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Bacharelado em Ciência da Computação 

Licenciatura em Computação 

ENDEREÇO 
Av. Jorge Amado, s/nº, Limoeiro, Camaçari, BA. 

CEP:42.802-590 

DESCRIÇÃO DO CURSO - 
BACHARELADO 

O Bacharelado em Ciência da Computação tem 
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áreas. O curso tem um enfoque em processos 

de criação/manutenção do ambiente tecnológico 
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manufatura, banco de dados, sistemas 

operacionais, redes de computadores, softwares 

para Internet e dispositivos mobile, etc.); 

DESCRIÇÃO DO CURSO - 
LICENCIATURA 

A Licenciatura em Computação tem o objetivo 

de formar um profissional preparado para atuar 

na área de ensino, entendendo seu papel no 

ambiente escolar, no desenvolvimento de 

aplicações voltadas à educação em suas 

diversas formas, além de capacitar para gestão 

de setores de Tecnologia da Informação das 

Escolas. 

DATA DE IMPLANTAÇÃO DO 
CURSO 

30/07/2018 

REGIME ACADÊMICO 
Periodização semestral. Cada período tem 

duração de 100 (cem) dias letivos. 

NÚMERO DE VAGAS 60 vagas anuais: 30 vagas por semestre. 

TURNO DE FUNCIONAMENTO 

Predominantemente no turno vespertino com 

previsão de algumas disciplinas serem 

ofertadas no turno noturno e/ou aos sábados. 

NÚMERO DE TURMAS 02 turmas por ano, com 30 estudantes cada. 

REGIME DE MATRÍCULA Semestral 

DIMENSÃO DAS TURMAS 

Aulas teóricas: até 40 alunos; 

Aulas práticas: 2 turmas (G1 e G2) com até 20 

estudantes por turma. 

REGIME DO CURSO Sistema de Créditos. 
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TEMPO MÁXIMO PARA 
INTEGRALIZAÇÃO 

12 (doze) semestres 

TOTAL DE CRÉDITOS 
Bacharelado: 235 Créditos 

Licenciatura: 238 Créditos 

CARGA HORÁRIA 

Bacharelado 

Carga Horária de Créditos Teóricos: 1995 

Carga Horária de Créditos Práticos: 1335 

(incluindo as 135h de Prática como 

Componente Curricular) 

Carga Horária de Créditos Atividades 

Complementares: 200 

Carga Horária de Estágio: 240 

Carga Horária Total Bacharelado: 3530  
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Carga Horária de Créditos Teóricos:1885 

Carga Horária de Créditos Práticos: 635 
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Componente Curricular: 450 

Carga Horária de Créditos de Estágio 

Supervisionado: 405 
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FORMA DE INGRESSO 
PRINCIPAL  

SISU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO SUPERIOR EM COMPUTAÇÃO - IFBA Campus Camaçari 

ix 

 

SUMÁRIO 

 

 
1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 11 

1.1. APRESENTAÇÃO .......................................................................................... 11 

1.2. HISTÓRICO INSTITUCIONAL ....................................................................... 11 

1.3. ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL E CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA ............. 12 

1.4. CAMPUS CAMAÇARI E SUA INSERÇÃO LOCAL ........................................ 14 

2. JUSTIFICATIVA ................................................................................................... 17 

2.1. IMPACTOS ESPERADOS COM O BACHARELADO ..................................... 21 

2.2. IMPACTOS ESPERADOS COM A LICENCIATURA ...................................... 22 

3. CONCEPÇÃO DO CURSO ................................................................................... 23 

3.1. OBJETIVOS ................................................................................................... 23 

3.2. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO ...................................................... 24 

3.2.1. Competências – Bacharelado em Ciência da Computação ............... 26 

3.2.2. Competências – Licenciatura em Computação .................................. 28 

3.2.3. Competências em Comum ................................................................... 30 

3.3. REQUISITOS DE ACESSO ........................................................................... 31 

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR .......................................................................... 34 

4.1. ESTRUTURA CURRICULAR ......................................................................... 34 

4.2. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PERFIL DE FORMAÇÃO........................ 37 

4.2.1. Matriz Curricular – Bacharelado em Ciência da Computação ........... 38 

4.2.2. Matriz Curricular – Licenciatura em Computação .............................. 39 

4.3. MATRIZES CURRICULARES ........................................................................ 40 

4.4. CONTEÚDOS CURRICULARES ................................................................... 47 

4.4.1. Educação das relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira, Africana e Indígena ................................................................... 47 

4.4.2. Educação Ambiental ............................................................................. 49 

4.4.3. Educação em Direitos Humanos, temas relacionados à pessoa com 
deficiência e LIBRAS .......................................................................................... 50 

4.5. PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR ......................................... 51 

4.6. METODOLOGIA ............................................................................................ 53 

4.6.1. Interdisciplinaridade e transversalidade ............................................. 54 

4.7. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ................................................... 56 

4.8. ESTÁGIO SUPERVISIONADO ...................................................................... 57 

4.9. ATIVIDADES COMPLEMENTARES .............................................................. 60 

5. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO .................................... 69 

5.1. POLÍTICA DE ENSINO .................................................................................. 69 

5.2. POLÍTICA DE PESQUISA .............................................................................. 71 



CURSO SUPERIOR EM COMPUTAÇÃO - IFBA Campus Camaçari 

x 

 

5.3. POLÍTICA DE EXTENSÃO ............................................................................ 73 

5.4. ARTICULAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO ................................... 75 

6. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM ......................................................................................... 76 

7. ACESSIBILIDADE ................................................................................................ 78 

8. SERVIÇO DE APOIO AO DISCENTE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA .............. 82 

9. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO ................................................................... 88 

9.1. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ............................................................... 88 

9.2. GESTÃO DO CURSO E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E 

EXTERNA................................................................................................................. 90 

9.3. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS ANTERIORMENTE DESENVOLVIDAS .... 92 

10. GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO .................................................................... 94 

10.1. COLEGIADO .............................................................................................. 94 

10.2. COORDENAÇÃO ....................................................................................... 95 

10.3. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE..................................................... 97 

11. INFRAESTRUTURA ............................................................................................. 99 

11.1. CORPO DOCENTE .................................................................................... 99 

11.2. EQUIPE TÉCNICO-PEDAGÓGICA .......................................................... 104 

11.3. INSTALAÇÕES ........................................................................................ 105 

11.4. BIBLIOTECA ............................................................................................ 107 

12. CERTIFICAÇÃO ................................................................................................. 109 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 110 

ANEXO I – EMENTÁRIO ........................................................................................... 117 

Disciplinas Optativas .............................................................................................. 156 

Disciplina Tópicos Avançados ................................................................................ 168 

ANEXO II – REGULAMENTO INTERNO DE TCC DO CURSO SUPERIOR EM 

COMPUTAÇÃO DO IFBA CAMAÇARI ..................................................................... 169 

ANEXO III – REGULAMENTO DO COLEGIADO ...................................................... 184 

ANEXO IV – REGULAMENTO DO NDE .................................................................... 190 

 



1. INTRODUÇÃO 

1.1. APRESENTAÇÃO  

 

O sistema educacional brasileiro, como em outros países, se constitui na forma 

de organização da educação formal no Brasil. Esta organização é composta pelos 

sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

A Constituição Federal de 1988, com a Emenda Constitucional n.º 14, de 1996 e 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), instituída pela lei nº 9394, de 

1996, são as leis maiores que regulamentam o atual sistema educacional brasileiro.   

Dentre as modalidades de educação formal que compoem o sistema 

educacional brasileiro se encontra Educação Profissional, integrada às diferentes 

formas de educação, ao trabalho, às ciências e à tecnologia, com o objetivo de 

conduzir o estudante no desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva.  

O IFBA é uma instituição vinculada ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

com a missão de “promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, 

pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o 

desenvolvimento sustentável do país”. (PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL, 2014-2018, p.31). 

Ainda no que se refere ao seu perfil institucional, o Instituto Federal da Bahia 

possui como visão a de “transformar o IFBA numa Instituição de ampla referência e de 

qualidade de ensino no País, estimulando o desenvolvimento do sujeito crítico, 

ampliando o número de vagas e cursos, modernizando as estruturas físicas e 

administrativas, bem como ampliando a sua atuação na pesquisa, extensão, pós-

graduação e inovação tecnológica”. (PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL, 2014-2018, p.31). 

É no contexto da educação profissional que está inserido o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), o Campus Camaçari e o Curso 

Superior em Computação com as habilitações em Bacharelado em Ciência da 

Computação e Licenciatura da Computação. 

 

1.2. HISTÓRICO INSTITUCIONAL 
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O IFBA tem sua origem na Escola de Aprendizes e Artífices da Bahia, criada em 

1909, pelo presidente Nilo Peçanha. No quadro abaixo apresentamos um breve 

histórico da instituição. 

 

Quadro 1 – Breve histórico do IFBA 

Ano Histórico 

1909 Criação como Escola de Aprendizes e Artífices da Bahia. 

1937 Transformação da Escola em Liceu Industrial de Salvador. 

1959 Reforma do ensino industrial que transformou as Escolas Técnicas em 
autarquias educacionais. 

1965 Lei nº 4.759/65 a Instituição passou a ser denominada de Escola 
Técnica Federal da Bahia (ETFBA). 

1976 Criação do CENTEC pela Lei nº 6.344, de 06 de julho de 1976 

1993 Transformação da ETFBA em CEFET-BA por meio da Lei 8.711 de 
1993 . 

2008 Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que instituiu a Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e transformou os 
Centros Federais de Educação Tecnológica em Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia. 
 

 

A partir de 29 de dezembro de 2008, com a criação da Lei nº. 11.892, os antigos 

Centros Federais (CEFET´s), as Escolas Agrotécnicas e Escolas Técnicas passam a 

compor a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnologica, passando o CEFET à 

condição atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA).  

Essa mudança é um reflexo da qualidade de ensino da Rede em todo o Brasil e 

o início de um trabalho conjunto e coordenado por todas as instituições que compõe a 

rede federal, em prol da construção de conhecimento e novas tecnologias, 

possibilitando o aumento no número de vagas oferecidas para o ensino básico, 

graduação e pós-graduação.  

 

1.3. ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL E CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA  

 

O IFBA caracteriza-se por ser uma instituição multicampi. Tem unidades em 

Salvador, onde está instalada a sua sede; em Simões Filho e Camaçari, municípios da 

região metropolitana de Salvador; e cidades do interior do Estado.  

Com a política de expansão do governo federal nos últimos anos, com o objetivo 

de interiorizar a educação e a pesquisa tecnológica, atualmente, o Instituto possui 22 

(vinte e dois) campi: Salvador, Barreiras, Brumado, Camaçari, Eunápolis, Euclides da 
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Cunha, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, 

Paulo Afonso, Porto Seguro, Santo Amaro, Santo Antonio de Jesus, Seabra, Simões 

Filho, Ubaitaba, Valença e Vitória da Conquista); e 01 (um) núcleo avançado (Salinas 

da Margarida); além do Pólo de Inovação. 

A Lei 11.892/2008, que cria dos Institutos Federais, prevê como finalidades dos 

Institutos a oferta 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. Promovendo a integração e a verticalização da educação básica à 

educação profissional e educação superior. Desta forma, otimizando a infraestrutura 

física, o quadro de pessoal e os recursos de gestão. São objetivos dos Institutos 

Federais - IFs ministrar educação profissional técnica de nível médio, cursos de 

qualificação inicial e continuada de trabalhadores, ministrar em nível superior cursos de 

licenciatura e bacharelado, além de cursos de pós-graduação.  

Desse modo, através de uma estrutura multicampi, o IFBA vem ofertando cursos 

de qualificação profissional, cursos técnicos de nível médio, graduação e pós-

graduação nas diversas regiões do estado da Bahia. 

Adequando-se ao contexto atual, o Projeto Político Institucional (PPI) do IFBA 

compreende a educação como referencial permanente de formação geral, com a 

instituição sendo “considerada de modo mais amplo, numa perspectiva não somente de 

reprodução social.” Neste sentido, o IFBA, através de suas ações, busca “o 

desenvolvimento integral do ser humano informado por valores éticos, sociais e 

políticos”. Desta forma, preserva-se a dignidade e estimula a ações junto à sociedade 

tendo como referência esses mesmos valores (PPI/IFBA, 2013, p. 36). 

Seguindo a concepção pedagógica adotada pelo Instituto Federal da Bahia, o 

Curso Superior em Computação do IFBA Campus Camaçari, em suas habilitações 

(Bacharelado em Ciência da Computação e Licenciatura em Computação), adota como 

concepção pedagógica a Pedagogia Histórico-Crítica. Desse modo, conforme cunhado 

por Saviani (2003), a educação está focada na importância do trabalho para a 

construção social e na análise crítica da realidade para que os sujeitos possam, 

efetivamente, intervir na realidade. Resgata-se, portanto, a função da escola, quando 

no que se refere a “dar acesso ao saber sistematizado, ao conhecimento elaborado, 

(...) organizando-o em saber escolar e fazendo as reflexões e críticas necessárias, 

considerando o senso comum como um lugar de ponto de partida (...)” (PPI/IFBA, 

2013, p.40). 
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1.4. CAMPUS CAMAÇARI E SUA INSERÇÃO LOCAL  

 

Ao longo de 119 anos, a Instituição tem fomentado o conhecimento tecnológico 

em todo o Estado da Bahia. Durante muito tempo suas atividades ficaram concentradas 

na Região Metropolitana de Salvador. Entretanto, a partir de 1994, expandiu 

consideravelmente seu campo de atuação com a criação das Unidades de Ensino 

(UE’s) no interior do estado. Desde então, o IFBA tem contribuído para o 

desenvolvimento de regiões até então carentes de mão de obra qualificada e ensino 

tecnológico de qualidade. Como consequência, novos postos de trabalho foram 

criados, melhorando desta forma a qualidade de vida no âmbito regional.  

Em particular, o campus de Camaçari foi criado pelo governo federal em 2007, 

fazendo parte do programa de expansão e melhoria da educação profissional, com a 

finalidade de levar ao interior da Bahia um ensino de qualidade, favorecendo os 

anseios de realização e progresso da região petroquímica do estado, tornando-a um 

polo de tecnologia apta para atrair novos investimentos e ampliando o seu grau de 

inserção e desenvolvimento tecnológico e cultural. 

Inaugurado em 03 de outubro de 2007, o campus Camaçari do IFBA iniciou suas 

atividades em novembro daquele ano, oferecendo, inicialmente, cursos de extensão à 

comunidade. Estes cursos compreendem um processo de integração do 

desenvolvimento pedagógico, cultural e científico, ao qual se propõe o IFBA, 

articulando o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabilizando as ações desta 

instituição diretamente na sociedade, o que vem a caracterizar o compromisso social 

da Instituição Pública. Os seguintes cursos de extensão foram oferecidos à 

comunidade de Camaçari: Informática Básica, Eletricidade Básica, Comandos 

Elétricos, Projetos de Instalações Elétricas em Locais de Habitação, Desenho Técnico 

e Projeto Elétrico Predial no AutoCAD. A partir de fevereiro 2008, iniciou-se o ano 

letivo, com dois cursos de Educação Profissional, nas modalidades Integrada e 

Subsequente, nas áreas de Eletrotécnica e de Informática, perfazendo um total de 300 

vagas oferecidas. 

A cidade de Camaçari destaca-se como uma das mais promissoras do país, por 

causa de sua diversidade de riquezas naturais, econômicas, históricas e culturais. Com 

uma população de mais de 242.970 habitantes, sendo 231.973 pessoas formando a 

população urbana e 10.997 de moradores da zona rural (IBGE), e 785km2 de área, 
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está estrategicamente situada a 41 km de Salvador, próxima ao porto de Aratu e ao 

Aeroporto Internacional de Salvador. Camaçari faz parte da Região Metropolitana de 

Salvador, limitando-se com os municípios de Mata de São João, Lauro de Freitas, 

Simões Filho e Dias D’ Ávila (PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, 

2014-2018). 

Do ponto de vista econômico, Camaçari é um dos mais ricos municípios do 

Nordeste, com uma economia baseada no Polo Industrial. Com centenas de empresas 

químicas, petroquímicas e de vários outros ramos de atividade, como indústrias 

automotivas, metalúrgicas, têxtil, de bebidas, entre outras, se constitui no maior 

complexo industrial do Hemisfério Sul. Apesar da existência de polos petroquímico, 

automobilístico, plástico e hoteleiro, os investimentos na cidade não param, a exemplo 

da implantação recente das fábricas de pneus Continental e Bridgestone Firestone, 

Grupo Boticário, além de outras em fase de instalação. A participação de Camaçari no 

Produto Interno Bruto (PIB) baiano é superior a 30%. Possui o maior PIB da região 

Nordeste. Na composição do PIB de Camaçari, as atividades industriais respondem por 

aproximadamente 87% da geração de riquezas, cabendo às demais atividades os 13% 

restantes. A contribuição anual de ICMS é de cerca de um bilhão de reais e as 

exportações correspondem a 35% de tudo que o estado da Bahia comercializa (PLANO 

DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, 2014-2018). 

Por outro lado, as belezas naturais de Camaçari impulsionam o turismo na 

região. Existem mais de 42 km de orla de praias, que abriga praias famosas como as 

de Jauá, Arembepe, Barra do Jacuípe, Guarajuba e Itacimirim. Além disso, várias áreas 

de preservação ambiental com reservas de Mata Atlântica, rios, lagos, lagoas, quedas 

d’água, dunas são encontradas na região. São mantidos, ainda, no município de 

Camaçari o Projeto Tamar, que visa à proteção de tartarugas marinhas, tubarões e 

outras espécies da vida marinha ameaçadas de extinção, o Parque das Dunas de 

Abrantes e o Mirante do Cruzeiro. As nascentes das quatro principais bacias 

hidrográficas, responsáveis pelo abastecimento de água de toda a Região 

Metropolitana de Salvador, encontram-se protegidas nessa região. Todos esses fatores 

contribuíram para que o município de Camaçari se consolidasse como um local 

estratégico e privilegiado para a implantação de um campus do IFBA (PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, 2014-2018). 

Diante desse contexto, o presente projeto contém a proposta de implantação do 

Curso Superior em Computação no IFBA campus Camaçari: tanto o Bacharelado em 

Ciência da Computação, quanto titulação em Licenciatura em Computação; bem como 
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as diretrizes para seu funcionamento, sua organização curricular e considerações 

relacionadas com a infraestrutura e os recursos humanos necessários. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

No mundo atual, é incontestável a influência da informática em nossas vidas. Em 

comparação com a década de 1990, é fácil perceber que a difusão e a utilização de 

sistemas informatizados, nos mais diversos tipos de atividades, provocaram uma 

verdadeira revolução em nosso cotidiano.  

O desenvolvimento de dispositivos eletrônicos, cada vez mais complexos e a um 

custo progressivamente menor, foi o fator crucial que impulsionou o desenvolvimento 

tecnológico da informática. Suas aplicações vão desde sistemas microcontrolados em 

automóveis a sistemas computadorizados em satélites de comunicação; de aplicações 

em eletrodomésticos ao controle da geração e distribuição de energia; da aquisição de 

imagens em câmeras fotográficas ao processamento de dados em medicina e 

astronomia; das aplicações em base de dados no controle de estoque de uma pequena 

loja a movimentação financeira internacional. Tais fatos demonstram a importância 

dessa área de conhecimento e evidencia a necessidade estratégica de formar 

profissionais especializados. 

A disseminação da Internet onde indivíduos, empresas e os mais variados tipos 

de instituições tornaram-se produtores de conteúdo, transformou o mundo em uma 

enorme base de dados, em um enorme sistema de informação, com atualizações em 

tempo real, por milhares de pessoas, a cada instante. O impacto imediato disso é 

claramente visível, por exemplo, no crescimento do comércio eletrônico, na escalada 

do autoatendimento bancário, na popularização dos “mecanismos de busca”, na 

divulgação de conhecimento e aprimoramento dos recursos e técnicas de Educação à 

Distância (EAD).  

Relatório produzido e divulgado pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC, 

2006) traz uma afirmação interessante. Lemos:  

“Quase tudo que vemos, lemos, ouvimos, escrevemos, 

medimos é coletado e disponibilizado em sistemas de 

informação computacionais. Para obter efetividade e 

eficiência, é fundamental criar soluções escaláveis que 

possam responder às necessidades de desenvolvimento 

de aplicações com esses dados. O objetivo deste desafio 

é, assim, desenvolver soluções para o tratamento, a 

recuperação e a disseminação de informação relevante, de 

natureza tanto narrativa quanto descritiva, a partir de 
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volumes exponencialmente crescentes de dados 

multimídia.” (SBC, 2006, p.5). 

 

A citação deste relatório continua atual e a sociedade, como um todo, tem 

apresentado uma dependência ainda maior dos recursos computacionais. Isso reforça 

a necessidade estratégica de incentivar a formação de recursos humanos que atuem 

tanto na manipulação e divulgação de informações como em sua segurança e 

confiabilidade. Em outras palavras, o desafio é formar indivíduos capazes de suprir a 

demanda por profissionais qualificados para atuar no desenvolvimento de software 

aplicado ao tratamento e manipulação da informação que se encontra disponível e de 

toda aquela que será gerada. 

Em análise feita pela Associação Brasileira de Empresas de Software destaca-

se que a indústria de Tecnologia da Informação do Brasil figura entra as 10 maiores do 

mundo, com um investimento de US$ 60 bilhões, em 2014. Apenas as áreas de 

desenvolvimento de software e serviços (considerando apenas transações do mercado 

interno) movimentaram no período US$ 25,2 bilhões. O mesmo estudo demonstra a 

liderança brasileira na América Latina, com quase 50% do mercado (ABES, 2014). 

Referente ao mesmo estudo da ABES, as tendências para o mercado brasileiro 

de software e serviços foram divididas em duas categorias. Entre as tendências em 

curto prazo podemos mencionar investimentos em segurança da informação, migração 

para novas versões de aplicativos ERP e Business Intelligence. Em médio prazo, cabe 

citar o crescimento dos projetos de VOIP (Voz sobre IP), integração, atualização, 

manutenção e centralização das informações, integração das cadeias de valor, 

software de código aberto, software “as a service”, exportação de software e de 

soluções empresariais. 

Esse conjunto de tecnologias é absorvido por pequena, grande e médias 

empresas que requerem profissionais com formação profissional. No contexto local, 

Camaçari conta com diversas instituições de ensino superior, públicas e privadas, 

como por exemplo, UNEB, UNINTER, FAMEC, FTC, Pitágoras e UNIFACS, que 

ofertam cursos presenciais e/ou à distância. Em termos de impacto, cabe destacar que, 

para o contexto educacional da cidade de Camaçari e região, o curso de Computação, 

nas habilitações ofertadas, foi o primeiro curso de graduação presencial na área de 

informática de forma gratuita. Os estudantes interessados em verticalizar nesta área 

não têm mais necessidade de se deslocar para outras cidades, principalmente a 

Salvador, em busca de formação - o que é um grande impacto social.  
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Em termos econômicos, além de promover o desenvolvimento de novos 

negócios na área com a entrada dos egressos no mercado local, a própria 

permanência do estudante na cidade já promove o desenvolvimento local tanto nos 

gastos relacionados aos estudos quanto aos relacionados à moradia, alimentação, 

dentre outros. Esses bacharéis e professores, formados numa perspectiva integral e 

conscientes de seu papel cidadão, poderão consolidar o seu compromisso com a 

comunidade local, regional e/ou nacional, no âmbito do seu campo de atuação, 

influenciando a criação de novos negócios, projetos e arranjos produtivos, 

comportamentos, atitudes e valores que contribuam para uma transformação social 

cujos impactos também sejam vistos nas questões de natureza política e ambiental. 

No que se refere a impacto ambiental, a formação neste curso dará os 

fundamentos necessários para desenvolvimento de soluções sustentáveis, que 

respeitem o meio ambiente, permitindo a melhoria de processos existentes visando à 

redução do consumo de energia, emissão de poluentes e consumo de materiais. 

Para levantamento da viabilidade de implantação do curso e sua aceitação junto 

à comunidade, foi realizada uma enquete online, divulgada em redes sociais e 

comunidades virtuais com temática relacionadas ao IFBA e enviada por e-mail às 

turmas de ensino médio integrado e subsequente do Campus, no período de 18/05 a 

20/05 de 2016 com 104 participantes. 

Para esta pesquisa, foram considerados cursos que pudessem ser implantandos 

no Campus, considerando a verticalização do ensino e aproveitamento da 

infraestrutura de salas e laboratórios. Os cursos apresentados na enquete foram: 

• Bacharelado em Sistemas de Informação (SI); 

• Tecnólogo em Mecatrônica (Mecatrônica); 

• Bacharelado/Licenciatura em Computação (CC); 

• Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS); 

• Bacharelado em Engenharia da Computação (ENGCOMP). 

 

Os resultados obtidos mostraram uma alta demanda para os cursos de 

Bacharelado/Licenciatura em Computação e Tecnólogo em Mecatrônica. Os demais 

cursos apresentaram baixa representatividade (abaixo de 15%). O curso Tecnólogo em 

Mecatrônica recebeu voto de 34 participantes (32%), ficando atrás apenas do Curso de 

Computação que obteve 41 votos (39%). O Gráfico 1  a seguir, demonstra a 

distribuição dos cursos.    
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Gráfico 1 - Enquete para novos cursos no IFBA – Campus Camaçari. 

 

 

Em relação ao turno para implantação do curso, tivemos os seguintes resultados 

apresentados no Gráfico 2. 

  

Gráfico 2 - Representação do melhor turno para os novos cursos 

 

  

 

O turno matutino teve maior número de respostas. No entanto, uma proposta de 

curso que contemplasse os turnos vespertino e noturno atenderia 53% do público. A 

escolha pelo turno diurno evidencia o perfil dos participantes que em parte são 

estudantes e, outra parte, trabalhadores assalariados com ocupação durante o dia. 
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Quando conjugados os resultados, observou-se adicionalmente que houve uma 

maior demanda pela manhã, para o curso de Mecatrônica e um empate técnico entre o 

noturno e o diurno no curso de Bacharelado/Licenciatura em Computação. 

Concluimos, portanto, pela indicação de implantação do Curso de Computação, 

com aulas predominantemente no turno vespertino, viabilizando a realização de 

estágios no período da manhã nas indústrias/empresas locais, proposta esta, que se 

segue. 

