
 

 

 

 
 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO 

 

 

 

 

 

CURSO BÁSICO DE PROGRAMAÇÃO EM JAVA 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Santo Antônio de Jesus - Bahia 

2017 

 

 



 

 

 

 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 
 
 

REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA 
RENATO DA ANUNCIAÇÃO FILHO 

 

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO  
JOSÉ ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA 

 

DIRETORA GERAL PRO TEMPORE DO CAMPUS  
EDNA DA SILVA MATOS 

 
DIRETORIA DE ENSINO 

JULYANA MOTA DE MOURA 
 

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO 
HUMBERTO ATAÍDE SANTIAGO JÚNIOR 

  

  



 

 

 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

Local de realização/campus: IFBA - campus de Santo Antônio de Jesus 

Telefone: +55(71) 3221-0394             HOME-PAGE: http://www.santoantonio.ifba.edu.br/ 

Título: Curso Básico de Programação em Java 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação  

Linha Temática: Informática 

Classificação: Curso FIC – Formação Inicial e Continuada 

Carga Horária: 160 horas 

Escolaridade mínima: Ensino Médio 

Número de vagas do curso: 20 

Frequência da oferta do curso: Anual 

Periodicidade das aulas: três vezes por semana 

Modalidade da oferta: Presencial 

Turno: Vespertino 

Investimento: o curso é totalmente gratuito 

DADOS DO RESPONSÁVEL  

Proponente: George Pacheco Pinto 

Cargo: Professor EBTT  

Lotação (Setor): Campus de Santo Antônio de Jesus 

Telefone: (73) 98893-8932                               E-mail: georgepacheco@ifba.edu.br 

 
 
 
 
  

http://santoantonio.ifba.edu.br/


 

 

 

SUMÁRIO 
 

1. APRESENTAÇÃO ..................................................................................................... 5 

2. JUSTIFICATIVA ....................................................................................................... 6 

3. OBJETIVOS DO CURSO .......................................................................................... 7 

4. PÚBLICO ALVO ....................................................................................................... 7 

5. PERFIL DO EGRESSO.............................................................................................. 8 

6. EMENTÁRIO............................................................................................................. 8 

7. PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS ........................................... 10 

8. PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO ............................................... 12 

9. APROVAÇÃO/CERTIFICAÇÃO ............................................................................ 12 

10. INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS ...................................................................... 13 

11. CERTIFICAÇÃO ..................................................................................................... 13 

12. BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 13 

 
 

 
 
 
 



 

5 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento apresenta o projeto do curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) 

Básico de Programação em Java, que buscará capacitar alunos em programação de 

computadores utilizando a linguagem Java. 

A linha temática norteadora deste projeto é a Informação e Comunicação, visto que o enfoque 

deste curso é a preparação dos estudantes para o desenvolvimento de software utilizando a 

linguagem Java. Para tanto serão oferecidas aulas presenciais, no Laboratório de Informática 

do IFBA, campus de Santo Antônio de Jesus. 

Ao final, espera-se que os alunos participantes tenham adquiridas algumas competências que 

englobem a capacidade de desenvolvimento de software utilizando a linguagem de 

programação Java, bem como a habilidade de persistir e recuperar dados de um banco de 

dados. 
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2. JUSTIFICATIVA 

O município de Santo Antônio de Jesus, situado no extremo sul da região Recôncavo da Bahia, 

assume papel de relevante importância regional como centro de comércio de serviços, sendo 

considerada a “Capital do Recôncavo” (Santo Antônio de Jesus, 2016).  Sua estrutura 

econômica está alicerçada em três setores básicos: agropecuária, indústria e comércio e 

serviços. Sendo este último responsável por aproximadamente 80% do PIB do município.  

Nesse sentido, a formação constante dos seus cidadãos (trabalhadores e possíveis 

trabalhadores), representa ponto primordial no constante desenvolvimento econômico 

municipal e regional. Em especial, a capacitação tecnológica representa um fator 

preponderante nesse cenário, visto que a tecnologia está disseminada por todos os setores 

da cadeia produtiva e possui papel fundamental no dia-a-dia da população. Mesmo aqueles 

que não dispõem de computadores em casa ou no trabalho convivem com recursos 

tecnológicos e deles dependem direta ou indiretamente. 

