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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA

PRÓ-REITORIA DE ENSINO

 

 

Plano de Ensino Cursos Técnicos

IDENTIFICAÇÃO
EIXO TECNOLÓGICO: RECURSOS NATURAIS
CURSO / FORMA ou GRAU / MODALIDADE: TÉCNICO EM
MINERAÇÃO
CURSO: FORMA:( ) integrado, (x) subsequente
COMPONENTE CURRICULAR: MINERALOGIA

ANO /
SEMESTRE:
2019.2

SEMESTRE ou ANO DA
TURMA: 2º semestre
 

CARGA HORÁRIA:
72h/a
 

TURNO: Matutino/Noturno TURMA: 20192.2.151.1M
/ 20192.2.151.1N

DIRETOR(A) GERAL DO CAMPUS: RUI PEREIRA SANTANA
DIRETOR (A) DE ENSINO: SAMUEL DUTRA
DOCENTE(A): THAIANNE RODRIGUES DA SILVA GUEDES

EMENTA

Principais conceitos. Noções de cristalografia e cristaloquímica.
Propriedades físicas e químicas dos minerais. Classes mineralógicas.
Mineralogia descritiva. Minerais formadores de rocha. Importância
econômica dos minerais e elementos químicos. 

 
 

OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL DO CURSO

Formar cidadãos histórico-críticos, de modo que, os mesmos sejam capazes
de atuar como agentes transformadores da realidade do meio em que se
inserem, capazes de contribuir com o desenvolvimento socioeconômico,
fortalecendo as relações sociais e culturais da região, habilitados a atuar
como técnicos de nível médio em mineração comprometidos com a
preservação do meio ambiente e o exercício da cidadania. 

 
OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR

Fornecer conhecimento teórico e prático suficiente para que o
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discente possa reconhecer os principais minerais através de suas
propriedades físicas e químicas. 

Compreender a origem de formação dos minerais por meio das
propriedades químicas bem como a importância econômica dos
mesmos para o desenvolvimento da sociedade. 

 
METODOLOGIA

A metodologia a ser utilizada consiste em aulas expositivas, apresentações
de seminários, utilização de vídeos explicativos, estudos dirigidos seguidos
de debate em sala de aula, estudos de caso, resolução de exercícios, aulas
práticas de descrições de minerais no laboratório de geologia, a fim de
auxiliar na fixação e compreensão dos processos envolvidos na geração dos
minerais, com base em suas propriedades diagnósticas. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 - HISTÓRIA DA MINERALOGIA

1.1 Histórico e divisão da mineralogia
1.2 Conceitos: mineral, cristal, sólido cristalino, mineralóide, minério e
rocha 

2- CRISTALOGRAFIA
2.1 Formas de cristalização de minerais e cristais
2.2 Estruturas internas dos minerais
2.3 Simetria. Cela unitária. Sistemas cristalinos e classes
2.4 Leis da cristalografia
2.5 Formas e hábitos
2.6 Geminação e forma dos geminados 

3 - MINERALOGIA FÍSICA 

3.1 Propriedades dos minerais relacionadas a luz 

3.2 Propriedades mecânicas

3.3 Propriedades relacionadas à massa

3.4 Outras propriedades

4 – CRISTALOQUÍMICA

4.1 Forças de ligação
4.2 Número de coordenação e substituição iônica nos minerais
4.3 Soluções sólidas mais conhecidas
4.4 Classificação dos minerais quanto à composição química

5 – QUÍMICA CRISTALINA
5.1 Descrição com abordagem econômica dos principais grupos minerais
(elementos nativos, óxidos, sulfetos, hidróxidos, carbonatos, fosfatos,
sulfatos e silicatos) 
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6  – GRUPO DOS SILICATOS

6.1 Nesossilicatos
6.2 Sorossilicatos
6.3 Ciclossilicatos

6.4 Inossilicatos

6.5 Filossilicatos

6.6 Tectossilicatos

7  – MINERAIS FORMADORES DE ROCHA
7.1 Série de cristalização de Bowen
7.2 Minerais característicos de rochas ígneas
7.3 Minerais característicos de rochas sedimentares

7.4 Minerais característicos de rochas metamórfica 

 
AVALIAÇÃO

Instrumentos a serem usados pelo docente (a):

Para esta disciplina são utilizados os seguintes tipos de avaliação:

1 - Avaliação teórica;

2 - Exercícios de fixação;

3 - Construção ao longo da disciplina de resumos e fichas descritivas dos
principais grupos minerais;

4 - Estudos de caso;
6 - Seminários.