2.1. IMPACTOS ESPERADOS COM O BACHARELADO 

 

Os bacharéis em Ciência da Computação serão capazes de analisar e propor 

soluções criativas no âmbito da TI, interagindo com diferentes áreas do conhecimento e 

intervindas na realidade de maneira empreendedora, além de realizar pesquisas 

avançadas para a área. Por isso, o Bacharel em Ciência da Computação estará pronto 

para atuar no desenvolvimento tecnológico de soluções computacionais em nível de 

software, na gerência de departamentos de TI, na gerência de empresas de Tecnologia 

da Informação, como pesquisador e ainda como empreendedor. Essa formação 

permitirá um avanço tecnológico na região. 

O curso aqui proposto enfatiza o uso de laboratórios práticos de programação 

para capacitar adequadamente os egressos no uso eficiente das tecnologias nas 

organizações. Ele visa à formação de recursos humanos que venham suprir as 

necessidades das empresas, sendo os egressos capazes de desenvolver e gerenciar 

serviços e recursos de TI, construindo sistemas de informação adequados às 

necessidades das corporações. Sendo assim, o curso se destaca pela formação de 

profissionais aptos a atuarem nos mais diversos ramos do tratamento e disseminação 

da informação, criando soluções que facilitem as atividades empresariais, tanto no 

setor público como do privado.  

De maneira similar a outras regiões do Brasil, o mercado de trabalho local possui 

vários profissionais não graduados que tentam atender as necessidades dos setores 

comercial, industrial e de serviços. Contudo, a contínua evolução dessa área conduz 

naturalmente à criação de um mercado de trabalho cada vez mais exigente, 

demandando profissionais de TI que possuam profunda qualificação técnico/científica. 

Isso cria uma lacuna onde os egressos do bacharelado em Ciência da Computação 

atuarão. 
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2.2. IMPACTOS ESPERADOS COM A LICENCIATURA 

Em termos acadêmicos, os dados apresentados no Mapeamento do Corpo 

Docente de Educação Superior de Tecnologia da Informação do Estado da Bahia, 

alertaram para o fato de o Estado ocupar a oitava posição do ranking dos estados 

brasileiros quanto ao número de profissionais que atuam em cursos superiores 

relacionados a TI (BITTENCOURT, 2008). Este mapeamento revela um quadro que 

necessita ser revertido a médio e longo prazo, uma vez que interfere diretamente na 

formação de profissionais nessas áreas. 

A licenciatura em Computação ofertada pelo IFBA Campus Camaçari permitirá o 

Estado diminuir esta defasagem, colocando no mercado de trabalho, profissionais com 

formação técnica e humana sólida, com o alicerce pedagógico capaz de atender as 

demandas que o professor no contexto atual necessita. 

Cabe salientar que a implantação de um curso de Bacharelado já constava no 

PDI do campus e a implantação da Licenciatura buscou ser uma via para atender a 

demanda de formação de professores através de cursos ofertados pelo Instituto, haja 

vista que o campus já tem a Licenciatura de Matemática em funcionamento. 

Adicionalmente, o campus já possuía a infraestrutura e corpo docente suficiente 

para implantação do curso Superior em Computação (Bacharelado e Licenciatura), 

mostrando que a sua implantação é uma ação de verticalização curricular, tendo em 

vista que já oferta os cursos técnicos em Informática e Eletrotécnica – áreas aderentes 

à formação superior proposta. Tal verticalização permitiu a otimização de recursos 

físicos e de pessoal, além de proporcionar a continuidade de estudos de muitos 

estudantes que decidirem seguir para o Ensino Superior.  
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3. CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

O curso Superior em Computação possui como intenção diminuir a demanda 

existente no Estado da Bahia de mão de obra especializada em Tecnologia da 

Informação. A partir do cenário em que o campus está instalado, o curso foi concebido 

para promover o desenvolvimento científico e tecnológico, estruturado para fortalecer 

os três pilares da forma acadêmica: ensino, pesquisa e extensão. 

 

3.1. OBJETIVOS 

 

O Bacharelado em Ciência da Computação tem como objetivo geral o 

desenvolvimento científico-tecnológico (teorias, métodos, linguagens, modelos entre 

outras) da Computação com visão crítica e criativa para identificação e resolução de 

problemas considerando as questões sociais, ambientais, profissionais, legais, éticas, 

políticas e humanísticas, envolvidas. 

A Licenciatura em Computação objetiva preparar professores para atuar na 

Educação Básica em todas as suas modalidades e em outros espaços educativos, 

contribuindo para formação de cidadãos com competências e habilidades necessárias 

para o progresso neste mundo cada vez mais tecnológico, e que contribuam em 

promover desenvolvimento econômico e social do país a partir da reflexão sobre sua 

prática pedagógica e sobre as mudanças no mundo do trabalho. 

Os objetivos específicos do Bacharelado em Ciência da Computação são:  

 Formar profissionais que desenvolvam ferramentas que utilizadas tanto por 

outros profissionais da área de computação, quanto pelas áreas que tem a 

área de TI como estratégica; que sejam responsáveis pela construção de 

software para usuários finais e projetos de sistemas digitais, bem como a 

compreensão do impacto da computação e suas tecnologias na sociedade; 

 Dar formação necessária para a gestão da TI (sistemas operacionais, 

compiladores, banco de dados, navegadores, entre outros) e software para 

sistemas de automação entre outros; 

 Capacitar profissionais para a promoção e a divulgação da Computação 

como instrumento de comunicação de ideias, de compreensão do mundo e 

de modificação da realidade social; 



CURSO SUPERIOR EM COMPUTAÇÃO - IFBA Campus Camaçari 

24 

 

 Impulsionar uma atuação empreendedora, abrangente e cooperativa no 

atendimento às demandas sociais da sociedade. 

Como objetivos específicos da Licenciatura em Computação têm-se: 

 Apoiar a introdução do uso do pensamento computacional e algorítmico na 

Educação Básica, auxiliando o desenvolvimento da cognição necessária para 

a resolução de problemas; 

 Formar profissionais que se envolvam na criação, avaliação e 

aperfeiçoamento das ferramentas de educação assistidas por computador e 

à distância, que se baseem nos princípios da interação humano-computador 

e conceitos pedagógicos relacionados; 

 Colaborar com o desenvolvimento da educação, estimulando a articulação de 

ações coerentes com as reais necessidades da escola e da sociedade 

brasileira;  

 Formar educadores capazes de acompanhar as constantes transformações 

culturais, científicas e tecnológicas e que compreendam a formação docente 

como um processo permanente;  

 Promover a articulação entre teoria e prática de ensino da Computação no 

âmbito das várias etapas e modalidades da educação;  

 Capacitar profissionais para atuarem em equipes interdisciplinares 

desenvolvendo e avaliando softwares e hardwares educacionais, assim como 

produtos para a educação à distância. 

 

3.2. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 

A estrutura curricular, que será posteriormente apresentada, foi baseada nas 

recomendações feitas pela Sociedade Brasileira de Computação, seguindo o 

estabelecido pela resolução MEC (SBC, 2003; MEC, 2016). Tal estrutura foi elaborada 

de maneira a oferecer um razoável grau de flexibilidade, possibilitando vários enfoques 

de formação acadêmica que poderão ser seguidos de acordo com o interesse do 

estudante. A partir da importância dos sistemas de informação e das orientações 

fixadas pelas DCNs de computação e levando em consideração a flexibilidade 

necessária para atender domínios diversificados de aplicação e as vocações 

institucionais. 
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Assim, tanto o licenciado quanto o bacharel devem dispor de uma sólida 

formação conceitual (conhecimento explícito) aliada a uma capacidade de aplicação 

desses conhecimentos científicos em sua área de atuação (conhecimento tácito) de 

forma a agregar valor econômico à organização e valor social ao indivíduo, articulando 

estes conhecimentos com as necessidades locais e regionais e das demandas que 

surgirem no mundo do trabalho.  

Nesse sentido, as competências (conhecimento explícito + conhecimento tácito) 

do profissional em computação podem ser resumidas em: 

 Possuam sólida formação em Ciência da Computação, Matemática e 

Educação visando ao ensino de Ciência da Computação nos níveis da 

Educação Básica e Técnico e suas modalidades e a formação de usuários da 

infraestrutura de software dos Computadores, nas organizações; 

 Adquiram capacidade de fazer uso da interdisciplinaridade e introduzir 

conceitos pedagógicos no desenvolvimento de Tecnologias Educacionais, 

produzindo uma interação humano-computador inteligente, visando ao 

ensino e à aprendizagem assistidos por computador, incluindo a Educação à 

Distância; 

 Desenvolvam capacidade de atuar como docentes, estimulando a atitude 

investigativa com visão crítica e reflexiva;  

 Sejam capazes de atuar no desenvolvimento de processos de orientação, 

motivação e estimulação da aprendizagem, com a seleção de plataformas 

computacionais adequadas às necessidades das organizações. 

O desempenho das atividades inerentes às duas habilitações que este projeto 

propõe, exige uma ação profissional fundamentada no conhecimento teórico-prático 

aprofundado, voltado para a aplicação das soluções oferecidas pela tecnologia da 

informação aos problemas existentes na sociedade e com vistas à formação de 

pessoal. Inicialmente essa exigência implica tanto numa capacitação profissional que 

integre conhecimentos técnico-científicos da ciência da computação, pesquisa 

científica, capacidade de integração de soluções e áreas de negócio - bem como incluir 

o desenvolvimento de habilidades de relacionamento interpessoal, de comunicação, de 

didática e de trabalho em equipe. 

Conforme a Resolução CNE Nº. 05, de 16 de novembro de 2016, os egressos, 

tanto do Bacharelado quanto da Licenciatura possuirão, no mínimo, as seguintes 

competências e habilidades: 
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 conhecimento do mundo em suas diversas facetas (sociais, profissionais, 

legais, éticas, políticas, humanísticas, etc) e senso crítico para promoção de 

mudanças para o melhor da sociedade; 

 percepção de quanto os recursos computacionais e tecnologias associadas 

podem atender futuras demandas; 

 visão crítica e criativa do mundo ao seu redor, de forma a contribuir para sua 

área de formação a partir do desenvolvimento de novas soluções; 

 ter atitude empreendedora saber atuar de forma cooperativa com olhar 

apurado para as demandas sociais da região de Camaçari, do Brasil e do 

mundo; 

 olhar interdisciplinar e transdisciplinar na promoção de ações, projetos e 

utilização de recursos;  

 compreender que o profissional da área de computação necessita de 

atualização contínua de seus conhecimento de forma a ampliar os 

conhecimentos, habilidades e otimizar as proposições de soluções para os 

problemas que enfrentar no mundo do trabalho, demonstrando capacidade 

de atuação num contexto global; 

 reconhecer a importância e promover o uso do pensamento computacional 

no cotidiano quando houver condições para tal. 

Ademais, as habilitações possuem características distintas e, 

consequentemente, competências específicas dos respectivos egressos serão 

requeridas. As especificidades são apresentadas a seguir. 

  

3.2.1. Competências – Bacharelado em Ciência da Computação 

 

O curso de Bacharelado em Ciência da Computação tem a computação como 

atividade fim e visam à formação de recursos humanos para o desenvolvimento 

científico e tecnológico. Esse curso se caracteriza pela necessidade de conhecimento 

profundo de aspectos teóricos da área de Computação, como: Álgebra e Matemática 

Discreta, Computabilidade, Complexidade de Algoritmos, Linguagens Formais e 

Autômatos, Compiladores e Arquitetura de Computadores. Esses egressos devem ter 

capacidade de continuar suas atividades na pesquisa, promovendo o desenvolvimento 

científico, ou aplicando os conhecimentos científicos, promovendo o desenvolvimento 

tecnológico na área de Computação. 
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Adicionalmente, as competências do egresso Bacharel em Ciência da 

Computação estão pautadas nas diretrizes existentes, permitindo o desenvolvimento 

de habilidades práticas nas áreas: lógica de programação, programação web, 

programação mobile, compiladores, matemática, redes de computadores, sistemas 

operacionais, sistemas distribuídos, inteligência artificial, empreendedorismo, 

engenharia de software e segurança da informação.  

Desta forma, de acordo com o Parecer CNE/CES nº 136/2012: 

 “Os cientistas da computação são responsáveis pelo 

desenvolvimento científico (teorias, métodos, linguagens, 

modelos, entre outras) e tecnológico da Computação. Eles 

constroem ferramentas que são normalmente utilizadas por 

outros profissionais da área de Computação, responsáveis 

pela construção de software para usuários finais e projetos 

de sistemas digitais. Eles são também responsáveis pela 

infraestrutura de software dos computadores (sistemas 

operacionais, compiladores, banco de dados, 

navegadores, entre outras) e software para sistemas 

embarcados, sistemas móveis, sistemas de computação 

nas nuvens e sistemas de automação, entre outros” (CNE, 

2012, p.3). 

Assim, a habilitação como Bacharel em Ciência da Computação do Instituto 

Federal da Bahia Campus Camaçari provê uma formação profissional, baseada nas 

diretrizes do Parecer CNE/CES nº 136/2012 e da Resolução Nº. 05 de 16 de novembro 

de 2016, para que o egresso possua as seguintes competências e habilidades: 

 compreender os fatos essenciais, os conceitos, os princípios e as teorias 

relacionadas à Ciência da Computação para o desenvolvimento de software, 

hardware e suas aplicações, gerando conhecimento científico e promovendo 

a inovação; 

 identificar e gerenciar os riscos que podem estar envolvidos na operação de 

equipamentos de computação (incluindo os aspectos de dependabilidade e 

segurança) a partir da capacidade de visão global e interdisciplinar das 

soluções computacionais, processos envolvidos na sua construção, sua 

estrutura e seus componentes; 
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 identificar e analisar requisitos e especificações para problemas específicos e 

planejar/refletir sobre estratégias para suas soluções compreendendo os 

impactos diretos e indiretos; 

 dominar a teoria relacionada a Computação e entender a relação 

teoria/prática aplicada ao mundo do trabalho; 

 especificar, projetar, implementar, manter e avaliar sistemas de computação, 

empregando teorias, práticas e ferramentas adequadas, seja de forma 

individual quanto coletivamente, independente dos domínios de 

conhecimento e de aplicação necessários; 

 escolher e aplicar boas práticas e técnicas que conduzam ao raciocínio 

rigoroso no planejamento, na execução e no acompanhamento, na medição 

e gerenciamento geral da qualidade de sistemas computacionais; 

 reconhecer e compreender a importância da criatividade e da inovação para 

geração de novos negócios, processos e produtos. 

No curso, as aulas de laboratório (práticas) terão uma ênfase especial, com 

objetivo de capacitar o egresso na aplicação eficiente das tecnologias nas 

organizações. Sendo assim, o curso destaca-se pela formação de recursos humanos 

aptos a atuar nos mais diversos ramos da sociedade, capazes de desenvolver e 

gerenciar serviços e recursos de TI, interagindo com diferentes áreas do conhecimento 

e intervindo na realidade de maneira empreendedora. 

 

3.2.2. Competências – Licenciatura em Computação 

 

As competências e habilidades do curso de Licenciatura em Computação estão 

também pautadas na formação básica do estudante em Computação, além de 

aprofundamento da relação entre a teoria e forma com que a mesma pode ser 

explicada baseada na Didática, Psicologia, Filosofia e História da Educação, 

considerando a importância da Avaliação da Aprendizagem e Educação Inclusiva e 

seus métodos. 

Também de acordo com o Parecer CNE/CES Nº. 136/2012 sobre o curso de 

Licenciatura em Computação:  

“Os cursos de Licenciatura em Computação têm como 

objetivo principal preparar professores para formar 

cidadãos com competências e habilidades necessárias 

para conviver e, prosperar em um mundo cada vez mais 
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tecnológico e global e que contribuam para promover o 

desenvolvimento econômico e social de nosso País. A 

introdução do pensamento computacional e algorítmico na 

educação básica fornece os recursos cognitivos 

necessários para a resolução de problemas, transversal a 

todas as áreas do conhecimento”. (CNE/CES, 2012, p.4) 

Em conformidade com o Parecer supracitado e nas Resoluções Nº. 02 de 01 de 

julho de 2015 e Nº. 05 de 16 de novembro de 2016, que institui às Diretrizes 

Curriculares nacionais – DCNs para os cursos de computação, o egresso do curso de 

Licenciatura em Computação do Instituto Federal da Bahia - Campus Camaçari, deverá 

possuir: 

 sólida formação em Ciência da Computação, Matemática e Educação para 

ensino da Computação na Educação Básica e Técnica em seus níveis e 

modalidades, bem como formar indivíduos com conhecimentos técnicos para 

atuar nas organizações; 

 saber especificar e avaliar softwares e equipamentos para aplicação 

educacionais e de Educação à Distância; 

 ter conhecimentos necessários para projetar e desenvolver softwares e 

hardware educacionais e de Educação à Distância, fazendo uso da 

interdisciplinaridade e dos conceitos pedagógicos de modo a permitir uma 

interação humano-computador com vistas ao atendimento do processo de 

ensino-aprendizagem; 

 ser capaz de produzir materiais didáticos com a utilização de recursos 

computacionais, propiciando inovações nos produtos, processos e 

metodologias de ensino aprendizagem; 

 ser capaz de atuar como docente estimulando a visão de avaliação crítica e 

reflexiva; 

 articulação necessária para proposição, coordenação e avaliação projetos e 

processos de orientação, motivação e estímulo à aprendizagem 

selecionando e utilizando recursos computacionais que propiciem a interação 

humano-computador que atendam às necessidades das organizações. 

Desta forma, o estudante terá, ao final do curso, uma formação que atende o 

estabelecido na Resolução CNE Nº. 02 de 01 de julho de 2015:  
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“Art. 10. A formação inicial destina-se àqueles que 

pretendem exercer o magistério da educação básica em 

suas etapas e modalidades de educação e em outras 

áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos, compreendendo a articulação entre estudos 

teórico-práticos, investigação e reflexão crítica, 

aproveitamento da formação e experiências anteriores em 

instituições de ensino. 

Parágrafo único. As atividades do magistério também 

compreendem a atuação e participação na organização e 

gestão de sistemas de educação básica e suas instituições 

de ensino, englobando:  

I - planejamento, desenvolvimento, coordenação, 

acompanhamento e avaliação de projetos, do ensino, das 

dinâmicas pedagógicas e experiências educativas;  

II - produção e difusão do conhecimento científico-

tecnológico das áreas específicas e do campo 

educacional.” (CNE, 2015) 

 

 

3.2.3. Competências em Comum 

 

Conforme a Resolução CNE Nº. 05, de dezembro de 2016, os egressos, tanto 

do Bacharelado quanto da Licenciatura possuirão, no mínimo, as seguintes 

competências e habilidades: 

 identificar problemas que tenham solução algorítmica; 

 conhecer os limites da computação; 

 resolver problemas usando ambientes de programação; 

 tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e das 

características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos 

sistemas de computação consciente dos aspectos éticos, legais e dos 

impactos ambientais decorrentes; 

 compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 

 gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 

tempo e competências organizacionais; 
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 preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções 

para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 

 avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 

 adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes 

de trabalho; 

 ler textos técnicos na língua inglesa; 

 empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 

atuação profissional; 

 ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender os benefícios que este 

pode produzir. 

Ademais, as habilitações possuem características distintas e, 

consequentemente, competências específicas dos respectivos egressos serão 

requeridas. As especificidades são apresentadas a seguir. 

 

3.3. REQUISITOS DE ACESSO 

 

O ingresso no Curso Superior em Computação odedece a legislação atual, a 

saber: 

 Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, que altera a Lei no 12.711, de 29 

de agosto de 2012, que dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com 

deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior das instituições 

federais de ensino; 

 Decreto nº 9.034, de 20 de abril de 2017, que altera o Decreto nº 7.824, de 

11 de outubro de 2012, que regulamentou a Lei nº 12.711, de 29 de agosto 

de 2012. O Decreto nº 9.034 dispõe sobre o ingresso nas universidades 

federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio; 

 Resolução nº. 31, de 09 de junho de 2016 que versa sobre o preenchimento 

de 100% das vagas ofertadas para os cursos da Educação Superior através 

do Sisu – Sistema de Seleção Unificada. 

 Resolução nº. 23, de 16 de maio de 2019, que regulamenta as Normas 

Acadêmicas do Ensino Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia – IFBA. 

 



CURSO SUPERIOR EM COMPUTAÇÃO - IFBA Campus Camaçari 

32 

 

 

 

O Sistema de Seleção Unificada (SISU), pela legislação em vigor, é a principal 

forma de acesso ao Curso Superior em Computação. Em caso de não 

realização/adesão do SISU, o processo seletivo poderá ocorrer através de Edital 

próprio, respeitando a legislação vigente, incluindo no que se refere ao Sistema de 

Cotas. 

Haverá a possibilidade de matrícula nas categorias Aluno Especial, Aluno 

Ouvinte, Portador de Diploma. Além disso, haverá matrícula decorrente de convênio, 

intercâmbio ou acordo cultural e transferência interna e externa, conforme Normas 

Acadêmicas do IFBA.  

O processo seletivo será efetuado duas vezes ao ano oferecendo um total de 60 

vagas para o ingresso no Curso Superior em Computação. Desse total, para o primeiro 

semestre, serão selecionados 30 candidatos e, para o segundo semestre, serão 

selecionados outros 30 candidatos. Serão considerados alunos do curso aqueles 

aprovados que efetivarem suas matrículas. Cada processo seletivo terá prazos e datas 

fixadas no edital.  

Aqueles alunos que não efetivarem suas matrículas nos prazos e datas fixadas 

no edital serão considerados como desistentes, perdendo direito à vaga, dando direito 

à realização de outras chamadas até se compor o quadro total de alunos para cada 

ingresso. Em caso de um alto número de repetentes, o colegiado poderá reduzir a 

oferta de vagas do processo seletivo a fim de garantir que as disciplinas do primeiro 

semestre do curso respeitem a capacidade máxima de matriculados, oportunizando a 

integralização dos cursantes e levando em conta a capacidade de oferta de disciplinas 

pelo corpo docente instalado. Essa alteração da oferta de vagas deverá ser enviada à 

PROEN e encaminhada para o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE). 

Aquelas vagas que não forem ocupadas ou que forem fruto de evasão poderão, 

a critério do colegiado do curso, ser ocupadas pelo ingresso de diplomado, por 

reingresso, transferência interna, ou por transferência de outra instituição de ensino 

superior, sendo tais procedimentos regidos pela legislação em vigor, pelas normas e 

critérios fixados pelo MEC e pelas normas acadêmicas do IFBA. 

O estudante proveniente do SISU ou de Processo Seletivo Simplificado 

ingressará no ABI – Computação, que compreende as disciplinas ofertadas nos 

primeiros três semestres do Curso Superior em Computação (as disciplinas são as 
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comuns para as duas habilitações). Ao final do 3º (terceiro) semestre de vínculo no 

curso, o estudante deverá optar por uma das habilitações (Bacharelado ou 

Licenciatura), através do preenchimento de formulário específico disponibilizado pelo 

setor responsável pelos registros acadêmicos.  

Se, eventualmente, houver mais estudantes do que a quantidade de vagas 

disponíveis para uma das habilitações (Bacharelado ou Licenciatura) será utilizado o 

desempenho acadêmico do discente (média geral no curso), com prioridade para os 

estudantes semestralizados, como critério de desempate. Essa metodologia de escolha 

já é utilizada por outras Instituições Federais, tais como Universidade Federal de Juiz 

de Fora, Universidade Federal do Paraná e Instituto Federal de Brasília – Campus 

Taguatinga. 

Disciplinas cursadas no período inicial do curso pelo estudante e que não 

compuserem o elenco de disciplinas comuns às duas habilitações, poderão ser 

validadas como Optativas ou Atividades Complementares, computando a carga horária 

conforme barema estabelecido neste documento. 

O estudante egresso de uma das habilitações do Curso Superior em 

Computação poderá ingressar na outra habilitação através de solicitação específica 

protocolada ao final da primeira habilitação. 
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4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

O Projeto Pedagógico do Curso Superior em Computação utiliza como base as 

Diretrizes Curriculares de Cursos da Área de Computação: Resolução Nº. 02 de 01 de 

julho de 2015 e Resolução Nº. 05 de 16 de novembro de 2016, além da Legislação 

Educacional vigente.  

Conforme a Resolução Nº 05 de 16 de novembro de 2016, Artigo 6º, os 

currículos, tanto do bacharelado quanto da licenciatura, incluem conteúdos básicos e 

tecnológicos referentes à área da Computação, comuns a todos os cursos, bem como 

conteúdos básicos e tecnológicos específicos para cada curso, todos selecionados em 

grau de abrangência e de profundidade de forma consistente com o perfil, as 

competências e as habilidades especificadas para os egressos. 

 

4.1. ESTRUTURA CURRICULAR 

 

A estrutura curricular do curso seguiu as recomendações apresentadas no 

Parecer CNE/CES nº 136/2012, aprovado em 8 de março de 2012, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Computação, bem 

como as Resoluções CNE/CES nº. 2, de 01 de julho de 2015 e nº. 5, de 16 de 

novembro 2016, que estabele diretrizes a cerca de carga horária, critérios de 

organização e princípios da formação de profissionais do magistério da Educação 

Básica, aplicáveis a habilitação em Licenciatura em Computação deste projeto. 

Indicando como essencial para formação profissional consistente e generalista, 

os conteúdos relacionados à Histórica da Computação, Empreendedorismo, Ética, 

Impactos da Automação na Sociedade, Sociologia e Filosofia estão distribuídos ao logo 

deste Curso Superior tanto em forma de disciplinas quanto de conteúdos transversais. 

Ademais, ao longo de todo o curso, buscou-se a flexibilidade curricular com a 

promoção da interdisciplinaridade, articulação entre teoria e prática com uso de 

estratégias de disciplinas que desaguam em projetos integradores, no caso do 

Bacharelado, e na relação das disciplinas pedagógicas e as práticas tanto como 

componentes curriculares quanto integradas a disciplinas ao longo do curso, bem como 

oferta de disciplinas Libras, Educação Inclusiva e Educação a Distância. 
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Os períodos mínimos e máximos para integralização em uma das especialidades 

é de 8 (oito) e 12 (doze) semestres, respectivamente. Estes períodos seguem a 

recomendação do Parecer CNE/CES Nº. 184 de 2006 e às normas acadêmicas do 

IFBA. 