Partindo do pressuposto da importância da tecnologia nas vidas das pessoas, bem como o 

bom convívio com elas, os Institutos Federais configuram-se como um agente facilitador desse 

processo, já que da sua criação pela Lei 11.892/2008, no Art. 6° tem por finalidade e 

característica “... ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos 

diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional 

e nacional”. Já no Art. 7° da mesma Lei 11.892/2008 encontra-se como um dos objetivos “... 

ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a 

capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos 

os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica”. 

Desta forma, a oferta do Curso FIC Básico de Programação em Java, na modalidade presencial, 

justifica-se como uma opção para a atualização e a formação de profissionais qualificados, 
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favorecendo a inserção no mercado de trabalho, considerando-se os avanços tecnológicos e 

a informatização das atividades nos estabelecimentos industriais, comerciais, bancários, entre 

outros.  

Portanto, este curso, além de possibilitar a capacitação em programação de computadores 

utilizando a linguagem Java, constitui uma ação do IFBA, campus de Santo Antônio de Jesus, 

em prol da promoção do desenvolvimento socioeconômico do município e região.   

 

3. OBJETIVOS DO CURSO 

Geral 

O objetivo do Curso Básico de Programação em Java é capacitar no desenvolvimento 

de software utilizando tal linguagem. 

Específicos 

a) Apresentar os conceitos de linguagem de programação; 

b) Capacitar no desenvolvimento de softwares em Java; 

c) Capacitar no uso de banco de dados (leitura e escrita) utilizando a linguagem Java; 

d) Apresentar os conceitos de Redes de Computadores e Internet;  

e) Apresentar o funcionamento do modelo OSI e TCP/IP;  

f) Demonstrar os equipamentos necessários para a criação de uma Rede local e Cliente 

x Servidor;  

g) Montar uma rede Local. 

 

4. PÚBLICO ALVO 

O curso FIC Básico de Programação em Java, na modalidade presencial, é destinado ao público 

de forma geral que tenham o Ensino Médio Completo. 
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5. PERFIL DO EGRESSO 

Em consonância com os objetivos propostos para o curso, as ações serão direcionadas para 

que o estudante egresso do curso FIC Básico de Programação em Java, na modalidade 

presencial, tenham em seu perfil as seguintes características: 

• Capacidade de entender e interpretar problemas;  

• Capacidade de solucionar problemas a partir da criação de algoritmos em Java; 

• Capacidade de criar softwares escritos em Java; 

• Capacidade de acessar (leitura e escrita) banco de dados utilizando a linguagem Java;  

• Capacidade de entender como uma rede de computadores funciona através do 

conceito de protocolos e tecnologias;  

• Capacidade de montar uma rede local simples. 

6. EMENTÁRIO 

Disciplina: Introdução à Programação Carga Horária: 16 hrs 

Ementa: Introdução à programação. Noções de algoritmos e suas representações. 
Pseudocódigo. Tipos  de  dados.  Constantes e variáveis. Operadores lógicos e matemáticos, 
estruturas de decisão e de repetição. Vetores. Conceitos básicos de programação orientada 
a objetos.  

Bibliografia: 

FORBELLONE, A.  L. Introdução a Lógica de Programação.  3.ed.  Pearson Brasil, 2005.  

MANZANO,   J.   A.   N.   G; OLIVEIRA, J.   F. Algoritmos   -   Lógica   para Desenvolvimento 
de Programação de Computadores.  27.ed.  São Paulo:  Érica|Saraiva, 2014.  

SOUZA, M.  A.  F.  de; GOMES,  M.  M.; SOARES, M.  V.; CONCILIO, R. Algoritmos e Lógica 
de Programação. 2.ed. Cengage Learning, 2012. 