O período letivo é constituído de apenas uma unidade. A unidade será
subdividida na disciplina de Mineralogia em três partes de acordo com o
conteúdo programático, da seguinte forma:

PARTE I - Prova teórica I (7,0 pontos); ; Participação na aula (0,5 pontos);
Atividades práticas - Exercícios (2,5 pontos);

PARTE II: Seminário - Parte escrita (4,0) / Apresentação (4,0)  e
Atividades práticas (2,0) (exercícios ou práticas em laboratório)

PARTE III: Prova Teórica III (7,0 pontos); Exercícios (3,0 - Kahoot)

A média final da unidade consistirá na média aritmética simples das notas
das três partes: A1 + A2 + A3/3 => 6,0 

 
Critérios de avaliação:

Serão avaliados os seguintes critérios:

- Participação durante as aulas teóricas e ao longo das atividades em
grupo; 
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- Proatividade e interação nos debates em sala de aula;
- Compreensão e domínio dos conteúdos ministrados;

- Capacidade de identificar os principais minerais formadores de rocha

- Compreensão acerca dos principais grupos de minerais mais relevantes
para a área de geologia econômica. 

 
 

RECUPERAÇÃO PARALELA:

Para os estudos de recuperação são disponibilizados horários de
atendimento semanais, onde são proporcionados aos alunos, momentos de
revisão, reflexão e fixação dos conteúdos em que estes apresentaram maior
dificuldade por meio de leitura de artigos de livros/revistas e resolução de
exercícios. Aqueles alunos que não podem comparecer nos horários de
atendimento, serão assistidos através de atividades de revisão online, que
poderão ser leituras seguidas de exercícios, por exemplo. Além
disso, outros horários a combinar entre professor e aluno também poderão
ser utilizados para os estudos de recuperação.

Em se tratanto de recuperação de nota (caráter quantitativo), esta poderá
ser realizada através de atividades online com prazos de submissão e/ou
entrega previamente estabelecidos pelo professor. Estas atividades poderão
consistir em análises de artigos científicos/capítulos de livro, elaboração e
resolução de questões, dentre outros. Além disso, uma ou mais de uma
avaliação escrita presencial e sem consulta podera ser aplicada até o final
da unidade letiva

 
PRÁTICA PROFISSIONAL ARTICULADORA (PPA)

O componente curricular prevê PPA: ( ) Sim  ( )Não  ( )Colaboração   
Articulação com os componentes
curriculares:_____________________________________________
__________________________________________________________________________________

 
Planejamento da realização das atividades não presenciais

Leitura de capítulos de livros e artigos científicos acerca dos conteúdos
ministrados com posterior discussão em sala de aula, bem como resolução
de exercícios propostos através da plataforma Google Forms, por exemplo. 

 
BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

KLEIN, C., DUTROW, B. Manual de Ciência dos Minerais. Tradução e
revisão técnica: Rualdo Menegat. 23 ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

MACHADO, F. B. Mineralogia Óptica. OFICINA DE TERXTOS: São
Paulo, 2016.
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Revisado em __/__/__ 
Por: ______________________________

MENEZES, S. L. Minerais comuns e de importância econômica- Um
manual fácil. Oficina de texto: São Paulo, 2012. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BRANCO, P. M. Dicionário de Mineralogia e Gemologia. 2a Edição.
Oficina de textos: São Paulo, 2014. 

MENEZES, S. L. Rochas – Manual de estudo e classificação. Oficina de
texto: São Paulo, 2013. 

POPP, J. H.. Geologia Geral. 6a edição. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

SCHUMANN, W. Guia dos minerais – Características, ocorrências e
utilização. Disal Editora, 2009. 

TILLEY, R. J. D. Cristalografia- cristais e estruturas 

cristalinas. Tradução: Fábio R. D. de Andrade. São Paulo: Oficina de
Textos, 2014. 

 
BIBLIOGRAFIAS PARA APROFUNDAMENTO
Museu de minerais, minérios e rochas Heinz Ebert - Site:
https://museuhe.com.br/minerais/

DANA, Hurlbut. Manual de Mineralogia. Volume 2. Editora: Livros
técnicos. Ano: 1974.

 
 

OBSERVAÇÃO
 
 

 
 

 
Obs: O Plano de Ensino só deverá ser arquivado no setor pedagógico após ser assinado
pelas
partes responsáveis desse documento.

Em 16 de setembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por THAIANNE RODRIGUES DA SILVA GUEDES,
Professor Efetivo, em 19/09/2019, às 23:21, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA FERNANDES MATIAS,
COORDENADOR(a) DO CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO, em
27/09/2019, às 09:46, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTA BORGES DE OLIVEIRA, Coordenadora
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Pedagógica e de Assistência Estudantil, em 30/09/2019, às 14:09, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1216028 e o código CRC BF2C51D9.