A base curricular do curso é composta por cinco núcleos, a saber: Educação 

(EDC), Formação Geral/Complementar (GEC), Informática/Computação (INF), 

Matemática (MAT) e Optativa (OPT). As siglas dos núcleos identificam os códigos das 

disciplinas relacionadas. Os núcleos de conteúdo que compõem cada habilitação estão 

dispostos através de ações que contemplam atividades/aulas práticas e teóricas com 

possibilidade de uso de sistemas computacionais e laboratórios, pesquisas temáticas e 

bibliográficas, participação em projetos de pesquisa, extensão, eventos técnicos, 

estágios profissionalizantes. 

EDC – Educação: busca desenvolver competências educativas necessárias à 

formação do professor de informática, objetivando fundamentar a sua prática 

pedagógica com um referencial teórico-prático voltado para o contexto social, contexto 

escolar e contexto da aula e suas tecnologias. 

GEC – Formação Geral/Complementar: propõe-se desenvolver habilidades 

que possibilitem o exercício da habilitação, em uma perspectiva interdisciplinar e 

integradora, por meio do enriquecimento da formação do graduando com 

conhecimentos de áreas correlatas e que possam contribuir para que o discente venha 

a tornar-se um pesquisador de sua própria prática. 

INF – Informática/Computação: permite absorver conhecimentos fundamentais 

à formação do profissional da área da Computação, além daqueles que possibilitem o 

domínio de ferramentas, métodos, metodologias e linguagens de programação 

utilizados no setor produtivo, na educação e na pesquisa. 

MAT – Matemática: busca desenvolver habilidades e criar a base necessária à 

compreensão da matemática, dentro do possível, em uma abordagem transversal que 

permitam entender os fundamentos da computação. 

OPT – Optativa: este núcleo inclui os conteúdos pertinentes à área do curso e 

correlatas, possibilitando atualizações permanentes na sua formação. Permite a 

flexibilização curricular através da oferta de disciplinas optativas e a possibilidade de 

contabilização de disciplinas adicionais como Atividade Complementar com o objetivo 

de permitir exogênia e a escolha da área/atuação, por parte do discente, conforme 

previsto no PPI do IFBA.  

O PPI do IFBA também prevê: 
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“disponibilização de espaços para 'experimentos 

pedagógicos e epistemológicos', levando-se em conta os 

processos de aquisição, de produção e de socialização do 

conhecimento por metodologias que suscitem o aluno à 

prática desses processos, a partir de suas potencialidades 

e dos conhecimentos prévios adquiridos ao longo de suas 

vivências pessoais” (PPI/IFBA, 2013, p. 49). 

Além disso, o atendimento ao disposto acima é previsto no desenho curricular 

em disciplinas como: 

 Metodologia da Pesquisa (Bacharelado e Licenciatura); 

 Metodologia e Prática de Ensino em Computação I (Licenciatura); 

 Metodologia e Prática de Ensino em Computação II (Licenciatura); 

 Projeto Integrador I (Bacharelado); 

 Projeto Integrador II (Bacharelado); 

 TCC (Bacharelado e Licenciatura). 

 

O Curso Superior em Computação tem como característica, ingresso na Área 

Básica de Ingresso de Computação (ABI – Computação) e, posterior escolha por parte 

do estudante, da habilitação que deseja cursar. Desta forma, as disciplinas que 

compõem os três primeiros semestres das duas habilitações são as mesmas. Com esta 

estratégia, o estudante tem a possibilidade de conhecer as características das duas 

habilitações para, depois, ao final do 3º (terceiro) semestre de vínculo no curso, 

escolher qual habilitação seguir. Tal estratégia permite um melhor entendimento por 

parte do estudante sobre a área de atuação e perfil de cada habilitação antes da 

fomração específica de cada habilitação. Tal medida visa evitar evasão ou 

transferências internas durante o curso, além de permitir a oferta de dois cursos e 

otimização da oferta de disciplinas em conjunto com a Licenciatura já existente no 

campus (Licenciatura em Matemática). Essa metodologia de escolha já é utilizada por 

outras Instituições Federais, tais como Universidade Federal de Juiz de Fora, 

Universidade Federal do Paraná e Instituto Federal de Brasília – Campus Taguatinga. 

A seguir, são apresentados os fluxogramas e matrizes, com as especificações: 

 Bacharelado em Ciência da Computação (BC); 

 Licenciatura em Computação (LC). 
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4.2. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PERFIL DE FORMAÇÃO 

  

Para as matrizes curriculares, os dígitos iniciais do código de cada disciplina se 

referem ao seu respectivo núcleo, a saber:  

 EDC – Educação; 

 GEC – Formação Geral/Complementar; 

 INF – Informática/Computação; 

 MAT – Matemática; 

 OPT – Optativa. 

Os cabeçalhos possuem siglas com as seguintes legendas: 

 REQ – Requisito; 

 CR – Crédito; 

 CH/TEO – Carga Horária Teórica; 

 CH/PRA – Carga Horária Prática; 

 CH/P.C.C. – Carga Horária Prática como Componente Curricular; 

 CH/E – Carga Horária de Ensino; 

 CH/TOTAL – Carga Horária Total. 

 

 

 

 

 

 



4.2.1. Matriz Curricular – Bacharelado em Ciência da Computação 

Figura 1 - Fluxograma do Bacharelado em Ciência da Computação 
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4.2.2. Matriz Curricular – Licenciatura em Computação 

Figura 2 - Fluxograma da Licenciatura em Computação 
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4.3. MATRIZES CURRICULARES 

Quadro 2 - Matriz Curricular do Bacharelado em Ciência da Computação 

 

MATRIZ CURRICULAR DA HABILITAÇÃO: BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

Sem. 

 

Disciplinas (Código) 

 

CR. 

 

À Distância 

 

Presencial 

 

C.H. Total 
da 

disciplina 

 

Req. 

C.H. 
Teórica  

C.H. 
Prática 

C.H. Total a 
Distância 

C.H. 
Teórica 

C.H. 
Prática 

C.H. 
P.C.C. 

C.H. Total 
Presencial 

1 Introdução à Computação (INF101) 4 - - - 40 20 - 60 60 - 

1 Lógica e Linguagem de Programação (INF102) 8 - - - 60 30 30 120 120 - 

1 Leitura e Produção Textual (GEC101) 4 - - - 60 - - 60 60 - 

1 Informática na Educação (EDC101) 4 - - - 30 - 30 60 60 - 

1 Introdução à Matemática (MAT101) 4 - - - 60 - - 60 60 - 

1 Ciência, Tecnologia e Sociedade (GEC102) 2 - - - 30 - - 30 30 - 

Total – 1º semestre 26 - - - 280 50 60 390 390  
2 Estruturas de Dados (INF201) 8 - - - 40 80 - 120 120 INF102 

2 Circuitos Digitais (INF202) 4 - - - 30 30 - 60 60 - 

2 Inglês Técnico I (GEC201) 4 - - - 60 - - 60 60 - 

2 História da Educação (EDC201) 4 - - - 45 - 15 60 60 - 

2 Cálculo Diferencial e Integral I (MAT201) 4 - - - 60 - - 60 60 MAT101 

2 Álgebra Vet. e Geometria Analítica (MAT202) 4 - - - 60 - - 60 60 MAT101 

Total – 2º semestre 28 - - - 295 110 15 420 420  

3 Programação Orientada a Objeto (INF301) 8 - - - 40 50 30 120 120 INF201 

3 Organização de Arquivos e Dados (INF302) 4 - - - 60 - - 60 60 - 

3 Análise e Projeto de Algoritmos (INF304) 4 - - - 40 20 - 60 60 INF201 

3 Filosofia da Educação (EDC301) 4 - - - 60 - - 60 60 - 

3 Cálculo Diferencial e Integral II (MAT301) 4 - - - 60 - - 60 60 MAT201 

3 Algebra Linear (MAT302) 4 - - - 60 - - 60 60 MAT202 

Total – 3º semestre 28 - - - 320 70 30 420 420  
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Sem. 

 

Disciplinas (Código) 

 

CR. 

 

À Distância 

 

Presencial 

 

C.H. Total 
da 

disciplina 

 

Req. 

C.H. 
Teórica  

C.H. 
Prática 

C.H. Total a 
Distância 

C.H. 
Teórica 

C.H. 
Prática 

C.H. 
P.C.C. 

C.H. Total 
Presencial 

4 Arquitetura de Computadores (INF401) 4 - - - 60 - - 60 60 INF202 

4 Linguagens Formais e Autômatos (INF402) 4 - - - 40 20 - 60 60 - 

4 Laboratório de Programação I (INF403) 4 - - - 20 40 - 60 60 INF301 

4 Banco de Dados I (INF404) 4 - - - 30 30 - 60 60 - 

4 Probabilidade e Estatística (MAT401) 4 - - - 45 15 - 60 60 - 

4 Projeto Integrador I (INF405) 6 - - - 30 60 - 90 90 - 

Total – 4º semestre 26 - - - 225 165 - 390 390  

5 Sistemas Operacionais (INF501) 4 - - - 40 20 - 60 60 INF401 

5 Laboratório de Programação II (INF502) 4 - - - 20 40 - 60 60 INF403 

5 Teoria de Computação (INF503) 4 - - - 40 20 - 60 60 INF402 

5 Engenharia de Software (INF504) 6 - - - 45 15 30 90 90 - 

5 Banco de Dados II (INF505) 4 - - - 30 30 - 60 60 INF404 

5 Metodologia da Pesquisa (GEC501) 4 - - - 60 - - 60 60 - 

Total – 5º semestre 26 - - - 235 125 30 390 390  

6 Grafos (INF601) 4 - - - 20 40 - 60 60 INF201 

6 Laboratório de Programação III (INF602) 4 - - - 20 40 - 60 60 INF502 

6 Interface Humano-Computador (INF603) 4 - - - 60 - - 60 60 - 

6 Redes de Computadores (INF604) 6 - - - 60 30 - 90 90 - 

6 Web Design (INF605) 4 - - - 30 30 - 60 60 - 

6 Empreendedorismo (GEC601) 4 - - - 60 - - 60 60 - 

Total – 6º semestre 26 - - - 250 140 - 390 390  

7 Inteligência Artificial (INF701) 4 - - - 40 20 - 60 60 INF201 

7 Optativa I (OPT701) 4 - - - 60 - - 60 60 - 

7 Sistemas Distribuídos (INF702) 4 - - - 30 30 - 60 60 INF604 

7 Direito Aplicado a Informática (INF703) 4 - - - 60 - - 60 60 - 

7 Gestão de Projetos (INF704) 4 - - - 20 40 - 60 60 - 

7 Projeto Integrador II (INF705) 6 - - - - 90 - 90 90 - 

Total – 7º semestre 26 - - - 210 180 - 390 390  
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Sem. 

 

Disciplinas (Código) 

 

CR. 

 

À Distância 

 

Presencial 

 

C.H. Total 
da 

disciplina 

 

Req. 

C.H. 
Teórica  

C.H. 
Prática 

C.H. Total a 
Distância 

C.H. 
Teórica 

C.H. 
Prática 

C.H. 
P.C.C. 

C.H. Total 
Presencial 

8 Compiladores (INF803) 4 - - - 20 40 - 60 60 INF201 

8 Estágio (INF804) 16 - - - - 240 - 240 240 - 

8 Tópicos Avançados em Programação (INF805) 4 - - - 20 40 - 60 60 - 

8 Trabalho de Conclusão de Curso (INF801) 4 - - - 60 - - 60 60 GEC501 

8 Segurança da Informação (INF802) 4 - - - 20 40 - 60 60 INF702 

8 Optativa II (OPT801) 4 - - - 60 - - 60 60 - 

Total – 8º semestre 36 - - - 180 360 - 540 540 - 

Total  222 - - - 1995 1200 135 3330 3330 - 

Carga Horária Total Teórica 1995 

Carga Horária Total Prática 1200 

Carga Horária Total a Distância - 

Carga Horária Total – Presencial 3330 (222 Créditos) 

Carga Horária Total de TCC 60 

Carga Horária Total de Estágio 240 

Atividades Complementares 200 (13 Créditos) 

Total Geral 3530 (235 Créditos) 
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Quadro 3 – Disciplinas optativas do Bacharelado em Ciência da Computação 

DISCIPLINAS REQ. 
 

ÁREA 
CH/ 
SEM 

CH/ 
TEO 

CH/ 
PRA 

 

CH/ 
P.C.C. 

CH/ 
TOTAL 

Administração e Negócios - GEC 4 60 -  60 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem INF301 INF 4 - 60  60 

Avaliação da Aprendizagem - EDC 2 30 -  30 

Comércio Eletrônico - INF 4 - 60  60 

Cálculo Diferencial e Integral III Cal. II MAT 6 60 30  90 

Cálculo Diferencial e Integral IV Cal. III MAT 4 60 -  60 

Cálculo Númerico Cal. III e Alg. MAT 4 30 30  60 

Didática - EDC 4 30 - 30 60 

Educação À Distância - EDC 4 30 30  60 

Educação Inclusiva - EDC 4 30 - 30 60 

Fundamentos da Computação Gráfica - INF 4 30 30  60 

Game e Educação  EDC 4 30 - 30 60 

Gestão de Recursos Humanos e Ética - GEC 4 60 -  60 

Inglês Técnico II - GEC 4 60 -  60 

Internet das Coisas INF202 INF 4 - 60  60 

Introdução à Robótica - INF 4 - 60  60 

Libras - EDC 4 60 -  60 

Matemática Financeira - MAT 4 30 30  60 

Mineração de Dados INF404 INF 4 - 60  60 

Política e Gestão da Educação - EDC 4 60 -  60 

Processamento Digital de Imagens - INF 4 - 60  60 

Rastreamento Crimes na Web - GEC 4 20 40  60 

Relações Étnico-raciais e Diversidade - GEC 4 60 -  60 

Sistemas Embarcados INF301 e INF501 INF 4 30 30  60 

Sistemas de Tempo Real INF301 INF 4 30 30  60 

Software Educacional  EDC 4 30 30  60 

Virtualização e Computação em Nuvem INF501 INF 4 - 60  60 
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Quadro 4 - Matriz Curricular da Licenciatura em Computação 

MATRIZ CURRICULAR DA HABILITAÇÃO: LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

 

 
 
SEM. 

 

 

DISCIPLINAS 

 

 

CR. 

À DISTÂNCIA PRESENCIAL   

 

C.H. 
TOTAL 

 

 

REQ. 

 

C.H. 
Teórica  

 

C.H. 
Prática 

C.H. 

 Total a 
Distância 

 

C.H. 
Teórica 

 

C.H. 
Prática 

 

C.H. 
P.C.C. 

 

C.H. 
Ensino 

C.H.  

Total 
Presencial 

1 Introdução à Computação (INF101) 4 - - - 40 20 - - 60 60 - 

1 Lógica e Linguagem de Programação 
(INF102) 

8 - - - 60 30 30 - 120 120 - 

1 Leitura e Produção Textual (GEC101) 4 - - - 60 - - - 60 60 - 

1 Informática na Educação (EDC101) 4 - - - 30 - 30 - 60 60 - 

1 Introdução à Matemática (MAT101) 4 - - - 60 - - - 60 60 - 

1 Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(GEC102) 

2 - - - 30 - - - 30 30 - 

Total – 1º semestre 26 - - - 280 50 60 - 390 390  
2 Estrutura de Dados (INF201) 8 - - - 40 80 - - 120 120 INF102 

2 Circuitos Digitais (INF202) 4 - - - 30 30 - - 60 60 - 

2 Inglês Técnico I (GEC201) 4 - - - 60 - - - 60 60 - 

2 História da Educação (EDC201) 4 - - - 45 - 15 - 60 60 - 

2 Cálculo Diferencial e Integral I (MAT201) 4 - - - 60 - - - 60 60 MAT101 

2 Álgebra Vetorial e Geometria Analítica 
(MAT202) 

4 - - - 60 - - - 60 60 MAT101 

Total – 2º semestre 28 - - - 295 110 15 - 420 420  
3 Programação Orientada a Objeto (INF301) 8 - - - 40 50 30 - 120 120 INF201 

3 Organização de Arquivos e Dados 
(INF302) 

4 - - - 60 - - - 60 60 - 

3 Análise e Projeto de Algoritmos (INF304) 4 - - - 40 20 - - 60 60 INF201 

3 Filosofia da Educação (EDC301) 4 - - - 60 - - - 60 60 - 

3 Cálculo Diferencial e Integral II (MAT301) 4 - - - 60 - - - 60 60 MAT201 

3 Algebra Linear (MAT302) 4 - - - 60 - - - 60 60 MAT202 

Total – 3º semestre 28 - - - 320 70 30 - 420 420  
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SEM. 

 

 

DISCIPLINAS 

 

 

CR. 

À DISTÂNCIA PRESENCIAL   

 

C.H. 
TOTAL 

 

 

REQ. 

 

C.H. 
Teórica  

 

C.H. 
Prática 

C.H. 

 Total a 
Distância 

 

C.H. 
Teórica 

 

C.H. 
Prática 

 

C.H. 
P.C.C. 

 

C.H. 
Ensino 

C.H.  

Total 
Presencial 

4 Arquitetura de Computadores (INF401) 4 - - - 60 - - - 60 60 INF202 

4 Linguagens Formais e Autômatos 
(INF402) 

4 - - - 40 20 - - 60 60 - 

4 Laboratório de Programação I (INF403) 4 - - - 20 40 - - 60 60 INF301 

4 Banco de Dados I (INF404) 4 - - - 30 30 - - 60 60 - 

4 Metodologia da Pesquisa (GEC501) 4 - - - 60 - - - 60 60 - 

4 Sociologia da Educação (EDC401) 4 - - - 60 - - - 60 60 - 

4 Psicologia da Educação (EDC402) 4 - - - 30 - 30 - 60 60 - 

Total – 4º semestre 28 - - - 300 90 30 - 420 420  
5 Sistemas Operacionais (INF501) 4 - - - 40 20 - - 60 60 INF401 

5 Laboratório de Programação II (INF502) 4 - - - 20 40 - - 60 60 INF403 

5 Teoria de Computação (INF503) 4 - - - 40 20 - - 60 60 INF402 

5 Engenharia de Software (INF504) 6 - - - 45 15 30 - 90 90 - 

5 Didática (EDC501) 4 - - - 15 - 45 - 60 60  

5 Metodologia e Prática de Ensino em 
Computação I (EDC502) 

2 - - - - - 30 - 30 30 EDC501 

5 Estágio Supervisionado I (EDC503) 7 - - - - - - 105 105 105 EDC501 e 
EDC502 

Total – 5º semestre 31 - - - 160 95 105 105 465 465  

6 Redes de Computadores (INF604) 6 - - - 60 30 - - 90 90 - 

6 Web Design (INF605) 4 - - - 30 30 - - 60 60 - 

6 Avaliação da Aprendizagem (EDC601) 2 - - - - - 30 - 30 30 EDC501 

6 Game e Educação (EDC602) 4 - - - 30 - 30 - 60 60  

6 Software Educacional (EDC603) 4 - - - 30 30 - - 60 60  

6 Metodologia e Prática de Ensino em 
Computação II (EDC604) 

4 - - - - - 60 - 60 60 EDC501 e 
EDC502 

6 Estágio Supervisionado II (EDC605) 7 - - - - - - 105 105 105 EDC501 e 
EDC503 

Total – 6º semestre 31 - - - 150 90 120 105 465 465  
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SEM. 

 

 

DISCIPLINAS 

 

 

CR. 

À DISTÂNCIA PRESENCIAL   

 

C.H. 
TOTAL 

 

 

REQ. 

 

C.H. 
Teórica  

 

C.H. 
Prática 

C.H. 

 Total a 
Distância 

 

C.H. 
Teórica 

 

C.H. 
Prática 

 

C.H. 
P.C.C. 

 

C.H. 
Ensino 

C.H.  

Total 
Presencial 

7 Interface Humano-Computador (INF603) 4 - - - 60 - - - 60 60  

7 Sistemas Distribuídos (INF702) 4 - - - 30 30 - - 60 60 INF604 

7 Política e Gestão da Educação (EDC701) 4 - - - 60 - - - 60 60  

7 Educação Inclusiva (EDC702) 4 - - - 30 - 30 - 60 60  

7 Robótica Educacional (EDC703) 4 - - - 30 - 30 - 60 60  

7 
Softwares de Gestão Educacional 
(EDC704) 

4 - - - 30 30 - - 60 60  

7 Estágio Supervisionado III (EDC705) 6 - - - - - - 90 90 90 EDC605 

Total – 7º semestre 30 - - - 240 60 60 90 450 450  

8 Tópicos Avanc. em Programação (INF805) 4 - - - 20 40 - - 60 60 GEC501 

8 Trabalho de Conclusão de Curso (INF801) 4 - - - 60 - - - 60 60  

8 Estágio Supervisionado IV (EDC802) 7 - - - - - - 105 105 105 EDC705 

8 Educação A Distância (EDC803) 4 - - - 30 - 30 - 60 60  

8 Libras (EDC804) 4 - - - 30 30 - - 60 60  

Total – 8º semestre 23 - - - 140 70 30 105 345 345 - 

Total 225 - - - 1885 635 450 405 3375 3375 - 

Carga Horária Total Teórica 1885 

Carga Horária Total Prática 635 

Carga Horária Total de PCC – Prática como Componente Curricular 450 

Carga Horária Total a Distância - 

Carga Horária Total Presencial 3375 (225 Créditos) 

Carga Horária Total de TCC 60 

Carga Horária Total de Estágio 405 

Atividades Complementares 200 (13 Créditos) 

Total Geral 3575 (238 Créditos) 



4.4. CONTEÚDOS CURRICULARES 

 

A estrutura curricular apresentada foi baseada nas recomendações feitas pela 

Sociedade Brasileira de Computação (SBC), bem como da orientação da Resolução nº 

05 de 16 de novembro de 2016 e legislação vigente, possibilitando vários enfoques de 

formação acadêmica que poderão ser seguidos de acordo com o interesse do 

estudante, de acordo com seus interesses acadêmicos e profissionais. 

O curso promove o efetivo desenvolvimento do perfil profissional do egresso, 

considerando a atualização dinâmica da área de Computação, com integralização que 

atende os requisitos estabelecidos na legislação e documentos norteadores, bem como 

os princípios de formação geral do sujeito crítico e atuante na sociedade notadamente 

ao abordar, de forma transversal, conteúdos pertinentes às políticas de educação 

ambiental, de educação em direitos humanos e das relações étnico-raciais e ensino de 

história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. A seguir, a abordagem destas 

temáticas são detalhadas. 

 

4.4.1. Educação das relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira, Africana e Indígena 

 

Existe indicação na legislação brasileira para que todos os níveis e modalidades 

de Educação no Brasil contemplem em seus currículos a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena. A inclusão dos 

tópicos relacionados à temática Étnico-Raciais, História e Cultura Afro-Brasileira, 

Africana e Indígena está pautada na Lei nº 9.394/96, alterada pela Lei nº. 10.639/2003 

e nº. 11.645/2008 (que altera a Lei nº. 9.394/6 e Lei nº. 10.639, de 9 de janeiro de 

2003), que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para inclusão da 

temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” nas disciplinas dos cursos. 

A Resolução CNE/CP Nº. 1 de 17 de junho de 2004, estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Ratificado através do Parecer CNE/CP 

nº. 3/2004, de 10 de março de 2004, as instituições de ensino devem inserir a temática 

nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos.  

A legislação atual tem por meta, promover a educação de cidadãos atuantes e 

conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil. Essas atividades 
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devem promover a produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e 

valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes 

de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos 

direitos legais e valorização de uma identidade nacional e democrática. Portanto, 

entende-se que esse conteúdo é transversal às disciplinas do curso, associado às 

discussões sobre direitos humanos e como tal deve ser explorado em todos os 

períodos em que o discente deve exercer esse processo na sua prática educativa, 

laboral, interpessoal e social. 

Ainda assim, seguindo a orientação da Resolução CNE/CP nº. 1/2004, as 

disciplinas abaixo abordam em seus contéudos a educação das Relações Étnico-

Raciais: 

 Ciência, Tecnologia e Sociedade (obrigatória para Licenciatura e 

Bacharelado); 

 Sociologia da Educação (obrigatória para Licenciatura); 

 Direito aplicado à Informática (obrigatória para Bacharelado); 

 Educação Inclusiva (obrigatória para Licenciatura e optativa para 

Bacharelado); 

 Gestão de Recursos Humanos e Ética (optativa);  

 Relações Étnico-Raciais e Diversidade (optativa); 

 Rastreamento de Crimes na Web (optativa); 

A temática também é abordada de modo transversal nas disciplinas: 

 Projeto Integrador I (obrigatória para Bacharelado); 

 Projeto Integrador II (obrigatória para Bacharelado); 

 Gestão de Projetos (obrigatória para Bacharelado); 

 Metodologia e Prática de Ensino em Computação I (obrigatória para 

Licenciatura); 

 Metodologia e Prática de Ensino em Computação II (obrigatória para 

Licenciatura); 

O IFBA Campus Camaçari também promove anualmente no seu calendário 

eventos/ações, com a participação de toda a comunidade acadêmica e comunidade, 

que buscam permitir os discentes e docentes se aproximarem e participarem das 

questões tratadas no parecer CNE/CP Nº. 3/2004, tais como a Semana de Consciência 

Negra. Essas ações têm caráter integrador e esclarecedor objetivando a emancipação 
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do sujeito ante as questões sócio-cultural-históricas. Além disso, existe na grade 

curricular uma disciplina optativa de cunho formador nesse tema. 

 
 

4.4.2. Educação Ambiental 

 

Como parte do processo educativo mais amplo, a Resolução Nº. 2 de 15 de 

junho de 2012, e o Decreto Nº. 4.281/2002 implementaram a Lei nº. 9.795, de abril de 

1999, instituindo políticas para a inserção das questões ambientais nos currículos 

escolares dos cursos superiores. Essa nova dimensão tem como objetivo construir não 

só individualmente, mas também coletivamente, valores sociais, habilidade, atitudes e 

competências voltadas à manutenção e conservação ambiental em prol de uma melhor 

qualidade de vida e a da sustentabilidade.  

A inserção curricular dessa temática deve ser integrada aos programas 

curriculares nas instituições buscando consolidar e formar valores, atitudes e 

habilidades voltadas à prevenção, identificação e à solução de problemas ambientais. 

Neste curso, a sustentabilidade é tema transversal, critério de avaliação dos projetos e 

ações das disciplinas ao longo do curso.  

A Metodologia e Prática de Ensino em Computação, durante os processos de 

ensino aprendizagem, precisam estabelecer estímulos e o fortalecimento de uma 

consciência crítica sobre as questões ambientais, nunca se esquecendo de observar a 

integração entre a ciência e a tecnologia e seu papel na sustentabilidade. 