 

Disciplina: Introdução a Lógica Matemática Carga Horária: 20 hrs 

Ementa: Logica proposicional (Proposições, Conectivos, Quantificadores e Operações). 

Construção de tabelas-verdade. Tautologia. Contradição 

Bibliografia: 
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ALENCAR FILHO, E. de. Iniciação à lógica matemática.18.ed.São Paulo: Nobel,2000. 

IEZZI, GELSON. Fundamentos da matemática elementar. São Paulo: Atual.1997. 

 

Disciplina: Programação em Java Carga Horária: 40 hrs 

Ementa: Introdução ao Java. Ambientes Integrados de Desenvolvimento. Estrutura de 
projetos em Java. Instruções de Entrada e Saída. Classes. Pacotes. Interface Gráfica. 

Bibliografia: 

BORATTI, I. Camilo. Programação Orientada a Objetos em Java. 1. ed. Florianópolis: Visual 
Books, 2007. 

SANTOS, R. Introdução à Programação Orientada a Objetos Usando Java. Rio de Janeiro: 
Campus, 2003. 

SIERRA, K.; BATES, B. Use a Cabeça! Java. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2007. 

 

Disciplina: Banco de Dados Carga Horária: 28 hrs 

Ementa: Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Etapas de Modelagem, Projeto e 
Implementação de BD – Arquitetura 3 Níveis. Modelagem de Dados – Conceitual. Noções 
de Objetos Conceituais. Diagrama de Entidades e Relacionamentos: Entidades e Atributos. 
Relacionamentos: Cardinalidade e Auto-relacionamento. Herança. Modelagem de Dados – 
Lógico e Físico. Modelo Relacional. Elementos do Modelo Relacional: relações, atributos, 
tuplas, chave primária, relacionamentos, chave estrangeira. Linguagem SQL. Consulta, 
Inserção, Atualização, Exclusão. 

Bibliografia: 

ALVES, W. P. Fundamentos de Bancos de Dados. Érica, 2004. 

ANGELOTTI, Eliani Simoni. Banco de Dados. Curitiba: Editora do Livro Técnico, 2010. 120 p.  

RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. Sistemas de Gerenciamento de banco de 
dados. Editora McGraw Hill Brasil, 2008. 

 

Disciplina: Introdução à Redes de 
Computadores 

Carga Horária: 28 hrs 
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Ementa: Introdução à redes de computadores e Internet. Noções sobre o funcionamento 
do modelo OSI e TCP/IP. Noções sobre cabeamento estruturado. Montagem de uma rede 
local simples. 

Bibliografia: 

FOROUZAN, B. A. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. 4.ed. McGraw Hill, 
2008.  

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de Computadores e a Internet - Uma Abordagem Top-
down. 6.ed. Pearson Education, 2013.  

TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D. Redes de Computadores. 5.ed. Pearson Education, 
2011. 

 

Disciplina: Projeto de Conclusão Carga Horária: 28 hrs 

Ementa: Desenvolvimento de projeto de software em equipe. 

Bibliografia: 

A combinar. 

 

7. PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

A metodologia é um conjunto de procedimentos empregados para atingir os objetivos 

propostos. Respeitando-se a autonomia dos docentes na transposição didática dos 

conhecimentos selecionados nos componentes curriculares, envolvem as atividades didático-

pedagógicas, com vistas a promover o desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades e 

atitudes relacionadas a determinadas bases tecnológicas, científicas e instrumentais. 

Tendo-se como foco principal a aprendizagem dos discentes, serão adotadas estratégias de 

ensino que apresentam diferentes práticas. Neste contexto, encontra-se abaixo uma síntese 

do conjunto de princípios pedagógicos que podem ser adotados no decorrer do curso: 

• Envolver os alunos na avaliação de seu processo educativo visando uma tomada de 

consciência sobre o que sabem e o que precisam e/ou desejam aprender; 
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• Propor, negociar, planejar e desenvolver projetos envolvendo os alunos e a equipe 

docente, visando não apenas simular o ambiente profissional, mas também 

desenvolver habilidades para trabalho em equipe, onde os resultados dependem do 

comprometimento e dedicação de todos e os erros são transformados em 

oportunidades ricas de aprendizagem; 