Assim, de acordo com legislação, essa temática está presente no currículo do 

curso pela combinação de transversalidade e de tratamento nos componentes 

curriculares nas disciplinas como uma prática educativa integrada: 

 Projeto Integrador I (obrigatória para Bacharelado); 

 Projeto Integrador II (obrigatória para Bacharelado); 

 Gestão de Projetos (obrigatória para Bacharelado); 

 Metodologia e Prática de Ensino em Computação I (obrigatória para 

Licenciatura); 

 Metodologia e Prática de Ensino em Computação II (obrigatória para 

Licenciatura); 

Os estudantes também serão estimulados durante o curso a participar de 

eventos/seminários temáticos relacionados às questões ambientais no contexto de 

aplicação da Computação, a sustentabilidade no desenvolvimento de projetos, TI 
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verde, descarte de elementos/equipamentos computacionais adequadamente, 

melhores práticas para ambientes computacionais, reaproveitamento, eficiência 

energética, inserção de elementos recicláveis, sistemas inteligentes de energia, entre 

outros.  

A Coordenação de Curso estimulará a realização de seminários temáticos e 

projetos com a temática. Os trabalhos acadêmicos, na medida do possível, devem 

procurar incorporar o desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações na 

área de TI e áreas afins. Além disso, o IFBA mantêm, de forma contínua, no calendário 

anual institucional, atividades relacionadas ao meio ambiente, através de ações com a 

comunidade, apresentação de trabalhos, palestras e outros eventos. 

 

4.4.3. Educação em Direitos Humanos, temas relacionados à pessoa com 

deficiência e LIBRAS 

 

A Educação em Direitos Humanos e discussões de temas relacionados à pessoa 

com deficiência são essenciais na formação profissional por estabelecer valores que 

visam preservar a dignidade humana, acessibilidade, liberdade e justiça na sociedade 

que este indivíduo está inserido. 

Trata-se, portanto, de importante dispositivo no combate a violência e todas 

formas de violação de direitos humanos, já que seu efeito é educar no respeito, na 

tolerância, na valorização da dignidade humana e nos princípios democráticos. 

Plano Nacional da Educação em Direitos Humanos (PNEDH), Resolução 

CNE/CEB N°. 4 de 13 de julho de 2010, Parecer CNE/CP nº. 8/2012, Resolução nº. 1 

de 30 de maio de 2012, são as bases legais para atendimento desta demanda 

importantíssima da sociedade. A partir destas normativas, é possível buscar de forma 

estruturada a construção da cultura dos Direitos Humanos. 

O meio acadêmico é tem um papel fundamental na construção dessa cultura e a 

viabilização e consolidação desta cultura perpassa pelo currículo, que contribuem na 

formação de mentalidades e identidades individuais e coletivas, e de sujeitos de direito, 

nas diferentes abordagens e disciplinas. Neste sentido, as temáticas são abordadas de 

como conteúdo nas disciplinas: 

 Ciência, Tecnologia e Sociedade (obrigatória para Licenciatura e 

Bacharelado); 

 Gestão de Recursos Humanos e Ética (optativa);  
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 Educação Inclusiva (obrigatória para Licenciatura e optativa para 

Bacharelado); 

 Direito aplicado à Informática (obrigatória para Bacharelado); 

 Relações Étnico-Raciais e Diversidade (optativa); 

A temática também é abordada de modo transversal nas disciplinas: 

 Projeto Integrador I (obrigatória para Bacharelado); 

 Projeto Integrador II (obrigatória para Bacharelado); 

 Gestão de Projetos (obrigatória para Bacharelado); 

 Metodologia e Prática de Ensino em Computação I (obrigatória para 

Licenciatura); 

 Metodologia e Prática de Ensino em Computação II (obrigatória para 

Licenciatura); 

 

Adicionalmente, o curso prevê, conforme legislação específica, Decreto nº. 

5.626/2005, a inserção de Libras na estrutura curricular do curso: obrigatória para a 

habilitação na Licenciatura em Computação e como disciplina optativa para a 

habilitação no Bacharelado em Ciência da Computação. Os estudantes do Bacharelado 

serão incentivados cursar este componente e sua oferta será constante, permitindo um 

quantitativo de vagas que atenda a todos os matriculados no curso. 

 

4.5. PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR 

 

O Parecer CNE/CES nº. 15/2015 esclarece que a prática como componente 

curricular é: 

 

“o conjunto de atividades formativas que proporcionam 

experiências de aplicação de conhecimentos ou de 

desenvolvimento de procedimentos próprios ao 

exercício da docência. Por meio destas atividades, são 

colocados em uso, no âmbito do ensino, os 

conhecimentos, as competências e as habilidades 

adquiridos nas diversas atividades formativas que 

compõem o currículo do curso. As atividades 
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caracterizadas como prática como componente 

curricular podem ser desenvolvidas como núcleo ou 

como parte de disciplinas ou de outras atividades 

formativas. Isto inclui as disciplinas de caráter prático 

relacionadas à formação pedagógica, mas não aquelas 

relacionadas aos fundamentos técnico-científicos 

correspondentes a uma determinada área do 

conhecimento.” (CNE, 2015, p.3, grifo nosso). 

A Resolução CNE nº. 2, de 1º de julho de 2015 estabelece 400 (quatrocentas) 

horas de prática, vivenciadas ao longo do curso. Este projeto propõe 450 (quatrocentas 

e cinquenta horas) de prática com o objetivo de articular teoria e prática de forma 

reflexiva durante todo o curso, divididas em:  

(1) práticas de ensino desenvolvidas como parte de disciplinas; e,  

(2) práticas como componente curricular.  

 

As práticas de ensino desenvolvidas como parte de disciplinas estão distribuídas 

da seguinte forma: 

 Lógica e Linguagem de Programação (30h); 

 Informática na Educação (30h); 

 História da Educação (15h); 

 Programação Orientada a Objetos (30h); 

 Psicologia da Educação (30h); 

 Engenharia de Software (30h); 

 Didática (45h); 

 Avaliação da Aprendizagem (30h); 

 Game e Educação (30h); 

 Educação Inclusiva (30h); 

 Robótica Educacional (30h); 

 Educação a Distância (30h). 

 

Os componentes curriculares que compõem a habilitação em Licenciatura em 

Computação: 

 Metodologia e Prática de Ensino em Computação I (30h); 

 Metodologia e Prática de Ensino em Computação II (60h); 
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Os componentes ‘Metodologia e Prática de Ensino em Computação’ estão 

inseridos na matriz curricular da Licenciatura em Computação, no 5º e 6º semestre, a 

fim de contribuir para relação entre teoria e prática. Os componentes visam o 

planejamento, elaboração e análise de atividades de ensino na área de Computação e 

correlatas.  

Desse modo, a abordagem da prática vai além das disciplinas ao longo do curso 

que apresentam a prática em sua ementa. O intituito é que a prática, no âmbito 

curricular, não esteja restrita ao estágio, ou a um espaço isolado no curso. A intenção, 

desse modo, é que a prática deve estar presente ao longo do processo formativo, 

permeando a formação para docência, possibilitando ao estudante da licenciatura 

vivenciar a prática pedagógica ao longo do curso. 

As Práticas têm caráter pedagógico, que articula a metodologia do ensino, o 

planejamento das disciplinas e revisão das formas de disseminação do conhecimento. 

Assim, as disciplinas de Prática diferem dos estágios supervisionados na Licenciatura, 

já que os estágios tem caráter de aplicabilidade técnica através das formas discutidas e 

aprendidas nas Práticas, realizados sob a supervisão docente, com acompanhamento 

técnico para que o estudante vivencie as situações de efetivo exercício profissional.  

Nessa perspectiva, as disciplinas de Prática trazem a possibilidade de relacionar 

a teoria e a prática, já a partir do início do processo formativo pedagógico, trazendo 

conteúdos de caratér pedagógicos que articulam metodologia e planejamento de 

ensino aplicados utilizando soluções computacionais na área da educação, como a 

produção de material didático, estratégias de ensino, elaboração de plano de aula, de 

instrumentos de avaliação, dentre outras, correlacionando essas ações com as 

reflexões buscadas na teoria e fazendo ligações com a área da computação na 

educação básica e profissional. 

Nos componentes de Prática do Ensino, cada uma tem um foco específico, 

permitindo uma formação completa para planejamento, gestão e docência tanto 

presencialmente, quanto para ambientes virtuais, contemplando o desenvolvimento e 

aplicação de soluções computacionais para o ensino. 

 

4.6. METODOLOGIA 
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A teoria pedagógica que fundamenta as práticas educativas da instituição é a 

Pedagogia Histórico-Crítica, levando em conta a natureza e a particularidade de cada 

disciplina, bem como os métodos e mecanismos de ensino adotados pelos docentes. 

Contando com aulas teóricas, aulas práticas, desenvolvimento de projetos 

criativo-inovadores e seminários para a difusão e o aprofundamento dos 

conhecimentos na área das Ciências Exatas, apropriados tanto ao curso de 

Bacharelado em Ciência da Computação quanto na Licenciatura em Computação, 

permite-se alcançar os objetivos colocados para o curso e o perfil de egresso, visando 

à formação histórico-crítico de um profissional ético e competente. 

As estratégias didáticas devem aliar o desenvolvimento da capacidade crítica e a 

criatividade para atuar como solucionador de problemas aplicados à área de 

computação tanto em ambiente empresarial quanto acadêmico, considerando aspectos 

relacionados à sustentabilidade.  

A matriz curricular do curso privilegia uma sólida formação teórica e prática em 

diferentes áreas da Ciência da Computação baseada na resolução de problemas reais, 

tendo em vista a construção de uma estrutura curricular flexível, contextualizada com 

as questões da atualidade e que articule as diversas disciplinas, utilizando estratégias 

metodológicas que se centre no estudante como sujeito da aprendizagem e tendo o 

professor como facilitador do processo de ensino-aprendizagem, tais como PBL, 

Ensino Híbrido, Gamificaçao, dentre outras.  

Cabe ressaltar que o Projeto Pedagógico do Curso permite flexibilização 

curricular, sendo adaptado quando do acesso de estudantes com necessidades 

especiais, a fim de que ocorra a acessibilidade plena desse estudante. Torna-se 

necessário, para cada estudante com necessidades específicas, a elaboração de um 

Plano Pedagógico Individualizado para atender as demandas educacionais desses 

discentes. A seguir temos as medidas inclusivas que constam nos marcos legais, bem 

como as ações desenvolvidas no âmbito do campus e as previstas para o curso, tendo 

como alvo a efetivação da inclusão educacional das pessoas com necessidades 

educacionais especiais. 

 

4.6.1. Interdisciplinaridade e transversalidade 

 

A interdisciplinaridade, transversalidade e a relação teoria-prática estarão 

presentes no desenvolvimento do currículo. A interdisciplinaridade, que estabelece 

relações de análise e interpretação de conteúdos de disciplinas ofertadas 
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simultaneamente, permitirá a apropriação dos conteúdos de forma mais consistente. 

Portanto, a interdisciplinaridade é uma estratégia de abordagem e tratamento do 

conhecimento em que duas ou mais disciplinas/unidades curriculares ofertadas 

simultaneamente estabelecem relações de análise e interpretação de conteúdos, com a 

finalidade de propiciar condições de apropriação, pelo discente, de um conhecimento 

mais abrangente e contextualizado. 

Pode-se destacar que podem ocorrer aulas compartilhadas em laboratório para 

suporte projetos integrados de disciplinas, tais como: 

 As disciplinas Programação Orientada a Objetos e Banco de Dados I que 

devem agregar os conteúdos fundamentais das 2 disciplinas para 

desenvolvimento de um software. Os projetos interdisciplinares permitirão 

aos estudantes verificar como os conteúdos abordados nas duas disciplinas 

se complementam de forma prática no mundo do trabalho; 

 A disciplina Laboratório de Programação I (Licenciatura e Bacharelado) 

relaciona o seu conteúdo com os temas abordados nas disciplinas de Banco 

de Dados, através de prática laboratorial e projetos/aulas compartilhadas 

quando da integração da interface dos softwares desenvolvidos com banco 

de dados que armazenará os dados da aplicação. 

 A disciplina Laboratório de Programação II (Licenciatura e Bacharelado) 

relaciona o seu conteúdo com os temas abordados na disciplina Engenharia 

de Software, integrando a prática laboratorial da disciplina com a elaboração 

documental do produto gerado ao longo da disciplina, permitindo um alto 

grau de qualidade do processo de desenvolvimento do software. 

No desenvolvimento dos temas das atividades interdisciplinares é indispensável 

que se tenha como preocupação um equilíbrio entre vivências, necessidades 

educacionais e teorias a serem elaboradas. É fundamental definir os fins a serem 

atingidos em cada ação; as questões que devem ser priorizadas; e, sobretudo, 

possibilitar aos discentes o estabelecimento das relações entre os diversos enfoques 

educacionais. Essa perspectiva de interdependência dos conteúdos será um 

instrumento para a compreensão e ação sobre a realidade. 

Por transversalidade, compreende-se que são temas a serem integrados às 

áreas convencionais de forma a estarem presentes em todas elas, relacionado-as às 

questões da atualidade. (PCN, Temas transversais, p.29) 
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Os temas: reuso de software, boas práticas de programação, educação 

ambiental, direitos humanos, ética e trabalho em equipe - serão tratados 

transversalmente no currículo do curso, com maior ênfase nas disciplinas: Projeto 

Integrador I e II (Bacharelado); e, Metodologia e Prática de Ensino em Computação I e 

II (Licenciatura). A escolha dos temas transversais e a estratégia de colocá-los como 

critério de avaliação dos projetos e ações das disciplinas permite ao Curso seguir a 

legislação vigente. 

Os temas comporão os critérios de avaliação dos projetos e ações das 

disciplinas, além de discutidos entre docentes do semestre no planejamento das 

atividades e acompanhados por parte da Coordenação de Curso, bem como 

participação da representação discente com a proposição de outros temas 

transversais.  

A relação teoria-prática está intrínseca ao curso. Nas duas habilitações, há 

disciplinas essencialmente práticas que percorrem o curso, tais como: Laboratórios de 

Programação, Projetos Integradores (Bacharelado), Práticas de Ensino (Licenciatura); 

além das disciplinas específicas ao longo do curso que apresentam atividade prática na 

sua ementa. Esta relação integrada entre a teoria e prática permite aos docentes, 

acompanhar de forma mais atenta o processo de aprendizagem dos estudantes, 

consolidando a formação nos temas técnicos e transversais do curso, conforme 

previsto na missão do Instituto. 

Desta forma, têm-se os problemas que serão vivenciados na prática profissional, 

sendo analisados e solucionados com forte embasamento teórico e analítico através 

de: ensino teórico, prática de programação em laboratório, acompanhamento nas 

atividades de pesquisa, extensão e estágio supervisionado – todas intimamente 

relacionadas ao conteúdo programático-formativo desta graduação. 

 

4.7. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui uma oportunidade para que 

o estudante, antes de terminar sua graduação, possa exercitar e ampliar seus 

conhecimentos através da elaboração e apresentação de um trabalho acadêmico de 

pesquisa e desenvolvimento. No currículo, o Trabalho de Conclusão de Curso é 

denominado como TCC, constituindo disciplina obrigatória cujos objetivos são: 
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 Apresentar o resultado de um projeto de pesquisa e desenvolvimento 

relacionado à Ciência da Computação e suas aplicações; 

 Promover a oportunidade de um exercício, por parte do estudante, de sua 

capacidade criativa, científica e de seu empreendedorismo; 

 Consolidar os conhecimentos adquiridos durante o curso. 

A apresentação do TCC é de caráter obrigatório, sem o qual o estudante será 

impossibilitado de concluir sua graduação. Consoante as Diretrizes Nacionais 

Curriculares para os cursos na área de Computação, o TCC deve ser desenvolvido 

como atividade de síntese, integração ou aplicação de conhecimentos adquiridos de 

caráter científico ou tecnológico. Estão disponíveis na página do curso, no portal do 

Campus, manuais atualizados de apoio à produção dos trabalhos.  

Após apresentação e a realização das eventuais correções, o estudante 

entregará uma cópia definitiva do trabalho em meio digital e a versão impressa e 

encadernada no Colegiado de Curso e outra versão impressa e encadernada na 

Biblioteca do Campus a fim de viabilizar consultas e pesquisas. Os arquivos e dados 

dos TCC defendidos e aprovados estarão disponíveis no repositório institucional, que 

pode ser acessado por meio da página do Curso. 

O Regulamento Interno de TCC do Curso Superior em Computação do IFBA 

Camaçari (ANEXO II) foi devidamente aprovado pelo Colegiado de Curso como parte 

integrante deste PPC. 

4.8. ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

O Estágio Supervisionado das habilitações do Curso Superior em Computação 

seguem as normativas e legislações pertinentes, a saber, a Resolução CNE/CP nº. 2, 

de 1º de julho de 2015, a Lei nº 11.788/2008 e Resolução CNE/CES nº. 5, de 16 de 

novembro de 2016.  

Conforme o Art. 7º da Resolução nº. 5, de 16 de novembro de 2016: 

“O Estágio Supervisionado, realizado preferencialmente ao 

longo do curso, sob a supervisão de docentes da 

instituição formadora, e acompanhado por profissionais, 

tem o objetivo de consolidar e articular as competências 

desenvolvidas ao longo do curso por meio das demais 

atividades formativas, de caráter teórico ou prático, e 
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permitir o contato do formando com situações, contextos e 

organizações próprios da atuação profissional” (CNE, 

2016, p. 24). 

O Estágio Supervisionado poderá ser desenvolvido na metade final do curso, e 

deve contemplar, no mínimo, a carga horária de 240 (duzentas e quarenta) horas para 

o Bacharelado e 405 (quatrocentas e cinco) horas para a Licenciatura, permitindo a 

articulação entre a atuação profissional e a formação acadêmica. O Estágio será 

regulamentado/institucionalizado até o final do primeiro ano do curso. 

O estudante do curso de BCC deve realizar o estágio curricular atuando em 

empresas públicas e/ou privadas em que possam executar atividades relacionadas ao 

curso, associando a teoria estudada durante o curso com o desenvolvimento da prática 

profissional no mercado de trabalho, com acompanhamento tanto da empresa quanto 

de um professor orientador. 

Os estudantes de Licenciatura deverão realizar estágio na Educação Básica 

e/ou Profissional, podendo ser realizado no próprio Instituto, considerando as 

normativas estabelecidas. Atuar nas diversas facetas educacionais permitirá o 

estudante relacionar a teoria vista durante o curso nas mais diferentes disciplinas às 

situações práticas de planejamento, ensino e avaliação da informática. Para cada 

Estágio Supervisionado, recomenda-se que o estudante esteja matriculado no 

componente curricular Metodologia e Prática de Ensino em Computação do mesmo 

semestre.  

Cabe ressaltar que, além das possibilidades de estágio oriundas de empresas 

intervenientes (IEL, CIEE, etc) o campus já possui convênio firmado em empresas da 

área de TI e com a Prefeitura Municipal de Camaçari, além de continuamente, estar 

firmando novas parcerias através da COES. No que se refere ao estágio para 

habilitação de Licenciatura, já há um estreitamento com a rede de escolas da 

Educação Básica face à realização dos estágios do Curso de Licenciatura em 

Matemática ofertado pelo campus, através de convênios e parcerias. Tais convênios e 

ações integram rede pública de ensino e fomenta a melhoria do ensino no município 

através de projetos de aplicação, uso de recursos tecnológicos, estudos de caso, testes 

de novas metodologias e estratégias de ensino. 

Neste sentido, o estágio curricular supervisionado está institucionalizado e 

promove a vivência da realidade escolar de forma integral, com o IFBA Campus 

Camaçari mantendo boa relação com a Educação Básica do município de Camaçari. 
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Adicionalmente, haverá o acompanhamento do estagiário pelo docente 

orientador nas atividades no campo da prática, ao longo do período letivo, em parceria 

com docentes na escola a fim de garantir a articulação entre o currículo do curso e 

aspectos práticos da Educação Básica, embasamento teórico das atividades 

planejadas, reflexão dos contextos de educação formal e não formal, além do 

desenvolvimento em atividades de planejamento, desenvolvimento e avaliação, 

vivência da realidade escolar de forma integral, participação em conselhos de 

classe/reunião de professores, cumprindo o papel de orientação/formação dos 

licenciandos e produção acadêmica articulada e inovadora. 

Fica evidente também que o estágio curricular supervisionado promove a 

relação teoria e prática, articulando os diversos componentes do curso com a vivência 

prática da Educação Básica (atividades planejadas, planejamento, desenvolvimento de 

conteúdos e atividades, além da avaliação). Desta forma, há um cenário propício para 

reflexão e sistematização da relação teoria-prática em atividades cada vez mais 

inovadoras e de sucesso. 

Quando o estágio ocorrer em empresa, o supervisor será um profissional da 

área vinculado à organização. 

O estágio curricular é acompanhado pelo professor da disciplina (que também 

atuará como orientador), tendo como mecanismos de planejamento, acompanhamento 

e avaliação do estágio os seguintes itens: 

 Plano de Estágio aprovado pelo professor orientador; 

 Reuniões do estudante com o professor orientador de estágios; 

 Relatório de Estágio, com as fichas de avaliação do estudante por parte da 

empresa entregues/aplicadas pelo professor orientador, conforme requisitado 

pela Coordenação de Estágios e Emprego. 

A avaliação do estudante levará em conta o seu desenvolvimento técnico, 

relações interpessoais, proatividade e assiduidade e a apresentação dos resultados se 

dará através do Relatório de Estágio contendo todas as ações realizadas e 

recursos/tecnologias utilizadas, para ambos os cursos. 

Após a realização do estágio, o aluno deverá apresentar um relatório técnico-

científico (modelo fornecido no site do Campus) ao professor orientador para ser 

julgado e avaliado. 



CURSO SUPERIOR EM COMPUTAÇÃO - IFBA Campus Camaçari 

60 

 

O professor da disciplina será o orientador do semestre e encaminhará os 

relatórios e as fichas de avaliação do estudante, ao final de cada semestre, para o 

setor de estágios. A avaliação do Estágio contempla a autoavaliação, avaliação da 

empresa, avaliação do orientador (reuniões e relatório). As empresas conveniadas, 

bem como novos convênios serão mediados pelo setor responsável, para ambos os 

cursos. Os documentos relativos a Estágio são normatizados/padronizados pela Pro-

Reitoria de Extensão – PROEX do IFBA e os modelos são disponibilizadas no site do 

Campus na área de Estágio. 

4.9. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Em consonância com o Parecer 583/2001 do CNE, Resolução CNE/CP nº. 2, de 

1º de julho de 2015 e Resolução nº. 5, de 16 de novembro de 2016, as Atividades 

Complementares (AC), também chamadas de Atividades Acadêmico-Científico-

Culturais são atividades enriquecedoras, permitindo a formação sólida do estudante 

através do desenvolvimento de habilidades e competências além dos componentes 

curriculares que compõem a matriz do curso. 

As Atividades Complementares devem contemplar:  

 fomento a uma visão holística e de interdisciplinaridade na abordagem da 

realidade e fortalecer a articulação da teoria com a prática valorizando 

participação em atividades de extensão;  

 enriquecimento do processo ensino-aprendizagem;  

 preparação e integração do discente na prática profissional;  

 comprometer o estudante no desenvolvimento de um processo de autogestão 

em diferentes setores de atuação;  

 ampliar a visão acadêmico-científico-cultural do discente, visando à formação 

de um profissional atento às transformações da sociedade;  

 proporcionar ao estudante espaços diferenciados para a aquisição do saber, 

estabelecendo relações com a atuação profissional;  

 levar o estudante à reflexão, considerando o saber acadêmico e as 

implicações com os princípios éticos e de cidadania; e, 

 formar profissionais qualificados para atuar com flexibilidade, adequação e 

criatividade na prática profissional. 
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As atividades complementares são as práticas desenvolvidas pelos estudantes 

de caráter obrigatório, indispensáveis à colação de grau durante a vigência do seu 

curso. Sugere-se que as Atividades Complementares sejam desenvolvidas de forma 

distribuída ao longo do curso e diversa. A carga horária mínima validada para atender o 

cumprimento das atividades é de 200 horas, conforme Resolução nº. 02 de 01 de julho 

de 2015. As atividades complementares no âmbito deste curso serão regulamentadas 

através dos conteúdos deste tópico do PPC e por normativas da Instituição.  

 

4.9.1. Organização e validação 

 

As Atividades Complementares serão organizadas e validadas no IFBA Campus 

Camaçari, observando os seguintes princípios: 

I. Somente poderão ser consideradas como Atividades Complementares as 

atividades realizadas pelo discente a partir do seu ano de ingresso na 

Instituição. As Atividades Complementares têm por finalidade aprofundar, 

ampliar e consolidar a formação acadêmico-cultural do discente, e serão 

validadas na quantidade limite de horas para aproveitamento conforme se 

estabelece nas Diretrizes Curriculares Nacionais; 

II. O Colegiado do Curso, dentro da carga horária total do currículo destinado 

a cada habilitação, validará as horas destinadas as Atividades 

Complementares: 

o 200 (duzentas) horas para o Bacharelado; 

o 200 (duzentas) horas para a Licenciatura; 

III. O Colegiado poderá acrescentar outras Atividades Complementares que 

não estão previstas nesse projeto, específicas da área, desde que 

aprovadas em reunião plenária do Colegiado; 

IV. As Atividades Complementares, para serem reconhecidas e incorporadas à 

carga horária necessária à integralização do curso, deverão ser validadas 

pela Coordenação do Curso ou por professor designado pelo Colegiado do 

Curso. A validação deve ser requerida pelo discente até o último dia do 

semestre via Setor de Protocolo, com os documentos comprobatórios; 

V. Os documentos comprobatórios devem conter as seguintes informações: 

nome completo, período de realização e carga horária. O colegiado do 
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curso poderá formular exigências quanto ao conteúdo da atividade e sua 

aplicabilidade na área do curso; 

VI. O indeferimento do pedido de atribuição de carga horária será comunicado 

por escrito ao aluno, que poderá formular pedido de reconsideração ao 

Colegiado do Curso; 

VII. No caso de transferências internas ou externas, as Atividades 

Complementares só serão consideradas aquelas que estejam relacionadas 

com o projeto pedagógico do curso e executadas no período de vigência da 

instituição de origem; 

VIII. No período de trancamento total do curso não será aceita quaisquer que 

sejam as Atividades Complementares;  

IX. Ao realizar e concluir uma atividade acadêmica não prevista e não descrita 

neste documento, o estudante poderá solicitar inclusão da mesma para seu 

aproveitamento no currículo ao Colegiado do Curso, desde que obedeça 

aos prazos estabelecidos. O Colegiado apreciará e deliberará pela 

pertinência ou não da solicitação; 

X. As horas excedentes serão desconsideradas no cômputo total da carga 

horária das Atividades Complementares; 

XI. As Atividades Complementares podem ser realizadas no IFBA ou fora dele 

e não estão vinculadas a nenhum período do curso. 

 

4.9.2. Categorização 

 
Para efeito de acompanhamento e registro da carga horária a ser cumprida, as 

Atividades Complementares estão divididas nas seguintes categorias: 

 Palestras, seminários, congressos, conferências ou similares, que 

versem sobre temas relacionados ao Curso: Por palestras, seminários, 

congressos, conferências ou similares entende-se a série de eventos, 

sessões técnicas, exposições, jornadas acadêmicas e científicas, organizados 

ou não pelo IFBA, nos quais o estudante poderá participar como 

ouvinte/participante ou na condição de palestrante, instrutor, apresentador, 

expositor ou mediador; 

 Projetos de pesquisa e extensão cadastrados na Coordenação de 

Extensão da Unidade em que se realiza o Curso: Participação em pesquisa 

(devidamente cadastrada ou financiada por Órgão de Fomento) como bolsista 
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ou voluntário de iniciação científica ou tecnológica. Projeto de extensão 

consiste da prestação de serviços à comunidade em questões ligadas à 

cidadania, de modo a pôr em prática a função social do conhecimento. 

Projetos propostos pelos próprios estudantes poderão ser aceitos, desde que 

submetidos previamente à Coordenação de Extensão da Unidade em que se 

realiza o curso, a fim de que os projetos sejam cadastrados e supervisionados 

por um docente da área; 

 Cursos livres e/ou de extensão certificados pela instituição promotora, 

com carga horária e conteúdos definidos: Definem-se como cursos livres 

aqueles que, mesmo não estando diretamente relacionados à área afim, 

servem à complementação da formação do discente, compreendendo cursos 

tais como: de língua estrangeira, de informática, de aprendizagem da 

linguagem brasileira de sinais (Libras), de meio ambiente, TI verde, curso de 

segurança do trabalho, administração, gestão, preparatórios para certificação, 

e outros. Considera-se como curso de extensão o conjunto articulado de 

ações pedagógicas, de caráter teórico ou prático, planejadas e organizadas 

de modo sistemático, com carga horária mínima de 8 horas, ofertados por 

Instituições de Ensino Superior credenciadas ou por outras organizações 

científicas e culturais formalmente instituídas; 

 Estágios extracurriculares em instituições conveniadas com o IFBA: O 

estágio extracurricular visa propiciar a complementação da aprendizagem do 

discente através da vivência de experiências profissionais que não sejam 

obtidas no ensino escolar. Como estágios extracurriculares admitem-se as 

experiências realizadas na educação não formal, visando à popularização da 

ciência, os estágios realizados em indústrias ou centros de pesquisa e outros 

relacionados à área de formação; 

 Monitoria: Compreende-se como monitoria a atividade que, 

independentemente do estágio curricular supervisionado obrigatório, propicia 

ao discente a oportunidade de desenvolver, sob supervisão, suas habilidades 

para a carreira docente. O monitor é um auxiliar do corpo docente nas tarefas 

didático-científicas, responsabilizando-se por atendimento a alunos que 

apresentem dificuldades de aprendizagem, trabalhos práticos e experimentais 

em laboratório, trabalhos acadêmicos e de campo, além de outros 

compatíveis com seu grau de conhecimento e experiência; 
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 Atividades em instituições filantrópicas ou do terceiro setor: A atividade 

em instituições filantrópicas ou do terceiro setor pressupõe a ação voluntária 

em projetos sociais, caracterizada pelo trabalho solidário sem fins lucrativos; 

 Atividades culturais, esportivas e de entretenimento: As atividades 

culturais, esportivas e de entretenimento visam formar um profissional com 

uma visão múltipla acerca das manifestações artísticas, culturais, esportivas e 

científicas, aprimorando a formação cultural do bacharel. Para serem 

consideradas válidas essas atividades deverão ser recomendadas por um ou 

mais professores do Curso; 

 Iniciação científica, tecnológica ou de docência: A iniciação científica, 

tecnológica ou de docência compreende o envolvimento do discente em 

atividade investigativa, sob a tutoria e a orientação de um professor, visando o 

aprendizado de métodos e técnicas científicas e o desenvolvimento do 

pensamento científico e da criatividade. Ela inclui a formação de grupos de 

estudo e de interesse, com produção intelectual, a participação em grupos de 

pesquisa, núcleos de inovação tecnológica, projetos de pesquisa, laboratórios 

didáticos, com desenvolvimento experimental ou projeção social real; 

 Publicação, como autor, do todo ou de parte de texto acadêmico: As 

publicações aceitas como textos acadêmicos são aquelas que, tendo passado 

por avaliador ad-hoc, sejam veiculadas em periódicos ou em livros 

relacionados à área de abrangência do Curso; 

 Participação em comissão organizadora de evento educacional ou 

científico: A participação em comissão organizadora de evento educacional 

ou científico somente será considerada como Atividade Complementar se o 

evento for promovido por instituição acadêmica, órgão de pesquisa ou 

sociedade científica. 

 

4.9.3. Barema de avaliação 

 

A seguir são apresentadas as cargas horárias máximas e os documentos 

comprobatórios para validação de Atividades Complementares. 
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Quadro 5 - Barema de validação e aproveitamento das Atividades Complementares 

Atividade 
complementar 

Categoria de 
enquadramento 

Carga horária (horas) 

Documentos comprobatórios Por 
atividade 

Máximo 
aproveitado 

Congressos 
Simpósios 
Workshops 
Seminários 
Palestras 
Encontros 

Treinamentos 

Ouvinte 5 10 Certificado do Participação. 

Apresentação de 
trabalho 

10 30 Certificado do Participação. 

Palestrante 
Mini-curso(ouvinte) 

2 10 Certificado do Participação. 

Mini-curso(monitoria) 4 12 

Declaração do professor ou                                                                                                                                                                                                                                                               
orientador;                                                             
Certificado expedido pela                                                                                                                                                                                                                                                             
instituição organizadora. 

Treinamento(ouvinte) 4 12 Certificado do Participação. 

Treinamento(monitoria) 4 12 

Declaração do professor ou                                                                                                                                                                                                                                                               
orientador;                                                                     
Certificado expedido pela                                                                                                                                                                                                                                                             
instituição organizadora. 

Comissão 
organizadora 

10 40 

Declaração do professor ou                                                                                                                                                                                                                                                               
orientador;                                                                  
Certificado expedido pela                                                                                                                                                                                                                                                             
instituição organizadora. 

 

Programas ou 
projetos como 

bolsista ou 
voluntário 

Pesquisa 40 80 
Declaração ou certificado emitido 
pela Coordenação de Pesquisa. 

Extensão 10 40 
Declaração ou certificado emitido 
pela Coordenação de Extensão. 

Ensino, incluindo 
PIBID 

20 60 
Declaração ou certificado emitido 
pela Coordenação de Ensino. 

 

Monitoria Atividade eletiva 15 30 

Declaração do professor 
orientador ou certificado 
expedido pelo colegiado do curso 
com a respectiva carga horária. 

 

Participação em 
cursos de 

certificação na 
área 

Treinamento 
Certificação(ouvinte) 

20 60 
Certificado de Participação com 
carga horária. 

Com a Certificação 
obtida 

40 80 Certificado com o título obtido. 
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Estagio 
extracurricular 

Atividade eletiva 30 60 

Declaração da Instituição em 
que 
se realiza o estágio, 
acompanhada 
do programa de estágio, da 
carga 
horária cumprida pelo estagiário 
e 
da aprovação do orientador. O 
estágio deve ser registrado na 
Coordenação de Estágio. 

 

Atividade 
filantrópicas 

Atividade eletiva 2 20 
Declaração da instituição, em 
papel timbrado, com a carga 
horária cumprida. 

 

Publicações/ 
Inovação 

Monografias de 
concurso 

20 20 
Apresentação da publicação ou 
de 
sua folha de rosto 

Publicação em 
periódico com Qualis 
compreendido entre 

A1 e B2 ou pedido de 
patente junto ao INPI. 

100 100 

Apresentação do artigo 
publicado ou aprovado, 
contendo o ISSN ou 
identificação do Periódico. OBS: 
o mesmo artigo não poderá ser 
computado como TCC caso 
seja validado como AACC. 

Publicação de resumo 
ou trabalho completo 
em anais de evento 

científico  

10 40 
Certificado de Apresentação do 
trabalho e comprovante de 
aceite. 

 
 

Registro de Software 
 
 

20 40 
Certificado ou cópia de registro 
do INPI 

Capítulo de livro na 
área 

80 80 
Apresentação da publicação ou 
de sua folha de rosto. 

Obra completa na 
área 

100 100 
Apresentação da publicação ou 
de sua folha de rosto. 

 

 
Participação em 

comissão 
organizadora de 

evento 
acadêmico 
ou científico 

 

Atividade  10 40 

Declaração ou certificado 
emitido pela instituição 
promotora, com a 
respectiva carga horária. 

 

 
Ministrar curso 
ou palestra na 

área de 
formação do 

discente 

Por evento 10 60 

Certificado emitido pela 
Instituição de Ensino que 
solicitou 
o curso ou palestra. 
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Participação 

em 
órgãos 

colegiados, 
conselho 
setoriais, 

delegações e 
superiores do 

IFBA ou 
esferas 

municipais, 
estaduais e 

federais 
 

Por evento ou reunião 2 20 
Declaração emitida pela 
Coordenação ou Ata da reunião. 

 

 
Aproveitamento 
de disciplinas 

optativas 
além do 
número 

mínimo exigido 
pelo curso 

 

 Por disciplina  60 120 

Histórico escolar com a 
comprovação da disciplina 
cursada 
e aprovação; 
Ementa da disciplina carimbada 
e assinada pela Instituição. 

 

Participar em 
cursos 

de idiomas, 
semestralment

e. 

Presencial 4 40 

Histórico escolar com a 
comprovação da disciplina 
cursada 
e aprovação; 
Boletim comprovando a 
aprovação da disciplina cursada. 

EaD 4 40 

Histórico escolar com a 
comprovação da disciplina 
cursada 
e aprovação; 
Boletim comprovando a 
aprovação da disciplina cursada. 

 

Atividades 
culturais, 
esportivas 

e de 
entretenimento 

Por evento 2 10 

Leitura de livro ou apresentação 
de ingresso, programa, folder, 
etc. que comprove a 
participação no 
evento, endossado pelo 
professor proponente da 
atividade; Lista de presença 
endossado pelo 
professor. 

Por livro 2 10 

Leitura de livro ou apresentação 
de ingresso, programa, folder, 
etc. 
que comprove a participação no 
evento, endossado pelo 
professor proponente da 
atividade; Lista de presença 
endossado pelo 
professor. 
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Cabe ressaltar que, nenhuma atividade poderá pontuar mais de uma vez. O 

Colegiado buscará formas de promover apoio extraclasse e psicopedagógico, 

atividades de nivelamento, dentre outras que, mesmo não sendo computadas como 

AC, permitirão a melhoria do processo ensino-aprendizagem dos estudantes com 

dificuldades. Estes incentivos e a avaliação dos títulos serão realizados através da 

criação de comissão com portaria específica. 
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5. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

 

O aprimoramento da relação indissociável entre Ensino, Pesquisa e Extensão 

torna-se um imperativo na compreensão crítica da realidade. A vinculação da pesquisa 

e da extensão ao ensino se dá na medida em que se integrem à estrutura curricular os 

espaços para a pesquisa e a extensão vinculadas à área de conhecimento do curso. 

Nesse sentido, é condição para que o aluno tenha suas experiências de pesquisa e 

extensão baseadas na realidade, que os conteúdos e conhecimentos, tratados de 

maneira interdisciplinar, sejam retirados da realidade da atividade profissional e a ela 

retornem de forma reflexiva e crítica.  

Dessa maneira, adota-se como compromisso do Curso Superior em 

Computação estimular e valorizar a produção acadêmica nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Tais medidas são refletidas em disciplinas distribuídas no Curso, 

em especial as disciplinas de Projetos - Projeto Integrador I e Projeto Integrador II do 

Bacharelado e as disciplinas de Práticas do Ensino, da Licenciatura. 

 

5.1. POLÍTICA DE ENSINO 

 

Compreende-se como ensino as atividades vinculadas aos cursos regulares em 

todos os níveis e formas curriculares, tais como aulas presenciais, aulas a distância, 

atividades de planejamento, orientações de trabalho de conclusão de curso e de 

estágio supervisionado (PDI/IFBA, 2017). 

Nesse sentido, as Atividades de Ensino são as ações dos docentes diretamente 

vinculadas ao Curso e suas habilitações, a saber:  

(i) Aulas;  

(ii) atividades de manutenção de ensino; e,  

(iii) atividades de apoio ao ensino. 

Além das atividades presenciais obrigatórias, a carga horária das disciplinas 

poderá ser complementada com atividades de ensino, conforme Portaria MEC nº. 2117 

de 6 de dezembro de 2019, utilizando recursos de Ensino à Distância (EAD), no limite 

de 40% da carga horária total do curso, desde que odebecidos todos os requisitos 

previstos nas normativas, além dos critérios estabelecidos pela Portaria Normativa 

MEC nº. 20, de 21 de dezembro de 2017, 
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As atividades de manutenção de ensino compreendem as ações didático-

pedagógicas do docente relacionadas ao estudo, planejamento, preparação, 

desenvolvimento e avaliação das aulas ministradas.  

Adicionalmente, serão consideradas atividades de apoio ao ensino às ações dos 

docentes diretamente vinculadas às matrizes curriculares e programas das disciplinas 

do curso e/ou que incidam diretamente na melhoria das condições de ensino, 

compreendendo: 

 Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso; 

 Orientação de Estágio Supervisionado; 

 Orientação de Atividades Complementares; 

 Orientação de Iniciação Científica; 

 Atendimento ao discente. 

As atividades de apoio ao ensino serão consideradas prioritárias, 

concomitantemente ao planejamento e desenvolvimento das aulas. As orientações 

relativas às Atividades Complementares, ao Trabalho de Conclusão de Curso, às 

Práticas de Ensino e ao Estágio Supervisionado seguirão as normativas estabelecidas 

pelo Colegiado do Curso, observando-se as normas acadêmicas superiores e a 

legislação vigente. 

Portanto, a política de ensino ratifica o compromisso de formação do sujeito 

histórico-crítico em total alinhamento com o PDI do IFBA, quando diz: 

O ensino no IFBA deve ter por princípio a formação do sujeito histórico crítico e 
a vinculação com a ciência e tecnologia destinada à construção da cidadania e 
da democracia, mediante o enfrentamento a todas as formas de discriminação 
e preconceito, a defesa do meio ambiente e da vida e a criação e produção 
solidárias em uma perspectiva emancipadora. (PDI/IFBA, 2017, p. 114) 

Além de inserir, no currículo formal dos cursos, conteúdos necessários à 

formação de sujeitos preocupados com questões sociais, políticas, econômicas e 

ambientais, o IFBA Campus Camaçari estimula o desenvolvimento de ações que visem 

ampliar os temas trabalhados em sala de aula, a exemplo da realização de webinars, 

palestras, Semana de Ciência e Tecnologia, Consciência Negra, cursos e atividades 

culturais e esportivas envolvendo a comunidade interna e/ou externa. 
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5.2. POLÍTICA DE PESQUISA 

 

A pesquisa no IFBA é concebida como uma atividade de produção de 

conhecimento associada às atividades de ensino e à extensão, a saber: 

A pesquisa tem por finalidade realizar o atendimento de demandas sociais, do 
mundo do trabalho e da produção, o comprometimento com a inovação 
tecnológica e a transferência de tecnologia para a comunidade. (PDI/IFBA, 
2017, p. 121) 

As atividades de pesquisa são as ações realizadas pelos docentes que tenham 

como objetivo o desenvolvimento tecnológico, científico e cultural, resultando em: 

 Publicação de artigos em revistas científicas, congressos, simpósios e 

seminários, nacionais ou internacionais; 

 Publicação de artigos em seminários de iniciação científica; 

 Participação em congressos, simpósios, seminários e outros eventos 

técnico/científicos, de abrangência nacional ou internacional, como 

moderador, debatedor, coordenador, secretário ou palestrante; 

 Produção de livro técnico ou científico, capítulo de livro ou citação em artigos 

de periódicos indexados; 

 Editoração, organização e/ou tradução de livros técnicos/científicos; 

 Inventos e demais produtos de pesquisa com registro e patente; 

 Participação como editor-chefe, associado ou membro de conselho científico, 

em editoras de revistas científicas indexadas; 

 Outras atividades correlatas, devidamente autorizadas pelo Colegiado do 

Curso e instâncias superiores da instituição.  

 A organização da área de pesquisa se dará em conformidade com as normas e 

orientações da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFBA (PRPGI).  

Regularmente, a PRPGI abre editais de apoio a pesquisas com o objetivo de 

alcançar a política de pesquisa do IFBA e apoiar as ações nos campi. Além disso, 

editais de fluxo contínuo, propiciam que, a qualquer tempo, projetos de pesquisa que 

não demandam financiamento da PRPGI ou que podem ser custeados pelo próprio 

Campus, possam ser realizados com acompanhamento do Coordenador de Pesquisa, 

Pós-Graduação e Inovação. Adicionalmente, os projetos de pesquisa desenvolvidos 

poderão contar com incentivos de Órgãos Financiadores como CNPq, FINEP, CAPES 

e outros organismos. 
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Os projetos de pesquisa vinculados ao curso devem, obrigatoriamente, 

compreender a participação de estudantes do Curso Superior em Computação e 

estarem vinculados a Grupos de Pesquisa do IFBA. Os estudantes serão 

supervisionados durante a execução do respectivo plano de trabalho que compõe o 

projeto de pesquisa para que possam desenvolver suas habilidades e competências na 

área de computação. O pesquisador supervisor/orientador deve buscar promover a 

participação destes estudantes em eventos científicos na publicação dos resultados da 

pesquisa, como já ocorre internamente nos eventos institucionais, tais como 

Seminários Integradores, eventos PIBIC, Semana de Ciência e Tecnologia. 

O incentivo à pesquisa se dá pela organização e fortalecimento de grupos de 

pesquisas. Atualmente, os grupos de pesquisa do IFBA Campus Camaçari e suas 

respectivas linhas de pesquisa são: 

 Encine - Ensino de Ciências e Inovações Educacionais 

o Desenvolvimento, aplicação e análise de inovações educacionais 

o Interações discursivas e processos de apropriação da linguagem 

científica. 

o Multiculturalismo no Ensino de Ciências. 

o Processos de ensino e aprendizagem de conteúdos científicos. 

 EsPACIS - Estudos e Processos de Aprendizagem, Cognição e Interação 

Social  

o Cognição, Aprendizagem e Conectividades 

o Criatividade e Desenvolvimento Cognitivo 

o Currículos, Cotidianos e Culturas 

o Pesquisas em Políticas Educacionais 

 GPITS - Inovação Tecnológica e Sustentabilidade 

o Geração de Energia, Eficiência Energética e Sustentabilidade 

o Inovação Tecnológica, Trabalho, Educação e Sociedade 

o Inovações Tecnológicas e Desenvolvimento de novos sistemas 

 LACE - Laboratório de Computação e Engenharia 

o Inovação Aplicada à Indústria e aos Negócios 
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o Inovação em Saúde 

o Tecnologias Educacionais, Inovação da Aprendizagem e Criatividade 

 Mosaico: estudo das normas constitutivas do português brasileiro e das 

suas contribuições para as práticas de ensino de língua 

o Ensino de português e Tecnologias 

o Formação docente e ensino de português 

o Português Brasileiro e Ensino 

o Sociolinguística e Ensino 

 TICASE - Tecnologia, Informação e Educação 

o Educação Profissional e Tecnológica 

o Informação, difusão do conhecimento e redes complexas 

o Inteligência Artificial 

o Modelagem e prototipagem 

Os grupos de pesquisa e as linhas de pesquisa, as pesquisas em andamento 

mostram a relação articulação entre o ensino, a pesquisa e extensão. Os grupos de 

pesquisa sempre realizam cursos de extensão em temáticas de interesse e interface 

com o Curso Superior em Computação. 

 

5.3. POLÍTICA DE EXTENSÃO 

 

A Extensão é compreendida como toda e qualquer atividade educacional, 

científica e cultural que, articulada com o ensino e com a pesquisa, leva o IFBA a 

interagir com a sociedade por meio dos seus corpos docente, técnico e estudantil. A 

extensão, desse modo, configura-se como: 

espaço em que a instituição promove a articulação entre o saber fazer e a 
realidade socioeconômica, cultural e ambiental da região.(...) Os Institutos, 
através das práticas extensionistas, propiciarão a difusão, a socialização e a 
democratização do conhecimento produzido e existente nos mesmos. 
(PDI/IFBA, 2017, p. 118) 
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As atividades de extensão constituem as ações de caráter comunitário, incluindo 

atividades de divulgação cultural, científica e tecnológica, de iniciativa do docente e/ou 

de interesse institucional, compreendendo: 

 Elaboração, coordenação ou apresentação de aula em cursos de educação 

continuada, desde que aprovada pela Coordenação de Extensão do Campus; 

 Coordenação ou participação como membro de programa/projeto de extensão 

institucional apoiado pelo IFBA; 

 Participação em projeto de extensão financiado por órgão público ou privado; 

 Orientação de estagiários/bolsistas em projetos de extensão/emprego 

cadastrados na Coordenação de Extensão; 

 Coordenação ou participação como membro de comissão técnica ou de 

programa de eventos técnico-científicos resultantes de projetos de extensão 

cadastrados na Coordenação de Extensão; 

 Outras atividades correlatas de interesse institucional, devidamente 

autorizada pelo Coordenador de Curso. 

Além desses aspectos, tem-se como meta da Coordenação do Curso Superior 

em Computação, a organização de uma estratégia que possibilite a oferta sistemática 

de cursos de qualificação, na área de informática, que objetivem a certificação 

profissional dos alunos do curso e/ou demais profissionais da área. Isso tem como 

objetivo estimular alunos e profissionais da área a obterem certificações, valorizando os 

mesmos frente ao mercado de trabalho. Podemos citar ainda, como estratégia para o 

incentivo à extensão no curso para o discente, a monitoria de componentes curriculares 

de Informática para estudantes no campus.  

No âmbito/área do curso, por exemplo, já foram ofertados cursos de extensão na 

área de programação para a WEB, Introdução à Robótica, dentre outros visando a 

interação entre o conhecimento produzido em sala de aula ou laboratório de pesquisa 

com a comunidade, em seus diversos públicos.  

Regularmente, a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) abre editais de apoio a 

ações extensionistas com o objetivo de alcançar a política de extensão do IFBA e 

apoiar as ações nos campi. Além disso, editais de fluxo contínuo, propiciam que, a 

qualquer tempo, projetos/cursos que não demandam financiamento da PROEX ou que 

podem ser custeados pelo próprio Campus, sejam submetidos, avaliados e realizados 

com apoio da Coordenação de Extensão. 
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5.4. ARTICULAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é parte integrante do 

princípio da autonomia universitária constante na Constituição Federal de 1988, no 

artigo 207. Essa autonomia se refere a ações didático-científicas, administrativo-

financeiras e patrimoniais. 

A articulação do ensino, da pesquisa e da extensão envolve relacionar cada um 

deles no contexto do curso. Como detalhado anteriormente, o ensino está intimamente 

ligado ao processo de construção do conhecimento. A pesquisa permite a produção de 

novos conhecimentos ou consolidação dos existentes a partir do uso de uma 

metodologia. Esta produção do conhecimento, em sua maior parte, é oriunda da 

demanda da sociedade em alguma área do conhecimento. A extensão permite a 

interação da instituição com a sociedade com vistas a: (1) entender os 

problemas/demandas existentes para que pesquisas sejam realizadas, por exemplo; 

(2) promover o processo educativo e difusão do conhecimento. 

Portanto, fica clara a importância da indissociabilidade entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão na formação do sujeito histórico-crítico. No curso superior em 

computação o incentivo fica evidenciado no barema de avaliação das atividades 

complementares (AC) que promove a participação nos três pilares. Além disso, a 

metodologia prevista em disciplinas de projetos, por exemplo, permite o estudante 

entender o processo de pesquisa na prática e na disciplina de Metodologia e Prática de 

Ensino em Computação com o planejamento do ensino e tais competências podem ser 

aplicadas em outros espaços/formatos, o que inclui, a prática extensionista. 

Desta forma, pretende-se conduzir o estudante por um trajeto de aprendizagem, 

ensino e formação como profissional e cidadão ativo, relacionando a teoria à prática e 

democratizando esta aprendizagem. 
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6. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

A sociedade atual é movida pela informação e pelo desenvolvimento 

tecnológico. O discente encontra um conjunto de informações na internet, em espaços 

digitais que, cada dia mais, fazem parte do seu cotidiano. 

Com isso, os currículos de formação de professores, precisam inserir em suas 

componentes curriculares conteúdos e práticas sobre as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs), os quais possam preparar o discente para este contexto social, 

para melhores interações, reconhecendo a construção do conhecimento a partir de 

tensões sociais, ferramentas tecnológicas e culturais do mundo contemporâneo. 

As TICs estão implantadas de forma a permitir o desenvolvimento do processo 

de ensino-aprendizagem. Atualmente, o curso superior em computação utiliza dos 7 

laboratórios de informática, com 20 computadores cada, que atende às demandas de 

ensino. Os laboratórios estão equipados com computadores ligados em rede e 

conectados à internet.  

Além disso, softwares que auxiliam os professores durante as aulas foram 

instalados proporcionando maior eficiência durante o processo de ensino-

aprendizagem. Está equipado ainda com projetores multimídias e equipamentos de 

som. Todo o campu dispõe de uma cobertura de rede sem fio, com acesso aberto a 

todos os alunos permitindo a pesquisa acadêmica e aprofundamento dos estudos além 

dos materiais físicos disponíveis. Tais materiais são utilizados pelos professores das 

disciplinas. 