• Contextualizar os conhecimentos, valorizando as experiências dos alunos e seus 

conhecimentos prévios, sem perder de vista a (re)construção dos saberes; 

• Problematizar o conhecimento, sem esquecer de considerar os diferentes ritmos de 

aprendizagens e a subjetividade do aluno, incentivando-o a pesquisar em diferentes 

fontes; 

• Respeitar a cultura específica dos discentes, referente a seu pertencimento social, 

étnicoracial, de gênero, etário, religioso e de origem (urbano ou rural); 

• Adotar diferentes estratégias didático-metodológicas (seminários, debates, 

atividades em grupo, atividades individuais, projetos de trabalho, grupos de estudos, 

estudos dirigidos, atividades práticas e outras) como atividades avaliativas; 

• Adotar atitude interdisciplinar e transdisciplinar nas práticas educativas, isto é, assumir que 

qualquer aprendizado, assim como qualquer atividade, envolve a mobilização de 

competências e habilidades referidas a mais de uma disciplina, exigindo, assim, trabalho 

integrado dos professores, uma vez que cada um é responsável pela formação integral do 

aluno; 

• Utilizar recursos tecnológicos adequados ao público envolvido para subsidiar as atividades 

pedagógicas; 

• Adotar técnicas flexíveis de planejamento, prevendo mudanças e rearranjos 

futuros, em função da melhoria no processo de aprendizagem. 

Nota-se uma variedade de técnicas, instrumentos e métodos de ensino a disposição. Esse 

ecletismo é resultado das diversas teorias pedagógicas adotadas ao longo dos tempos. Diante 

dessa diversidade, os docentes deverão privilegiar metodologias de ensino que reconheçam 

o professor como mediador do processo de ensino. 
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Salienta-se a necessidade dos docentes estarem permanentemente atentos ao 

comportamento; concentração; atenção; participação e expressões faciais dos alunos, uma 

vez que estes são excelentes parâmetros do processo educacional. 

8. PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo será formativo, levando em consideração o acompanhamento e 

evolução no decorrer do curso. Bem como a verificação dos conhecimentos teóricos e práticos 

e às transformações comportamentais adquiridas no desenvolvimento das aulas. 

No desenvolvimento deste curso, a avaliação do desempenho escolar será feita considerando 

aspectos de domínio do conteúdo teórico e das técnicas apresentadas na disciplina, 

participação nas aulas, demonstrando interesse e iniciativa, assiduidade/pontualidade, ética 

e postura profissional. Para se alcançar os objetivos da avaliação poderão ser utilizados como 

instrumentos: questionários; trabalhos individuais e/ou de equipe; atividades práticas, 

desenvolvidas de acordo com a necessidade do curso; testes escritos e/ou práticos; 

autoavaliação. 

A assiduidade diz respeito à frequência diária às aulas teóricas, práticas e aos trabalhos 

escolares. A mesma será registrada diariamente pelo professor, no Diário de Classe, por meio 

de chamada ou lista de presença. 

A avaliação docente será feita, pelos alunos, por meio do preenchimento de formulário 

próprio ao final de cada módulo e autoavaliação. 

9. APROVAÇÃO/CERTIFICAÇÃO 

O aluno será considerado apto a qualificação e certificação desde que tenha aproveitamento 

mínimo global de 60% (sessenta por cento) e frequência maior ou igual a 75% (setenta e cinco 

por cento).  
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10. INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS 

Para realização do curso será necessário um laboratório de informática contando com a 

estrutura definida no Quadro 2. 

Quadro 2 – Estrutura do Laboratório de Informática 

Item Material 

1.  20 Computadores conectados à Internet 

2.  Quadro Branco 

3.  Smart TV 

4.  Notebook 

11. CERTIFICAÇÃO 

Após a conclusão do curso o estudante receberá o Certificado de Conclusão do Curso de 

Formação Inicial e Continuada Básico de Programação em Java com carga horária de 160 

horas. 
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