O curso atende à Lei Brasileira de Inclusão, nº 13.146, de 6 de julho de 2015, no 

que tange o Capítulo II, da igualdade de oportunidades e da não discriminação, 

utilizando equipamentos, materiais, softwares que possam auxiliar no aprendizado de 

estudantes que apresentem alguma deficiência. Com isso, softwares de computadores 

são materiais que podem ser utilizados. Além disso, os professores do Campus podem 

ser orientados pelo NAPNE para um melhor atendimento ao aluno com deficiência, 

podendo orientar também no uso de Tecnologias da Informação que melhor tenham 

efeito para cada caso. A acessibilidade digital e comunicacional para pessoas com 

deficiência ocorre através de softwares específicos, tais como o Dosvox. 

Em relação à utilização de sistemas, o curso terá o suporte do sistema de 

gerenciamento educacional SUAP, já implementado e em uso na Instituição. O sistema 
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armazena os dados acadêmicos (ensino, pesquisa e extensão) para docentes e 

discentes. Adicionalmente, é possível consultar exemplares disponíveis na Instituição 

através da plataforma Pergamum disponível no site do campus.  

A ferramenta disponibilizada/institucionalizada para atividades de ensino, 

pesquisa e/ou extensão, quando remotas/on-line, é o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem Moodle, já institucionalizado e disponível em www.ava.ifba.edu.br. No 

Moodle os discentes disporão de ferramentas como: fóruns voltados aos matriculados 

no curso, fóruns e chats das disciplinas, disponibilização de arquivos/materiais 

didáticos, enquetes, questionários de avaliação com correção automática, entre outros. 

Espaços específicos para cada atividades/cursos podem ser criados e cada docente 

será responsável pela manutenção de sua respectiva disciplina com o suporte 

institucional.  

Qualquer outro ambiente virtual de aprendizagem só poderá ser utilizado caso 

institucionalizado pelo IFBA e conforme avaliação do NDE e do Colegiado do curso. 

Cabe salientar que o Curso Superior em Computação é um curso presencial. Portanto, 

o uso de quaisquer atividade de ensino seguirá legislação em vigor, avaliadas pelo 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) e referendadas pelo Colegiado do Curso. 

Outras iniciativas também serão incentivadas através das disciplinas optativas, 

projetos integradores e práticas de ensino, como por exemplo, o uso da gamificação, 

da metodologia da sala de aula invertida, uso de aplicativos mobile. Por se tratar de um 

curso com formação ampla, estas iniciativas são estimuladas e são parte integrante do 

curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ava.ifba.edu.br/
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7. ACESSIBILIDADE 

 

O Curso Superior em Computação do IFBA Campus Camaçari atende a Politica 

de Educação Inclusiva do IFBA (Resolução nº 30 de 2017) e a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC 2008), além da ampla 

legislação nacional que orienta historicamente a educação brasileira para uma 

aproximação sucessiva dos pressupostos e da prática pedagógica da Educação 

Inclusiva, destacam-se: 

 Constituição Federal, Título VIII, artigo 208 e 227; 

 Lei nº. 7.853/1989. Dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, sua 

integração social, assegurando o pleno exercício de seus direitos individuais e 

sociais; 

 Lei 13146/2015: “Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas”; 

 Lei 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

 Decreto nº. 3289/1999 que regulamenta a Lei nº. 7.853/89, que dispõe sobre 

a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 

consolida as normas de proteção e dá outras providências; 

 Lei 10.172/2001 que aprova o Plano Nacional de Educação e estabelece 

objetivos e metas para a educação de pessoas com necessidades 

educacionais especiais; 

 Portaria nº. 3.284/2003, que dispõe sobre requisitos de acessibilidade às 

pessoas com deficiência para instruir processos de autorização e 

reconhecimento de cursos e de credenciamento de instituições. 

 Decreto nº. 5.296/2004. Regulamenta as Leis nº. 10.048/00, que dá prioridade 

de atendimento às pessoas com deficiência, e 10.098/00, que estabelece 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 

providências. 

 Decreto nº. 5.626/2005, que regulamenta a Lei nº. 10.436/2002, que dispõe 

sobre o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais – Libras e estabelece 
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que os sistemas educacionais devem garantir o ensino de Libras em todos os 

cursos de formação de professores. 

 Decreto nº. 5.773/2006, que dispõe sobre regulação, supervisão e avaliação 

de instituições de educação superior e cursos superiores no sistema federal 

de ensino. 

 Decreto nº. 6.949/2009, que ratifica, como Emenda Constitucional, a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência (ONU, 2006), que 

assegura o acesso a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. 

Desta forma, o Curso Superior em Computação atende a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC/2008) que define a 

educação especial como modalidade transversal a todos os níveis, etapas e 

modalidades, têm como função disponibilizar recursos e serviços de acessibilidade e o 

atendimento educacional especializado, complementar e formação dos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

Sendo assim, o curso adota algumas ações com o objetivo de assegurar a 

acessibilidade metodológica, como por exemplo, processos de flexibilização do tempo 

e utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência, 

acompanhamento pedagógico e institucional, sendo que a metodologia será adaptada 

conforme as demandas que surgirem para garantir a acessibilidade metodológica. 

Em relação a flexibilidade do tempo, em conformidade com a  Resolução 

CONSUP nº 30/2017 - Política de inclusão da Pessoa com Deficiência e outras 

Necessidades Específicas no âmbito do IFBA, a fim de atender as necessidades dos 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, deverá ser garantida a flexibilidade do ano/semestre letivo 

de forma que possam concluir em tempo maior ou menor que o previsto no currículo 

para série/etapa, segundo as necessidades específicas de cada discente, 

considerando o currículo e tempo para integralização, bem como atendendo as 

diretrizes previstas no  documento citado. A referida flexibilização refere-se também a 

possibilidade de dilatação do tempo nas atividades acadêmicas, exames e outros 

instrumentos de avaliação da aprendizagem, de acordo com as características e 

necessidades específicas do estudante. 

No intuito de promover a acessibilidade, o campus através da articulação do 

NAPNE com os diferentes profissionais, setores da instituição e entidades parceiras, de 

acordo com as demandas e necessidades específicas dos estudantes, promoverá 

serviços especializados, tais como: intérprete de LIBRAS, audiodescrição, revisão de 
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braille, entre outros. Além de recursos didáticos e pedagógicos como materiais 

didáticos adaptados, além de equipamentos e recursos de Tecnologia Assistiva (TA). 

Destaca-se ainda a institucionalização do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) enquanto uma das ações a serem implementadas pelo Núcleo de 

Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) do Campus e que também 

contribuirá na promoção da inclusão e da acessibilidade aos estudantes com 

deficiências matriculados no Curso Superior em Computação. O AEE tem por 

finalidade complementar e suplementar a formação dos estudantes público-alvo da 

educação especial ofertada no ensino regular. 

A acessibilidade tem como referência a Constituição Federal, artigos 205, 206 e 

208 que tratam, respectivamente, do direito, dever e finalidade da educação, dos 

princípios do Ensino, da garantia da educação básica pelo Estado; a Lei Brasileira de 

Inclusão, n.º 13.146, de 6 de julho de 2015; à Lei n.º 12.764 de 27 de dezembro de 

2012, que trata da Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista; ao Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011 que trata sobre a educação 

especial, do atendimento educacional especializado e dá outras providências; 

Resolução n.º 30 de Dezembro de 2017, que institui a política de inclusão da pessoa 

com deficiência e/ou outras necessidades específicas no âmbito do IFBA e ao Decreto 

nº 5.626/2005, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras. A busca 

permanente pela acessibilidade é fator essencial para um Campus mais inclusivo. 

Os processos seletivos para ingresso no IFBA em todas as modalidades, 

inclusive no curso superior, levam em conta as questões de acessibilidade. Os editais 

já são traduzidos para Libras, possibilitando à pessoa surda o acesso ao seu conteúdo 

diretamente em sua primeira língua. Assim também, por meio de leitores de tela, as 

pessoas cegas poderão ter acesso ao texto escrito dos editais disponíveis no site da 

instituição. Além disso, são disponibilizadas provas em Braille e/ou com letras 

ampliadas quando são solicitadas por pessoas com deficiência visual.  

Também já é disponibilizado profissional intérprete de Libras e ledor/transcritor 

nos processos seletivos do IFBA para apoio às pessoas com surdez e com deficiência 

visual, além de serem disponibilizados tempos e critérios avaliativos diferenciados, 

segundo as diferenças e as necessidades educacionais específicas indicadas por cada 

estudante no ato da inscrição. O Campus também já possui profissional intérprete de 

Libras para atendimento especializado. 

No que se refere especificamente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia, foi aprovada pelo Conselho Superior (CONSUP) a Resolução n.º 
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30 em 12 de dezembro de 2017, instituindo a Política de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência e/ou outras Necessidades Específicas no âmbito do IFBA. Segundo essa 

resolução, a inclusão nesse instituto será viabilizada tendo como referência os 

princípios da acessibilidade em todas as suas dimensões. 
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8. SERVIÇO DE APOIO AO DISCENTE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

A Constituição Federal, no seu artigo 205, prevê que a educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. No seu artigo 208, determina 

que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 

atendimento educacional especializado as pessoas com deficiência, preferencialmente 

na rede regular de ensino. (BRASIL, 1988). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) define a 

educação especial como uma modalidade a ser ofertada preferencialmente na rede 

regular de ensino. No seu artigo 59, prevê ainda que os sistemas de ensino devem 

assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e organização específicos para 

atender às suas necessidades (BRASIL, 1996). 

A educação especial é definida como uma modalidade de ensino que perpassa 

todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional 

especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no 

processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. (BRASIL, 

2008). 

A Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e 

espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos 

meios de transporte e de comunicação. O Artigo 17 desta Lei explica que o Poder 

Público deverá promover a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecer 

mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de 

comunicação para garantir o direito de acesso à informação, à comunicação, ao 

trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer. 

Para atender a Constituição Federal de 1988 nos seus art. 3º, 205º, 206º e 208º, 

a Lei nº 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira de Sinais, como meio legal de 

comunicação e expressão e inclusão da disciplina de Libras como parte integrante do 

currículo nos cursos, assim como, a Portaria n.º 2.678/02 do MEC aprova diretrizes e 

normas para o uso, o ensino, a produção e a difusão do sistema Braille em todas as 

modalidades de ensino, compreendendo o projeto da Grafia Braille para a Língua 
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Portuguesa. O Ministério da Educação - MEC, estabelece a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, documento elaborado pela 

Portaria Ministerial n.º 555, de 5 de junho de 2007, prorrogada pela Portaria n.º 948, de 

09 de outubro de 2007. 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n.º 9.394/96, no 

artigo 59, com sua reedição na Lei n.º 12.796, de abril de 2013, no artigo 59, preconiza 

que os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, acesso a 

um sistema de educação compatível com suas necessidades.  

No Decreto n.º 6.949, de 25 de agosto de 2009, o Brasil adere a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, a universalidade, a 

indivisibilidade, a interdependência e a interrelação de todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais, bem como a necessidade de garantir que todas as pessoas 

com deficiência os exerçam plenamente, sem discriminação. Também reconhece que a 

deficiência é um conceito em evolução e que as barreiras devidas às atitudes e ao 

ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade 

em igualdade de oportunidades com as demais pessoas contribuem para a lacuna 

existente entre as possibilidades dadas aos indivíduos.  

No artigo 24 do mesmo Decreto estabelece que sejam asseguradas que as 

pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino superior em geral, treinamento 

profissional de acordo com sua vocação, educação para adultos e formação 

continuada, sem discriminação e em igualdade de condições. Para tanto, os Estados 

Partes assegurarão a provisão de adaptações razoáveis para pessoas com deficiência. 

O Decreto nº. 7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a educação 

especial e o atendimento educacional especializado, prevê a garantia de um sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade 

de oportunidades. A educação especial deve garantir os serviços de apoio 

especializado voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de 

escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação. O referido decreto estabelece ainda a estruturação 

de núcleos de acessibilidade nas instituições federais de educação superior. (BRASIL, 

2011) 

As políticas públicas, no contexto atual, apontam para uma Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva. A educação inclusiva afirma o direito de todos 
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ao acesso, permanência, participação e aprendizado, promovendo a inserção da 

educação especial na proposta da escola regular. 

A Lei Brasileria de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 13.146/2015, 

estabece que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a 

vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e 

habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, 

interesses e necessidades de aprendizagem. (BRASIL, 2015) 

Diante desse cenário, o IFBA campus Camaçari implantou o Núcleo de 

Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) a fim 

de desenvolver ações para a inclusão de Pessoas com Necessidades Específicas nos 

cursos ofertados pelo campus. O NAPNE do IFBA Campus Camaçari foi criado através 

da Portaria n.º 14, de 13 julho de 2011, e tem como seu objetivo principal buscar a 

quebra das barreiras arquitetônicas, pedagógica/metodológica, programática, 

instrumental, de transporte, de comunicação, digitais e atitudinais na Instituição. 

O Núcleo é composto por recursos humanos do campus, a saber, uma equipe 

multidisciplinar. Ao longo desses anos, o NAPNE vem desenvolvendo diversas ações 

no intuito de articular os diversos setores da Instituição nas atividades relativas à 

inclusão de estudantes com necessidades educacionais específicas, definindo 

prioridades, recursos humanos e todo material didático-pedagógico adaptado a ser 

utilizado. Bem como, acompanhando o desenvolvimento de parcerias com 

instituições/organizações especializadas. O NAPNE trabalha em parceira com outros 

profissionais do campus e com a gestão para garantir a acessibilidade plena. 

Desse modo, a coordenação do curso juntamente com NAPNE serão 

responsáveis por implementar ações para promoção da acessibilidade, tais como: 

 Identificar estudantes com as necessidades especiais; 

 Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando 

suas necessidades específicas e sua autonomia; 

 Implementar adaptações curriculares que atendam as necessidades 

específicas dos estudantes, o acesso ao currículo e que promovam sua 

autonomia; 

 Buscar atendimento educacional especializado através de programas com o 

enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos específicos de 

comunicação, sinalização e tecnologia assistiva; 



CURSO SUPERIOR EM COMPUTAÇÃO - IFBA Campus Camaçari 

85 

 

 Promover no próprio curso o desenvolvimento de tecnologias assistivas, indo 

além da oferta da disciplina LIBRAS; 

 Providenciar a adaptação dos materiais e recursos utilizados nas disciplinas 

para a língua de sinais e para o Braile; 

 Viabilizar atendimento educacional especializado na modalidade oral, escrita 

e prática; 

 Garantir que a ação pedagógica (processual e formativa) contemple 

estratégias para motivar a continuidade dos estudos, permitindo a 

participação igualitária nas atividades que envolvam o ensino, a pesquisa e 

extensão; 

 Promover a formação continuada em serviço para os professores atuarem 

com mais segurança em turmas inclusivas. 

 Promover o atendimento e atividades que envolvam os familiares dos 

estudantes com necessidades educacionais específicas, buscando a parceria 

entre família e a instituição educacional. 

Com o ingresso do estudante, um projeto pedagógico específico será elaborado 

para que o ocorra a acessibilidade plena do discente com necessidades educacionais 

especiais, em conformidade com os Referenciais de Acessibilidade na Educação 

Superior e a Avaliação in loco do SINAES, a Lei n.º 13.146/2015 e a Resolução n.º 09, 

de 28 de março de 2016 do IFBA. 

Os Referenciais de Acessibilidade na Educação Superior e a Avaliação in loco 

do SINAES servem de subsídio para a ação dos avaliadores acerca de questões 

pertinentes à acessibilidade de estudantes com necessidades de atendimento 

diferenciado. No referido documento, a temática da acessibilidade é entendida de 

forma ampla, indo além da acessibilidade arquitetônica e prevendo medidas que 

envolvem o currículo, práticas avaliativas, metodológica, entre outras. Desse modo, a 

acessibilidade abrange a acessibilidade atitudinal, física, digital, nas comunições e 

pedagógica. As instituições de educação superior (IES) devem garantir as condições 

de acessibilidade a fim de materializar os princípios da inclusão educacional, o que 

implicam em assegurar não só o acesso, mas condições plenas de participação e 

aprendizagem a todos os estudantes. (INEP, 2003) 

Tomando como referência a Portaria n.º 3.284, de 7 de novembro de 2003, que 

dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para 

instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de 
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credenciamento de instituições. São estabelecidos requisitos de acessibilidade com 

respeito aos alunos com deficiência física, visual e auditiva. Para o atendimento dos 

estudantes com deficiência física são previstas a eliminação de barreiras 

arquitetônicas. No que concerne ao aluno com deficiência visual, são necessários 

recursos e equipamentos de Tecnologia Assistiva, recursos ópticos e não-ópticos. E 

para o estudante com deficiência auditiva a atuação do Intérprete Tradutor de Libras e 

literatura especícica sobre a deficiência auditiva.   

Torna-se necessário considerar também a Lei n.º 12.764, de 27 de dezembro de 

2012, que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista. A partir desta lei, a pessoa com transtorno do espectro 

autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. Esta lei 

prevê o acesso da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista à educação e à 

formação profissional. 

No âmbito do IFBA, temos a Resolução n.º 09, de 28 de março de 2016, que 

institui as Diretrizes para a Acessibilidade Pedagógica dos Estudantes com 

Necessidades Específicas, assegurando aos estudantes com necessidades 

educacionais específicas atendimento de forma a possibilitar a quebra de barreiras que 

impedem a inclusão plena, além de garantir a flexibilização e adaptação curricular.   

Em conformidade à Lei 12.764/2012, que trata da Política Nacional de Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, à Portaria n.º 3.284, de 7 

de novembro de 2004, que aborda os requisitos de acessibilidade de pessoas com 

deficiências, bem como a fim de atender os Referências de Acessibilidade na 

Educação Superior e Avaliação in Locus do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes) e as Diretrizes para a Acessibilidade Pedagógicca dos 

Estudantes com Necessidades Específicas no âmbito do IFBA, o campus Camaçari 

vem promovendo as condições básicas de acesso aos cursos tendo em vista a 

acessibilidade por meio da eliminação de barreiras arquitetênicas, pedagógicas e na 

comunicação.  

O campus dispõe de rampas, banheiros adptados para atendimentos das 

pessoas com deficiência física, a fim de proporcionar a acessibilidade às instalações 

físicas do campus. Dispõe ainda de recursos e equipamentos de Tecnologia Assistiva, 

por exemplo; máquina de escrever braille, impressora braille, scanner com voz, 

software sintetizador de voz e leitor de tela, lupa, reglete, punção, sorobã, bem como 

materiais ditáticos em braile, materiais adaptados em relevo, para o atendimento do 

estudante com defiência visual. Além de interprete/tradutor de libras e acervo com 
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literatura específica sobre surdez. A acessibilidade pedagógica é também 

proporcionada através das adaptações nas avaliações, na metodologia com a 

utilização de recursos e estratégias diversificas, além das adapatações nos conteúdos 

curriculares, adaptação do material didático, e a flexibilidade no tempo de realização 

dos instrumentos de avaliação, a fim de garantir o acesso ao currículo, aprendizado e 

participação dos estudantes com necessidades especiais. 

Todas as ações elencadas são voltadas para a permanência, participação e 

êxito dos estudantes com necessidades educacionais específicas matriculados nos 

cursos ofertados, além de tratar da temática da inclusão de adolescentes e jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas em disciplinas como: Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS) e Educação Inclusiva. 

A fim de promover uma efetiva inclusão escolar, torna-se necessário a 

flexibilização curricular, a utilização de recursos e métodos específicos que venham 

atender as necessidades educacionais dos estudantes com necessidades especiais. 

Outro ponto fundamental é formação continuada dos profissionais da educação. Nesse 

sentido, o Napne desenvolve atividades como reuniões formativas e organização de 

eventos acadêmicos a fim de contribuir uma formação docente adequada para o 

atendimento das demandas específicas dos estudantes público-alvo da educação 

especial. O NAPNE também vem promovendo ações de sensibilização e dissiminação 

de informações relativas à inclusão para a comunidade acadêmica a fim de transpor as 

barreiras atitudinais. 
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9. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação se insere no cotidiano dos processos educativos, não somente na 

perspectiva individual, orientada à relação professor-aluno, mas se estabelece numa 

relação direta com o desenvolvimento da instituição em suas múltiplas dimensões, 

como um processo sistemático, formal que esteja direcionado a ampliar o olhar interno 

e subjetivo para o fenômeno educativo, acolhendo as interfaces mais objetivas como 

processos e resultados. Desse modo, a avaliação da aprendizagem dos estudantes é 

processo de caráter formativo e permanente e visa à sua progressão para o alcance do 

perfil profissional de conclusão, sendo contínua. (PPI do IFBA, 2013). 

 

9.1. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

A avaliação de desempenho do aluno ocorrerá ao longo de todo o curso, em 

todas as disciplinas, com base nas competências adquiridas, de maneira sistemática e 

progressiva. Tal avaliação deve envolver os múltiplos aspectos do curso, diferentes 

estratégias e instrumentos de avaliação, com o objetivo de verificar os conhecimentos 

adquiridos, as atitudes e as habilidades incorporadas ao longo do processo de 

aprendizagem, levando em conta os temas transversais. 

Para tanto, deve-se ter um processo contínuo e heterogêneo capaz de promover 

o refinamento dinâmico do ensino-aprendizado. A avaliação deve ser contínua, em 

sintonia com o calendário da Instituição. Deve considerar conhecimento prévio, 

necessidades e expectativas, além de verificar competências e empenho dos 

estudantes em atividades diversas. 

Para o docente, as atividades de avaliação devem proporcionar a reflexão sobre 

o desempenho dos estudantes e suas decisões com relação à estratégia didática 

utilizada e às atividades propostas. Para os discentes, a avaliação deve verificar o 

aproveitamento relativo à construção da aprendizagem no campo de conhecimento em 

questão, para o desenvolvimento de competências. Deve-se considerar também, a 

necessidade que o estudante tenha por autonomia, com o intuito de prepará-lo para o 

mercado de trabalho. O docente deve refletir sobre o desenvolvimento das ações 

pedagógicas, objetivando melhores aprendizagens e os estudantes devem identificar 

suas dificuldades e buscar novas estratégias de aprendizagem.  
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As diretrizes do processo de avaliação são: 

 Modelagem da atividade docente pautada pela avaliação ensino-

aprendizagem definida no plano de disciplina disponibilizado no início do 

semestre;  

 Caracterização de formas de pensar e agir que viabilizem maior aquisição de 

conhecimentos, competências e habilidades; 

 Coerência entre planejamento, desenvolvimento e avaliação; 

 Divulgação dos resultados de uma avaliação antes da realização de outra, a 

fim do estudante acompanhar seu desenvolvimento; 

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), as 

normas para avaliação da aprendizagem dos alunos em cada disciplina cursada estão 

estabelecidas nas Normas Acadêmicas do Ensino Superior (NAES). 

Os critérios e procedimentos acerca da avaliação do curso, em decorrência do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), estão previstos nas 

Normas Acadêmicas do Ensino Superior (NAES), nas normas internas do ensino 

superior no IFBA e no Regimento da Comissão Própria de Avaliação (CPA) do IFBA, 

sendo as orientações fixadas pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC), com os 

principais listados a seguir: 

 As avaliações de aprendizagem serão registradas na caderneta escolar sob 

forma de notas numéricas variando de 0 (zero) a 10 (dez), até 01 (uma) casa 

decimal aproximada conforme critérios estatísticos de arredondamento; 

 A média final do aluno será calculada, através da média ponderada da média 

aritmética das notas das três avaliações parciais, com peso dois e a nota do 

exame final, com peso um, conforme fórmula apresentada abaixo: 

 

Figura 3 - Fórmula para o cálculo da média final do aluno 

 
 O aluno será considerado aprovado, se obtiver frequência igual ou superior a 

75%, nas atividades da disciplina e média final igual ou superior a 5.0 (cinco 

inteiros).  

 Será dispensado de realizar o exame final, o aluno que obtiver na média 

aritmética das avaliações parciais nota igual ou superior a 7,0 (sete inteiros), 

por já estar aprovado na disciplina.  
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 Será vedada a realização do exame final:  

o Ao aluno que obtiver na média aritmética das avaliações parciais, valor 

inferior a 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) por já estar reprovado na 

disciplina;  

o Ao aluno que deixar de cumprir a frequência mínima de 75% (setenta e 

cinco por cento) às aulas e às demais atividades escolares em cada 

disciplina.  

 O exame final constará de avaliação, a critério do professor que ministra a 

disciplina, versando sobre assunto da matéria lecionada no período. 

 Demais itens relacionados estão relacionados nas Normas Acadêmicas do 

Ensino Superior (NAES) do IFBA, documento orientador. 

Tendo em vista a inclusão dos estudantes com necessidades educacionais 

especiais, no processo avaliativo, devem ser disponibilizados instrumentos de 

avaliação acessíveis que utilizem o Braille, Libras, Recursos de Tecnologia Assistiva, 

além de adaptações quanto ao tempo de duração do instrumento de avaliação. A 

avaliação da aprendizagem para o público-alvo da educação especial pode ser 

diferenciada, realizando as adaptações/flexibilizações numa perspectiva inclusiva, a fim 

de atender as necessidades específicas dos estudantes. 

 

9.2. GESTÃO DO CURSO E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E 

EXTERNA 

O SINAES instituiu a avaliação institucional como aspecto estruturante para as 

instituições de ensino superior por meio da Lei 10.861/2004. A autoavaliação faz parte 

do elenco de itens que compõem a avaliação dos cursos e permite de forma a induzir a 

implantação de processos de melhoria contínua nas instituições. 

Adicionalmente, a avaliação (tanto interna quanto a externa) engloba não só os 

aspectos relacionados ao processo de ensino-aprendizagem e a percepção dos 

discente em relação aos componentes curriculares cursados, mas também permite 

uma avaliação geral de todo o ambiente acadêmico. Estes dados podem e devem ser 

utilizados de forma estratégica para gestão educacional eficiente. 

O SINAES prevê que avaliação institucional, interna e externa, contemple a 

análise global e integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, 

atividades, finalidades e responsabilidades sociais das instituições de educação 
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superior e de seus cursos.  A autoavaliação é realizada por uma Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) e a avaliação externa está relacionada a processos de 

credenciamento e recredenciamento tanto institucional quanto de cursos e suas 

modalidades. 

Uma avaliação completa no que se refere a autoavaliação institucional é 

realizada a cada três anos pela CPA. O objetivo desta avaliação macro é diagnosticar 

os processos de ensino e aprendizagem em todos os aspectos, a fim de melhorar seus 

processos de ensino e de aprendizagem. Adicionalmente, avaliações internas serão 

estimuladas com periodicidade anual para identificação de melhorias para o curso em 

implantação. 

O IFBA Campus Camaçari possui CPA instituída que permite a avaliação sob os 

seguintes critérios: 

 Avaliação do corpo discente sobre o curso: sua estrutura curricular, 

utilização dos espaços educativos (laboratórios, bibliotecas, etc.), a atuação 

dos docentes, estrutura física, comunicação com a coordenação do curso, 

etc.; 

 Avaliação do corpo docente: sua estrutura curricular, a auto-avaliação, 

estrutura física, comunicação com a coordenação do curso, etc.; 

 Avaliação do corpo técnico-administrativo: a atuação dos docentes, 

discentes, comunicação com a coordenação do curso, estrutura física, seu 

desempenho contribuindo para o bom andamento do curso, etc.; e, 

 Avaliação interna do curso: através do levantamento de indicadores como 

índice de evasão, aceitação dos formandos no mercado nacional e 

internacional e em programas de pós-graduação, convênios, produção 

científica dos alunos, projetos integrados de ensino, pesquisa e extensão, 

recursos e estágios remunerados obtidos em outras empresas, estrutura 

curricular, biblioteca, média das avaliações anuais por grupos de alunos etc. 

 

A gestão do curso levará em conta os resultados das avaliações (internas, 

institucionais, bem como as avaliações externas) de forma que haja um processo de 

melhoria contínua no curso ofertado tendo como resultado a melhoria dos indicadores 

do curso e maior índice de satisfação dos atores envolvidos – comunidade acadêmica. 

A análise de avaliações tais como os resultados do ENADE também servirão 

como referência para melhoria dos seus processos de ensino e aprendizagem, 

currículo, metodologias, e fortalecimento do tripé do ensino, pesquisa e extensão. 
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Neste sentido, os resultados das avaliações periódicas são analisadas pelo 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) e encaminhados ao Colegiado do Curso e às 

Diretorias de modo que planos de melhoria sejam elaborados. 

 

9.3. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS ANTERIORMENTE DESENVOLVIDAS 

 

O estudante poderá solicitar o aproveitamento de estudos, desde que haja 

compatibilidade de carga horária e de conteúdo programático. Entende-se por 

aproveitamento de estudos o processo de reconhecimento de disciplinas previamente 

cursadas com aprovação, como aluno regularmente matriculado, na Instituição ou em 

outra Instituição de Ensino Superior reconhecida, feito pelos órgãos competentes do 

IFBA e sempre respeitando as normas acadêmicas em vigor. 

O aproveitamento de estudos será solicitado em qualquer época, o 

aproveitamento de estudos para reconhecimento de disciplinas. Se dará mediante 

compatibilidade de, no mínimo, 75% da carga horária e do conteúdo programático, 

após análise do colegiado. A solicitação só garante dispensa efetiva após o 

deferimento do pleito. 

São obrigatórios os seguintes documentos para que o processo de 

aproveitamento seja realizado: 

 Histórico devidamente autenticado e assinado pela Instituição de origem, no 

qual conste carga horária, número de créditos das disciplinas cursadas e 

descrição dos símbolos dos conceitos obtidos, com os valores 

correspondentes; 

 Programas das disciplinas cursadas com aprovação, cujo aproveitamento seja 

pretendido, devidamente autenticados e assinados pela Instituição de origem, 

com registro de carga horária total das aulas teóricas e teórico/práticas. 

O aproveitamento de disciplinas decorrente de Convênios, de Intercâmbio ou de 

Acordo Cultural entre o IFBA e outras Instituições de Ensino Superior se dará conforme 

os termos estabelecidos no convênio e em resolução específica (Resolução 

36/2013/CONSUP ou mais atual). Quando se tratar de documentos, oriundos de 
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instituições estrangeiras, os mesmos deverão ser acompanhados das traduções oficiais 

ou ser atestadas por docentes do IFBA com pleno conhecimento da língua. 

Para a disciplina de Estágio Supervisionado, é previsto o aproveitamento de 

experiências profissionais anteriores, permitindo validar o conhecimento e experiência 

de profissionais que já estão inseridos no mercado de trabalho. Para tanto, o estudante 

deve preencher formulário específico e anexar documentaç ão comprobatória. A 

documentação será encaminhada ao Colegiado para análise e parecer e a 

coordenação de estágio fará a validação de todo o processo. 
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10. GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO 

10.1. COLEGIADO 

 

O Colegiado de Curso será constituído pelo coordenador do Curso Superior em 

Computação, como seu presidente, cinco professores integrantes do corpo docente do 

curso, um representante da área técnico-pedagógica e um representante discente. 

As atribuições básicas do Colegiado do Curso Superior em Computação são: 

 Aprovar o regimento interno do Colegiado do Curso, devendo este ser 

referendado pelo Coordenador do Curso e encaminhado para publicação pela 

Direção do Campus; 

 Deliberar sobre questões de ordem didático-pedagógicas relativas ao curso, 

incluindo às questões encaminhadas pelo NDE – Núcleo Docente 

Estruturante; 

 Propor, elaborar e implementar políticas acadêmicas e avaliação, visando ao 

bom andamento do Curso de Computação, tanto do Bacharelado quanto da 

Licenciatura; 

 Deliberar sobre critérios de avaliação, carga horária, conteúdo e demais 

aspectos relacionados às disciplinas do curso, sem ferir a autonomia dos 

docentes, elaborando normas regimentais quando estas forem necessárias; 

 Sugerir intercâmbio, substituição ou capacitação de docentes, bem como 

providências de outra natureza, necessárias à melhoria da qualidade de 

ensino; 

 Definir e propor as estratégias e ações necessárias e/ou indispensáveis para 

a melhoria de qualidade da pesquisa, da extensão e do ensino ministrado no 

curso; 

 Deliberar sobre qualquer questão relativa ao estágio supervisionado, 

monografia de conclusão de curso e orientações acadêmicas, elaborando 

normas regimentais quando estas forem necessárias; 

 Emitir pareceres sobre adaptações e equivalências curriculares; 

 Assegurar a interconexão entre teoria e prática de conteúdos e disciplinas no 

âmbito de cada Curso; 

 Propor aos Departamentos Acadêmicos alterações no conteúdo programático 

das disciplinas, visando a sua atualização e modernização; 
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 Deliberar sobre problemas disciplinares e atitudes do corpo docente e 

discente vinculados a sua área de atuação; 

 Encaminhar a indicação de nova coordenação do curso ou recondução, a 

cada 2 (dois)  anos, escolhida dentre os docentes que atuam no curso; 

 Dar encaminhamento aos processos de aproveitamento de estudos, 

reingresso, ingresso de diplomados, transferências, ou qualquer outro 

processo de natureza acadêmica relacionada às atividades de ensino do 

curso e disciplinar relativa ao corpo discente, indicando consultores ad-hoc 

quando estes se fizerem necessários. 

O Colegiado do Curso reunir-se-á, ordinariamente, 2 vezes por semestre e, 

extraordinariamente, mediante solicitação do Presidente do Colegiado ou de, pelo 

menos, 3 (três) membros do Colegiado. O Regimento do Colegiado do Curso está no 

Anexo II deste PPC. 

Todas as reuniões são registradas em Ata, no SEI – Sistema Eletrônico de 

Informações, com vistas manutenção do histórico de registro das decisões, 

acompanhamento e execução das ações deliberadas. Os processos podem ser 

consultados pela comunidade através do sistema de busca. 

 

10.2. COORDENAÇÃO 

 

A Coordenação do Curso Superior em Computação (Bacharelado em Ciência da 

Computação e de Licenciatura em Computação) estará sob a responsabilidade de um 

docente da área, em efetivo exercício, que atenda os seguintes requisitos: 

 Que possua experiência no magistério superior; 

 Que possua experiência de gestão acadêmica ou curso de formação, com 

carga horária mínima de 200 (duzentas) horas; 

 Esteja enquadrado como 40 horas ou DE – dedicação exclusiva. 

O coordenador do curso será eleito pelos professores do curso e terá um 

mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido. É desejável que tenha perfil de 

liderança a fim de incentivar e promover a melhoria no nível de aprendizagem, ter 

experiência em gestão acadêmica e principalmente que ministre aulas no curso que 

administra, pois assim terá um contato maior com os discentes. 

As atribuições básicas do Coordenador do Curso serão: 
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 Convocar e presidir as reuniões, coordenar as atividades e representar o 

Colegiado do Curso, lavrando suas competentes atas;  

 executar as decisões do Colegiado de Curso e as normas emanadas dos 

órgãos superiores; 

 Atuar como presidente do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e do Colegiado 

do Curso; 

 Adotar, “ad referendum” do Colegiado, providências de caráter urgente e de 

interesse do Curso;  

 Apresentar ao colegiado de curso para deliberação, nas reuniões ordinárias, 

todas as providências “ad referendum” que foram tomadas; 

 Coordenar os trabalhos do curso, garantindo seu bom funcionamento; 

 Propor soluções para eventuais problemas e impasses, acadêmicos ou 

administrativos, envolvendo discentes e/ou docentes do curso; 

 Coordenar as atividades do curso em cada período letivo de acordo com os 

documentos institucionais e legislação em vigor; 

 Elaborar os horários e a distribuição de carga didática, organizando a 

alocação de docentes; 

 Zelar pelo cumprimento dos eventos e das atividades previstas no calendário 

acadêmico que digam respeito ao curso; 

 Informar aos docentes e discentes dos Exames Nacionais de Cursos, 

adotando e/ou indicando providências para o melhor desempenho dos alunos; 

 Representar o curso perante qualquer outro órgão; 

 Receber e encaminhar processos relativos às atribuições da coordenação.  

 

As atribuições básicas da Coordenação do Curso serão: 

 Propor medidas para melhoria das atividades do curso, envolvendo atividades 

de ensino, pesquisa e extensão; 

 Encaminhar os relatórios de avaliação interna para o NDE; 

 Articular as atividades do curso com as demais coordenações da instituição; 

 Orientar os alunos, em articulação com as instâncias superiores da instituição, 

sobre todas as atividades e registros relacionados com suas atividades 

acadêmicas; 

A Coordenação do Curso implementa sistema próprio de gestão compartilhada, 

contando com a participação efetiva do corpo docente e discente nas tomadas de 
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decisão, planejamento, execução e avaliação das ações desenvolvidas. Os resultados 

das avaliações servem como insumo para o aperfeiçoamento do planejamento e 

execução das ações. Adicionalmente, a documentação relativa ao curso pode ser 

acessada por qualquer membro da comunidade acadêmica, mediante requerimento à 

coordenação, no caso das que não estão disponíveis na página do curso no site do 

campus. Os indicadores de desempenho devem ser publicizados através de relatórios 

à comunidade. 

A carga horária semanal dedicada pelo docente, exclusivamente, para a 

coordenação será de, no mínimo, 8 (oito) horas. A coordenação terá uma relação 

estreita com docentes e discentes do curso a fim de atender as demandas e buscar 

melhorias para o curso e representará o curso em instâncias/colegiados superiores 

quando necessário.  

 

10.3. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Conforme Resolução CONSUP/IFBA nº 17 de 27/08/2012, o Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) é um órgão consultivo responsável pela concepção do Projeto 

Pedagógico do Curso. O Núcleo Docente Estruturante será constituído pelo 

Coordenador do curso, como seu presidente e, pelo menos, quatro professores 

integrantes do corpo docente do curso. Os membros do NDE devem estar 

enquadrados em regime de Dedicação Exclusiva. 

A indicação dos representantes docentes será feita pelo Colegiado de Curso 

para um mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução de, no máximo, 

60% dos docentes que compõem o NDE. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos 

docentes que compõem o NDE devem possuir titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu e formação acadêmica na área do curso. 

Atribuições do NDE: 

 contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

 colaborar no acompanhamento, consolidação e atualização periódica do 

Projeto Pedagógico do Curso; 

 conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

Colegiado, sempre que necessário; 
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 cooperar na supervisão das formas de avaliação e acompanhamento do curso 

definidas pelo Colegiado, verificando o impacto das avaliações de 

aprendizaem no processo formativo; 

 contribuir para a análise e avaliação do Projeto Pedagógico, das Ementas, 

dos Conteúdos Programáticos e dos Planos de Ensino dos componentes 

curriculares; 

 auxiliar o acompanhamento das atividades do corpo docente, inclusive com a 

avaliação institucional, recomendando ao Colegiado a indicação ou 

substituição de docentes, quando necessário;  

 analisar de forma contínua o perfil do egresso das habilitações tomando como 

referência as Diretrizes Curriculares Nacionais e os contextos local, regional e 

nacional;  

 zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 

de Graduação. 

 

O regime de trabalho do NDE é contínuo, reunindo-se, ordinariamente, 

bimensalmente e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente, para 

discutir medidas para o desenvolvimento do curso através da sua concepção, 

acompanhamento do curso através de discussões sobre o processo de autoavaliação e 

a concretização das propostas do Projeto Pedagógico do Curso (PPC).  

O Regimento do NDE do Curso está no Anexo III deste PPC. 
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11. INFRAESTRUTURA 

 

O campus Camaçari realiza suas atividades em sede própria, com terreno de 

33.074,21 m2, situado na Avenida Jorge Amado s/n, Bairro Limoeiro. 

A fim de complementar a infraestrutura necessária ao funcionamento do campus 

e dos cursos que existentes (Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Informática e 

Licenciatura em Matemática), o IFBA investiu na constituição de 6 (seis) laboratórios de 

Informática, organizados em módulos de 20 (vinte) computadores, para uso dos alunos 

em suas atividades de aprendizagem. Estes laboratórios permitiram a realização de 

aulas práticas com número de estudantes que permitissem o melhor desenvolvimento 

do processo de ensino-aprendizagem. 

 

11.1. CORPO DOCENTE 

 

A implantação de um curso superior implica a alocação de um número adequado 

de docentes, devendo esta, ser efetuada de acordo com a demanda exigida pelas 

disciplinas oferecidas. 

Portanto, o quadro docente necessário para operacionalizar o curso deve ser 

pensado de forma a otimizar a carga horária de cada professor e o número de alunos 

por docente, prevendo-se atividades teóricas e práticas, além da sala de aula, como 

por exemplo, atividades de pesquisa, extensão, de qualificação e de atualização 

profissional. 

Portanto, analisando fatores como titulação e área de atuação, segue abaixo 

uma relação de professores do IFBA - Campus Camaçari que atuam ou podem atuar 

no Curso Superior em Computação. 

 

Quadro 6 - Corpo docente do IFBA Campus Camaçari 

NOME CATEGORIA ÁREA 

Adilson Oliveira de Almirante Docente Prof. de Informática 

Alessandro Eduardo de Almeida Sousa Docente Prof.de  Biologia 

Alex Andrade Alves Docente Prof. de Matemática 

Alex de Souza Ivo Docente Prof. de História 

Alexandre Boleira Lopo Docente Prof. de Matemática 

Aliger dos Santos Pereira Docente Profª. de Administração 
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Ana Paula Miranda Guimarães Docente Profª. de Biologia 

Ana Rita Reis de Almeida Docente Profª. de Desenho Técnico 

Arnon Manassés Laranjeira de Souza Docente 
Prof. de Engenharia 
Elétrica e  Eletrotécnica 

Bruno Barbosa Marques da Silva Docente Prof. de Física 

César Andrey Gomes Ferreira Docente Prof.de Matemática 

Claudia de Medeiros Lima Docente Profª de Pedagogia 

Cledson Mesquita Santos Docente Prof. de Geografia 

Daniela Chagas Oliveira Docente 
Profª de Língua 
Portuguesa 

Daniela Guimarães Morozini Docente Profª. de artes 

Eduardo Oliveira Teles Docente Prof. de Informática 

Eleilson Santos Silva Docente Prof. de Eletrotécnica 

Eliano Soares da Silva Docente Prof. de Física 

Elisa Cristina de Barros Casaes Docente Profª de Desenho Técnico 

Erivã de Araújo Silva Docente Prof. de Equip. Industriais 

Ernando Ferreira Docente Prof. de Eletrotécnica 

Fábio Marques da Cruz Docente Prof. de Informática 

Fábio Rodrigues Santos Docente Prof. de Matemática 

Fernanda Regebe Castro Docente Profª. de Informática 

Gesiane Miranda Teixeira  Docente Profª. de Informática 

Gustavo da Silva Costa  Docente Prof. de Matemática 

Helena Avanzo Docente 

Profª. de Arquitetura e 
Urbanismo e Desenho 
Arquitetônico Assistido por 
Computador  

Heliomar Conceição Souza Docente Prof. de Informática 

Igor Gomes Santos Docente Prof.de História 

Ivana Silva Freitas Docente 
Profª. de Língua 
Portuguesa 

Jailton Weber Gomes Docente Prof. de Eletrotécnica 

Jefferson dos Santos Costa Docente Profª. de Desenho Técnico 

João Marcelo Moraes Fernandes Docente Prof. de Informática 

Josan de Freitas Rocha Docente Prof. de Eletrotécnica 

José Borges dos Santos Filho Docente Prof. de Matemática 

Josildo Pereira da Silva Docente Prof. de Informática 

Juciara Costa da Fonseca Rios Docente Profª. de LIBRAS 

Juliana Bastos Fernandes da 
Conceição 

Docente Profª.  Webdesign 

Juliana Teixeira Pains Oliveira Docente Profª. de Engenharia 
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elétrica: Automação e 
Controle 

Karine Socorro Pugas da Silva Docente Profª. de Matemática 

Lanuza Lima Santos Docente Profª. de Português 

Larissa Natália das Virgens Carneiro Docente Profª. de Informática 

Lenade Barreto Santos Gil Docente Profª. de Inglês 

Liamar Francisco Docente Profª. de Filosofia 

Luciene Santos Carvalho Docente Profª. de Química 

Lucio Marcos Silva dos Santos Docente Prof. de Informática  

Marcos Antônio da Silva Docente Prof. de Eletrotécnica  

Maria Raidalva Nery Barreto Docente Profª. de Pedagogia 

Messias Bittencourt Figueredo Docente Prof. de Informática 

Nadson Silva dos Santos Docente Prof. de Filosofia 

Nivea de Santana Cerqueira Docente Profª. de Ed. Física 

Rafael Gomes Wanderley Docente Prof. de SMAS / ONQ 

Regina Maria Silva Santos Docente Profª. de Artes 

Rosangela de Araújo Santos Docente Profª. de Informática 

Sérgio Renato Souza Docente Prof. de Educação Física 

Sueli dos Prazeres Santos Docente Profª. de Matemática 

Taíse de Jesus Chates Docente Profª. de Sociologia 

Teresinha de Quadros Guilherme dos 
Santos 

Docente Profª. de Sociologia 

Tereza Kelly Gomes Carneiro Docente Profª. de Pedagogia 

Valdencastro Pereira Vilas Boas Júnior Docente Prof. de Matemática 

Verônica Maria Bastos Maciel Bispo Docente Profª. de Química 

Vigna Nunes Lima Docente Profª. de Português 

Washington Jorge Santos Bomfim Docente Prof. de Elétrotécnica 

Wilma Edysley Rosado Docente Profª. de Informática 

 

O perfil de formação docente atuando no curso até o momento é evidenciado 

abaixo. 

Gráfico 3 – Percentuais de Titulação Docente 
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Conforme apresentado, 75% dos docentes atuantes no curso até 2020.1 são 

mestre ou doutores. Cabe salientar que, alguns docentes estão em fase final de 

doutoramento e outros em fase de conclusão do mestrado. 

 

Quadro 7 - Titulação dos docentes e disciplinas ministradas até 2020.1 

NOME TITULAÇÃO DISCIPLINAS 

ADILSON OLIVEIRA DE ALMIRANTE MESTRE ORGANIZAÇÃO DE 
ARQUIVOS E DADOS 

CÉSAR ANDREY GOMES FERREIRA ESPECIALISTA 
INTRODUÇÃO A 
MATEMATICA 

/ 

ALGEBRA LINEAR 

EDUARDO OLIVEIRA TELES DOUTOR 
PROGRAMAÇÃO 
ORIENTADA A OBJETO 
/ 
LINGUAGENS FORMAIS E 
AUTÔMATOS 
/ 

PROJETO INTEGRADOR 

FABIO MARQUES DA CRUZ DOUTOR 
INTRODUÇÃO A 
COMPUTAÇÃO 
/ 

PROGRAMAÇÃO 
OREINTADA A OBJETO 

FABIO RODRIGUES SANTOS MESTRE ALGEBRA LINEAR 

FERNANDA REGEBE CASTRO DOUTORA 
METODOLOGIA DA 
PESQUISA 
/ 
BANCO DE DADOS I 
/ 
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BANCO DE DADOS II 

JOSILDO PEREIRA DA SILVA DOUTOR LÓGICA E LINGUAGEM DE 
PROGRAMAÇÃO 

JUCIARA COSTA DA DONSECA 
RIOS 

ESPECIALISTA LIBRAS 

JULIANA BASTOS FERNANDES DA 
CONCEIÇÃO 

ESPECIALISTA WEB DESIGN 

JULIANA TEXEIRA PAINS OLIVEIRA MESTRE CIRCUITOS DIGITAIS 

GESIANE MIRANDA TEXEIRA MESTRE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E 
SOCIEDADE 

GUSTAVO DA SILVA COSTA DOUTOR 
ALGEBRA VETORIAL E 
GEOMETRIA ANALITICA 
/ 

PROBABILIDADE E 
ESTATISTICA 

HELENA TAVARES SANTANA 
ROCHA 

ESPECIALISTA INGLÊS TECNICO I 

KARINE SOCORRO PULGAS DA 
SILVA 

ESPECIALISTA CÁLCULO DIFERENCIAL E 
INTEGRAL I 

LANUZA LIMA SANTOS DOUTORA LEITURA E PRODUÇÃO 
TEXTUAL 

LARISSA NATALIA DAS VIRGENS 
CARNEIRO 

MESTRE BANDO DE DADOS I 

LUCIO MARCOS SILVA DOS 
SANTOS 

MESTRE 
ESTRUTURA DE DADOS 
/ 

ANÁLISE E PROJETO DE 
ALGORITMOS 

VALDENCASTRO PEREIRA VILAS 
BOAS JUNIOR 

MESTRE CÁLCULO DIFERENCIAL E 
INTEGRAL II 

MESSIAS BITTENCOURT 
FIGUEREDO 

MESTRE ARQUITETURA DE 
COMPUTADORES 

ROSANGELA DE ARAUJO SANTOS MESTRE LABORATORIO DE 
PROGRAMAÇÃO I 

 

 

Objetivando preencher a eventual necessidade de complementação do quadro 

docente que possa surgir em virtude de possíveis afastamentos para qualificação ou 

atualização profissional, pode ocorrer a contratação por tempo determinado de 

professores substitutos. 

 

Quadro 8 – Regime de trabalho dos docentes específicos da área de Computação 

NOME TITULAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

Adilson Oliveira Almirantes Mestre Dedicação Exclusiva 
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Eduardo Oliveira Teles Doutor Dedicação Exclusiva 

Fábio Marques da Cruz Doutor Dedicação Exclusiva 

Fernanda Regebe Castro Doutor Dedicação Exclusiva 

Gesiane Miranda Teixeira  Mestre Dedicação Exclusiva 

Heliomar Conceição Souza Mestre Dedicação Exclusiva 

João Marcelo Moraes Fernandes Mestre Dedicação Exclusiva 

Josildo Pereira da Silva Doutor Dedicação Exclusiva 

Juliana Bastos Fernandes da Conceição Especialista Dedicação Exclusiva 

Larissa Natália das Virgens Carneiro Mestre Dedicação Exclusiva 

Lucio Marcos Silva dos Santos Doutorando Dedicação Exclusiva 

Messias Bittencourt Figueredo Doutorando Dedicação Exclusiva 

Rosangela de Araújo Santos Doutoranda Dedicação Exclusiva 

Wilma Edysley Rosado Mestre Dedicação Exclusiva 

 

 

 

11.2. EQUIPE TÉCNICO-PEDAGÓGICA 

 

O IFBA Campus Camaçari, conta com espaços acadêmicos de apoio e 

assistência ao estudante, Coordenação Pedagógica, Serviço Médico e Coordenação 

de Serviço Social, que atuam no atendimento das necessidades biopsicossociais e 

pedagógicas dos segmentos docente, discente, administrativo-acadêmico e 

pais/comunidade, tendo em vista a melhoria das condições gerais do processo ensino-

aprendizagem. A amplitude das atribuições dessas coordenações tem funções bem 

definidas onde se destaca a importância da união dos saberes tanto da Psicologia, 

Pedagogia, Serviço Social e Assistência de Alunos, no êxito das intervenções que se 

façam necessárias. 

Diante das ações de suporte educacional necessário para o bom andamento do 

curso, o Campus provê apoio técnico que: 

 Auxilie nas tarefas de administração do curso e atendimento aos alunos de 

forma multidisciplinar; 

 Sejam responsáveis pela manutenção de equipamentos e instalações; 

 Forneça suporte às tarefas relacionadas aos laboratórios didáticos do curso. 

 

A equipe técnica-pedagógica do Campus e que dá suporte aos cursos são: 
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Quadro 9 – Regime de trabalho dos docentes específicos da área de Computação 

NOME CARGO LOTAÇÃO 

Klecia Elaine Ramos dos Santos Pedagoga Coord. Pedagógica 

Suzete Viana Nascimento Pedagoga Coord. Pedagógica 

Patrícia Fernandez Lazzaron N. A. 
Freitas 

Téc. em Assuntos 
Educacionais 

Coord. Pedagógica 

Elizabete Ferreira Gomes de Oliveira 
Tradutor Interprete de 
Linguagem de Sinais 

Diretoria de Ensino 

Edileuza da Paz Soares Assistentes de Alunos Diretoria de Ensino 

Genildo Soares Santos Assistentes de Alunos Diretoria de Ensino 

Paula de Jesus Marques Assistentes de Alunos Diretoria de Ensino 

Paula Roberta Sá do Nascimento Assistente Social 
Coord. Técnica de 
Assistência Social 

Tatiane Santos Barbosa Assistente Social 
Coord. Técnica de 
Assistência Social 

Renata Maciel Bittencourt Passos Nutricionista Nutrição 

Joaquim Monteiro de Souza Lira Médico Serviço Médico e Psicológico 

Carla Andrade Lima Mendes Médica Serviço Médico e Psicológico 

Aline Lucena Costa Pereira Psicóloga Serviço Médico e Psicológico 

 

11.3. INSTALAÇÕES 

 

A infraestrutura do campus atende às especificações para o bom funcionamento 

do curso. O funcionamento do curso permite atendimento das demandas das 

disciplinas. A organização das disciplinas é fixada na entrada dos laboratórios e os 

turnos de funcionamento do curso permitem o atendimento das demandas existentes e 

previstas. 

É importante ressaltar que o campus Camaçari já possui uma estrutura completa 

para o curso. Além dos itens já apresentados, o camus provê: (a) sala de professores, 

(b) sala de coordenação e de reuniões para o colegiado, (c) sala de apoio técnico, 

destinada à preparação e manutenção de equipamentos, (d) equipamentos áudios-

visuais, (e) um servidor central, (f) sanitários em número adequado, (g) pavilhão de 

aulas, e (h) link com a internet adequado à demanda.  

Os laboratórios possuem computadores equipados com software livre e 

proprietário. Nestes laboratórios são desenvolvidas atividades práticas e projetos em 

diversas disciplinas da área de programação e desenvolvimento de software, bem 
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como um laboratório exclusivamente para discente com vistas ao suporte a pesquisa, 

estudos e realização de trabalhos de conclusão de curso. As especificações básicas 

dos equipamentos dos laboratórios, além da quantidade de cada item, são mostradas 

nos quadros a seguir. 

 

Quadro 10 – Especificações dos equipamentos dos laboratórios 

Laboratórios 
Modelos e quantidade de computadores 

Modelo Quantidade Modelo Quantidade 

Laboratório 1 DELL OPTIPLEX 790 20 DELL 
OPTIPLEX 780 

2 

Laboratório 2 DELL OPTIPLEX 790 20 DELL 
OPTIPLEX 780 

5 

Laboratório 3 HP EliteDesk 800 Sff 22   

Laboratório 4 DELL OPTIPLEX 7010 20 DELL 
OPTIPLEX 780 

2 

Laboratório 5  DELL OPTIPLEX 7010 20   

Laboratório 
de Redes/Arq, 

DELL OPTIPLEX 780 20   

 

Quadro 11 – Configurações dos equipamentos dos laboratórios 

Laboratórios 

Descrição dos computadores 

Processador Memória HD Placa de 
vídeo 

Modelo 
desktop 

Lab. 1 Intel Core i5 - 
2400 3.10 Ghz 

6 GB DDR-
3 1600 
Mhz 

250 GB 
5200 
RPM 

Intel 
Graphics 

DELL 
OPTIPLEX 
790 

Lab. 2 Intel Core i5 - 
2400 3.10 Ghz 

4 GB DDR-
3 1600 
Mhz 

250 GB 
5200 
RPM 

Intel 
Graphics 

DELL 
OPTIPLEX 
790 

Lab. 3 Intel Core i7 - 
4790 3.60 Ghz 

16 GB 
DDR-3 
1600 Mhz 

1 TB 
7200 
RPM 

AMD 
Radeon HD 
8490 1GB 

HP EliteDesk 
800 Sff 

Lab. 4 Intel Core i5 - 
3570 3.40 Ghz 

4 GB DDR-
3 1600 
Mhz 

250 GB 
5200 
RPM 

Intel 
Graphics 

DELL 
OPTIPLEX 
7010 

Lab. 5 Intel Core i5 - 
3570 3.40 Ghz 

4 GB DDR-
3 1600 
Mhz 

250 GB 
5200 
RPM 

Intel 
Graphics 

DELL 
OPTIPLEX 
7010 

Lab. Redes Intel Core 2 
Duo E7500 
2.90 Ghz 

4 GB DDR-
3 1600 
Mhz 

250 GB 
5200 
RPM 

Intel 
Graphics 

DELL 
OPTIPLEX 
780 
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Vale ressaltar que a maioria dos softwares utilizados no curso (mais de 70%) 

são livres. Cada laboratório possui: 1 cadeira para o professor, 1 mesa para o 

professor, 20 cadeiras para os alunos, 1 quadro e 1 projetor de multimídia. 

 

Quadro 12 – Disposição do laboratório de Circuitos Digitais 

Laboratório de Circuitos Digitais 

Equipamentos Quantidade Componentes 

Painel de medições 4 

Instrumentos: Voltímetro, amperímetro, 
wattímetro, fusível com 3 lâmpadas, 
conjunto de 3 resistores, medidor de 
energia, chave on-off e frequencímetro. 

Maletas didáticas 4 

Módulos: gerador de ondas, fonte de tensão 
contínua +5V, fonte de tensão contínua 
+12V, gerador de pulso, gerador de 
frequência, chaves lógicas, indicadores 
lógicos, contadores digitais, flip-flop, portas 
lógicas diversas, placa de retificação e placa 
com transistores. 

Módulo experimental (bit 9) 5 

Cada módulo contém: gerador de funções, 
fonte ajustável de 0 a 12V, fonte simétrica 0 
+-15V, fonte fixa de +5V, fonte de tensão 
alternada escalonada 10, 15, 20 e 30V, 
chaves lógicas, indicadores lógicos, placa 
com lâmpadas e led, placa com 
decodificador e display, placa com 
resistores, placa com capacitores e placa 
com indutores, placa com alto falante. 

 

 

11.4. BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca reúne um acervo de livros, periódicos, teses, mapas, filmes, 

folhetos, discos e publicações organizadas de forma acessível, oferecendo serviços de 

pesquisa, equipamentos de informática, áreas para consultas e exposições, possuindo 

também salas reservadas para estudo em grupo e ambientes para estudo 

individualizado. O controle bibliotecário é informatizado, baseado em uma arquitetura 

cliente-servidor, adequada para catalogação de livros, periódicos, reserva, empréstimo 

e devolução de materiais do acervo. Os horários de atendimento regular da Biblioteca 

atendem os 3 (três) turnos.  

Para atender seus usuários, alunos, professores e funcionários do IFBA e 

público em geral, a Biblioteca oferece os seguintes serviços: 
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 Empréstimo domiciliar: Esta modalidade é atualmente restrita aos alunos, 

professores e técnicos do IFBA campus Camaçari; 

 Consulta no local: Aberta ao público em geral; 

 Serviços informatizados: Serviço de consulta ao acervo informatizado e 

acesso aos acervos disponíveis no portal de periódicos da CAPES e demais 

instituições que disponibilizam acervos on-line; 

 Serviço de referência: Serviço de assistência ao usuário no uso de fontes de 

informação e na utilização dos recursos informatizados existentes na 

Biblioteca; 

 Reserva: A obra que estiver emprestada poderá ser reservada, a pedido do 

usuário, no balcão de atendimento; 

 Visitas guiadas: Oferece visitas guiadas pelo bibliotecário às dependências 

da Biblioteca, com exposição dos serviços e produtos oferecidos; 

 Normalização: A Biblioteca subsidia as publicações da Instituição na área de 

normalização de trabalhos técnicos, além do registro de ISBN, ISSN e 

depósito legal. Haverá também o serviço de catalogação na fonte para os 

usuários, mediante agendamento antecipado. 

São considerados usuários da Biblioteca alunos, professores e técnicos do IFBA. 

Usuários não vinculados ao IFBA poderão, apenas, consultar o acervo. O empréstimo 

de itens do acervo da Biblioteca ocorrerá de acordo com as normas e regras da 

Biblioteca. 
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12. CERTIFICAÇÃO 

 

Os estudantes considerados aptos à certificação serão aqueles que concluírem 

com êxito todos os componentes curriculares, incluindo-se o Trabalho de Conclusão de 

Curso, o estágio supervisionado e carga horária mínima de atividades complementares 

(AACC). A certificação obedecerá a legislação vigente, como também as Normas 

Acadêmicas do Ensino Superior do IFBA. 

Aqueles que concluírem com êxito a habilitação Bacharelado em Ciência da 

Computação após preencherem todos os requisitos exigidos para a formatura 

receberão o diploma de nível superior, graduando-se como:  

 

BACHAREL(A) EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 

Aqueles que concluírem com êxito a habilitação Licenciatura em Computação 

receberão o diploma de nível superior, graduando-se como:  

 

LICENCIADO(A) EM COMPUTAÇÃO 

 

Os diplomados serão considerados aptos para atuarem no mercado de trabalho 

e desfrutar de todas as prerrogativas legais garantidas pela Legislação Brasileira. 

Um diferencial deste curso é a possibilidade do estudante obter a outra titulação 

ofertada pelo Campus através do aproveitamento de disciplinas cursadas durante a 

graduação ou imediatamente após a sua conclusão, ampliando, assim, suas 

possibilidades profissionais. 

Esta possibilidade vem atender ao disposto no Art. 6 da lei 11. 892, através da 

otimização da infraestrutura, de quadros de pessoal e dos recursos de gestão. Para 

tanto, o estudante deve solicitar ‘matrícula – portador de diploma’ nos prazos 

estabelecidos e conforme Normas Acadêmicas do IFBA. Havendo uma demanda maior 

do que a oferta de vagas, a seleção dos estudantes ocorrerá com base no escore total 

do aluno, indicado no seu histórico escolar.  

O portador de Diploma deverá concluir a titulação qual se candidatou e foi 

aprovado em, no máximo, 6 semestres. Caso não cumpra este prazo, deverá solicitar 

reintegração de curso, solicitação esta que deverá ser avaliada pelo colegiado do 

curso. 
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ANEXO I – EMENTÁRIO 

 

INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO CÓDIGO: INF101 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: I (NC) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Áreas e mercado da Ciência da Computação. Informática: evolução e conceitos. A Informação 
e a sua representação. Arquitetura de um sistema de informação. Sistemas de numeração. 
Números inteiros e reais. Matemática discreta. Aritmética de ponto fixo e ponto flutuante. 
Lógica matemática. Estruturas de processamento. Noções sobre linguagens e ambientes de 
programação, programas utilitários e aplicativos, sistemas operacionais, unidades básicas e 
periféricas de um computador. 
 

Bibliografia básica:  

 
NORTON, Peter. Introdução à informática. São Paulo: Pearson Makron Books. ISBN 
9788534605151. 
VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. Rio de Janeiro: Elsevier. 391 
p. ISBN 9788535243970 
STALLINGS, William. Arquitetura e Organização de Computadores. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall. ISBN 9788576055648 
 

Bibliografia Complementar: 

 
TOCCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. Sistemas Digitais: Princípios e 
aplicações. São Paulo: Pearson. 
SCHIAVONI, Marilene. Hardware. Curitiba: LTD. 
TANEMBAUM, Andrew S. Organização Estruturada de Computadores. São Paulo: 
Prentice-Hall. 
PATTERSON, D.A.; HENNESSY, J.L. Organização e Projeto de Computadores: A Interface 

Hardware / Software, Livros Técnicos e Científicos. 
 

 

LÓGICA E LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO CÓDIGO: INF102 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: I (NC) Carga Horária: 120h Créditos: 8 

Ementa: 

 
Introdução à organização de computadores. Soluções de problemas usando o computador. 
Processo de desenvolvimento de programas. Algoritmos. Introdução à linguagem de 
programação C. Tipos de dados (entradas e saídas de dados). Operadores e expressões. 
Comando de controle de fluxo (decisões e repetições). Agregados de dados homogêneos e 
heterogêneos. Modularização de programas. Prática de Ensino de Lógica. 
 

Bibliografia básica:  

 
ASCENCIO, Ana F.G. e CAMPOS, Edilene A. V. Fundamentos da Programação de 
Computadores – Algoritmos, Pascal e C/C++ e Java. São Paulo: Prentice Hall. 
PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. Lógica de programação e estruturas de dados, com 
aplicações em Java. São Paulo: Pearson Prentice Hall. 
CORMEN, Thomas H; LEISERSON, Charles E; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. 
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Algoritmos: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier. 
GUIMARÃES, Angelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e 
estruturas de dados. Rio de Janeiro: LTC. 
SCHILDT, Herbert. C: completo e total. São Paulo: Makron Books. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para o 

desenvolvimento de programação de computadores. São Paulo: Érica. ISBN 9788536502212. 
DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J.; LISTFIELD, J. C#: como programar. São Paulo: 
Pearson Makron Books. 
GALUPPO, Fabio; MATHEUS, Vanclei; SANTOS, Wallace. Desenvolvendo com C: C 

(Linguagem de programação de computador). Bookman. 
DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. Java: como programar. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall. 
SOUZA, João N. Lógica para Ciência da Computação e Áreas Afins. Editora Elsevier. 

FARRER, Harry; BECKER, Christiano Gonçalves; FARIA, Eduardo Chaves; CAMPOS FILHO, 
Frederico Ferreira. Programação estruturada de computadores: Pascal estruturado. Rio de 
Janeiro: LTC. 
FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. Lógica de 
programação: a construção de algorítmos e estruturas de dados. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall. 
 

 

LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL CÓDIGO: GEC101 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: I (NC) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Leitura e compreensão de textos acadêmicos e científicos aplicados à computação. Níveis de 
compreensão de leitura. Estudo da estrutura e tipologia de textos: elementos do discurso e da 
textualidade. Estudo e produção de textos técnicos e científicos. Raciocínio lógico e 
linguagem. 
 

Bibliografia básica:  

 
CRISTOVÃO, V. L. e NASCIMENTO, E. L. (Orgs.). Gêneros textuais: teoria e prática. Editora 
Moriá. 
KÖCHE, Vanilda Salton. Leitura e produção textual: gêneros textuais do argumentar e 
expor. Editora Vozes. 
MITRE, Daniela; COSCARELLI, Carla Viana. Oficina de leitura e produção de textos. 
Editora UFMG. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
CARNEIRO, Agostinho D. Texto em construção: interpretação de texto. Editora Moderna. 
FÁVERO, Leonor L. Coesão e coerência textuais.Série Princípios. Editora Ática. 
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Editora FGV. 
GNIRRE, Maurizzio. Linguagem, escrita e poder. Livraria Martins Fontes Editora. 
KLEIMAN, Ângela. Oficina de leitura: teoria e prática. Editora Pontes Editores. 
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INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO CÓDIGO: EDC101 

Pré-requisitos: 
 Semestre: I (NC) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Histórico e conceitos básicos da informática aplicada à educação. Tecnologias da Informação 
e da Comunicação (TIC) como dispositivos de construção e difusão do conhecimento. 
Aplicação da informática e das tecnologias digitais em rede nos processos de ensino-
aprendizagem. Implicações político-pedagógicas e sociais da informática e das tecnologias 
digitais em rede na educação. Recursos Educacionais Abertos. Projeto de aplicação das TICs 
na Educação, podendo ser objeto de estudo as ações/projetos instituicionais como PIBID, 
Residência Pedagógica, dentre outros. 
 

Bibliografia básica:  

 
NASCIMENTO, João Kerginaldo Firmino. Informática aplicada à educação. Universidade de 
Brasília. Brasilia, 2009. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=606-
informatica-aplicada-a-educacao&Itemid=30192. 
DEMO, Pedro. Conhecimento e aprendizagem na nova mídia. Brasilia: Plano, 2000. 
MORAN, José Manuel. Mudar a forma de aprender e ensinar com a internet. In: Salto para o 
futuro: TV e informática na educação. Secretaria de Educação a Distância. Brasília: Ministério 
da Educação, 1998. 
 
 

Bibliografia Complementar: 

 
ALMEIDA, Fernando José de. Educação e informática: os computadores na escola. S. Cortez, 
2009. 
ANDRADE, P. F.; ALBUQUERQUE, M. C. M. Lima. Projeto Educom. Brasília: Ministério da 
Educação; Organização dos Estados Americanos, 1993. 
BORBA, M. C.; MALHEIROS, A. P. S.; ZULATTO, R. B. A. Educação a distância online. 3. ed. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 
BORBA, M. C.; SILVA, R. S. R.; GADANIDIS, G. Fases das tecnologias digitais em educação 
matemática: sala de aula e internet em movimento. Belo Horizonte: Autêntica, 2014. 
KENSKI, V. M. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. 7. ed. Campinas: 
Papirus, 2010. 
 

 

 

INTRODUÇÃO A MATEMÁTICA CÓDIGO: MAT101 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: I (NC) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Introdução à Lógica Matemática (com foco em equivalências e operações lógicas).  Relações 
Binárias e Funções. Funções Polinomiais do 1º e 2º graus, Função Modular. Função 
Exponencial e Logarítmica. Noções de Trigonometria. 

Bibliografia básica:  

 
ALENCAR FILHO, Edgard de. Iniciação à Lógica Matemática. São Paulo: Nobel. ISBN 
9788521304036. 
IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar 1: conjuntos, 
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funções. São Paulo: Atual. 
IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo. Fundamentos de matemática elementar 2: Logaritmos. 
São Paulo: Atual. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar 3: trigonometria. São Paulo: Atual. 
IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel. Fundamentos de matemática elementar 4: Sequências, 

matrizes, determinantes, sistemas. São Paulo: Atual. 
CARVALHO, Paulo Cezar Pinto; WAGNER, Eduardo; MORGADO, Augusto César; LIMA, 
Elon Lages. A matemática do ensino médio: volume 1. Rio de Janeiro: SBM. 
LIMA, Elon Lages; CARVALHO, Paulo Cezar Pinto; WAGNER, Eduardo; MORGADO, 
Augusto César. A matemática do ensino médio: volume 2. Rio de Janeiro: SBM. 
LIMA, Elon Lages; CARVALHO, Paulo Cezar Pinto; WAGNER, Eduardo; MORGADO, 
Augusto César. A Matemática do ensino médio: volume 3. Rio de Janeiro: SBM. 
LIMA, Elon Lages; CARVALHO, Paulo Cezar Pinto; WAGNER, Eduardo; MORGADO, 
Augusto César. Temas e problemas. Rio de Janeiro: SBM. 
AVILA, Geraldo. Introdução à análise matemática. São Paulo: Blucher. 
MACHADO, Nilson José & CUNHA, Marisa Ortega. Lógica e linguagem cotidiana. Coleção 
Tendências em Educação Matemática. Belo Horizonte: Editora Autêntica. 
 

 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE CÓDIGO: GEC102 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: I (NC) Carga Horária: 30h Créditos: 2 

Ementa: 

 
Análise das concepções e relações existentes entre a ciência, a tecnologia e a sociedade 
salientando a importância de se compreender e de se construir o conhecimento científico-
tecnológico a partir de sua dimensão social, cultural, bem como acerca de seus impactos, 
integrando a dimensão ético-política ao processo de reflexão crítica. O impacto da tecnologia 
nas relações étnico-raciais, discriminação racial na Internet, direitos humanos e diversidade 
(étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, etc), direitos educacionais  de 
adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. 
 

Bibliografia básica:  

 
BAZZO, W. A. et al. Indrodução aos estudos CTS – Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

Organização dos estados Ibero-Americanos para a educação, a ciência e a cultura. Caderno 
de Ibero-América. 
POSTMAN, Neil. Tecnopólio. A rendição da cultura à tecnologia. São Paulo: Nobel. 
DAGNINO, Renato. Neutralidade de Ciência e Determinismo Tecnológico. São Paulo: 

Unicamp. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
SOUZA, A.de A. OLIVEIRA, E.G. Educação Profissional, Análise contextualizada. 

Fortaleza: CEFET/CE. 
HAYASHI, M. R. Carlos, KERBAUY, M. T. Maria, ANDRADE, N. H. Thales. Ciência, 
Tecnologia e Sociedade no Brasil. Ed. Alinea. 
HOFFMANN, Wanda. Ciência, tecnologia e sociedade: desafios da construção do 

conhecimento. Ed. UFSCAR. 
FRIGOTTO, G. CIAVATTA, M. A formação do Cidadão Produtivo: a cultura de mercado no 
ensino médio técnico. Brasília: INEP. 
SHNEIDERMAN, Ben. O Laptop de Leonardo: como o novo renascimento já está mudando 
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a sua vida. Rio de janeiro: Nova Fronteira. 

 

ESTRUTURAS DE DADOS CÓDIGO: INF201 

Pré-requisitos: INF102 

Semestre: II (NC) Carga Horária: 120h Créditos: 8 

Ementa: 

 
Tipos de dados. Dados estruturados. Representação e manipulação de listas lineares e suas 
generalizações: listas encadeadas, listas ordenadas, pilhas, filas e heap. Aplicações de listas. 
Árvores e suas generalizações: árvores binárias, árvores de busca, árvores AVL, árvores B e 
B+, Preto-e-Vermelho. Aplicações de árvores. Algoritmos para pesquisa e ordenação em 
memória principal e secundária (busca binária, hash e etc.). 
 

Bibliografia básica:  

 
WIRTH, Niklaus. Algoritmos e estruturas de dados. Rio de Janeiro: LTC. 
PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. Lógica de programação e estruturas de dados, com 
aplicações em Java. São Paulo: Pearson Prentice Hall. 
SCHILDT, Herbert. C: completo e total. São Paulo: Makron Books. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
GOODRICH, Michael T., Tamassia, Roberto. Estruturas de dados e Algoritmos em Java. 
GUIMARÃES, Angelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e 
estruturas de dados. Rio de Janeiro: LTC. 
KOFFMAN, E. B.; WOLFGANG, P. A. T. Objetos, Abstração, Estruturas de Dados e 
Projeto usando C ++. Rio de Janeiro: LTC. 
PEREIRA, Silvio L. Estruturas de Dados Fundamentais: Conceitos e Aplicações, Editora 
Érica. 
TANENBAUM, A. M.; LANGSAM, Y.; AUGENSTEIN M. J. Estruturas de dados usando C. 
São Paulo: Makron Books. 
 

 

CIRCUITOS DIGITAIS CÓDIGO: INF202 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: II (NC) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 . 
Álgebra de Boole. Sistemas de Numeração, Códigos e Famílias Lógicas. Aritmética Binária. 
Portas lógicas. Componentes sequenciais, memória e armazenamento. Circuitos Integrados. 
Conceitos de controle e de tempo. Sequenciais síncronos e assíncronos. Circuitos, 
minimização e otimização combinatórios. Princípios e Técnicas de Projetos. Projetos de 
Sistemas Digitais: Hierárquico e Modular. Testes em laborátorios com circuitos eletrônicos. 
Dispositivos Lógicos Programáveis (PLD). 

Bibliografia básica:  

 
WAKERLY, John F. Digital Design principles and practices. Prentice Hall. 
PEDRONI, A.V. Eletrônica Digital Moderna e VHDL. Editora: Elsevier. 
HETEM JUNIOR, Annibal. Fundamentos de informática: eletrônica digital. 1.ed. Rio de 
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Janeiro: LTC. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
ERCEGOVAC, M.; LANG, T.; MORENO, J. Introducao aos sitemas digitais. Bookman. 
FRANCHI, Claiton Moro; CAMARGO, Valter Luís Arlindo de. Controladores lógicos 
programáveis: sistemas discretos. São Paulo: Érica. 
GARCIA, Paulo Alves; MARTINI, José Sidnei Colombo. Eletrônica Digital: Teoria e 

Laboratório. São Paulo: Érica. 
IDOETA, Ivan V.; GAPUANO, Francisco G. Elementos de Eletrônica digital. Erica Editores. 
LOURENÇO, Antonio Carlos de [et. al]. Circuitos digitais. São Paulo: Érica. 
SOUZA, Davi José de. Desbravando o PIC: ampliado e atualizado para PIC16F628A. São 

Paulo: Érica. 
TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. Sistemas digitais: princípios e 
aplicações. São Paulo: Pearson Prentice Hall. 
 

 

INGLÊS TÉCNICO I CÓDIGO: GEC201 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: II (NC) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Estratégias de aprendizado de Inglês como língua estrangeira. Estratégias de leitura. 
Aprendizado e expansão de léxico. Uso de dicionários. Gramática básica. Vocabulários 
técnicos em eletrônica e computação. Leitura e elaboração de textos técnicos em Inglês. 
 

Bibliografia básica:  

 
VAGONES, Elvira Wanda. Michaelis: dicionário escolar: Inglês - Português. São Paulo: 
Melhoramentos. 
GLENDINNING, Eric H. Basic English Computing - Teachers Book. Ed. Oxford. 
GALLO, Ligia Razera. Inglês Instrumental para Informática - Módulo 1. Ed. Icone. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
TORRES, Nelson. Gramática Prática da Língua Inglesa: o inglês descomplicado. São 
Paulo: Saraiva. 
MURPHY, Raymond. Essential Grammar in Use. 2.ed. [S. l.]: Cambridge University Press. 
LIBERATO, Wilson Antônio. Compact english book: inglês - ensino médio. São Paulo: FTD. 
CRUZ, Décio Torres; SILVA, Aba Valéria; ROSAS, Marta. Inglês.com.textos para 
informática. Salvador: Disal. 
 

 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO CÓDIGO: EDC201 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: II (NC) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Evolução da educação nas diversas sociedades e épocas no mundo ocidental: objetivos e 
significados. Evolução histórica da educação no Brasil: tendências. A construção das relações 
etnico-raciais no Brasil e suas implicações na trajetória da educação dos povos negros e 
índigenas no Brasil. 
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Bibliografia básica:  

 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação. São Paulo: Moderna. 
GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. São Paulo: Ática. 
MANACORDA, Mário e Alighiero. História da Educação: da antiguidade aos nossos dias. 
São Paulo: Editora Cortez. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
RIBEIRO, Maria Luiza. História da Educação brasileira: a organização. São Paulo: Moraes. 
ROMANELLI, Otaíza Oliveira. História da educação no Brasil. Petrópolis: Vozes. 
SAVIANI, Dermerval. História das Idéias Pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores 
Associados. 
ALVES, Luís Alberto Marques. História da Educação: uma introdução. Disponível em: < 
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/10021.pdf> 
 

 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I CÓDIGO: MAT201 

Pré-requisitos: MAT101 

Semestre: II (NC) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Limites de uma função real de variável real. Continuidade; Derivada. Aplicações da derivada. 
Estudo das propriedades de funções e gráficos. Integral indefinida (anti-diferenciação). 
 

Bibliografia básica:  

 
FLEMMING, Diva Marilia; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, limite, derivação e 
integração. São Paulo: Pearson Prentice Hall. 448 p. ISBN 9788576051152. 
MUNEM, Mustafá A; FOULIS, David J. Cálculo.Vol. 1. Rio de Janeiro: LTC. 
STEWART, J. Cálculo. vol. 1. São Paulo: Editora Pioneira. 
WEIR, Maurice D; THOMAS, George B; HASS, Joel. Cálculo: volume 1. São Paulo: Pearson 
Education. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo, vol 1. Rio de Janeiro: LTC Editora. 
BOULOS, Paulo. Introdução ao Cálculo: cálculo diferencial, volume 1. São Paulo: Blucher. 
SIMMONS, George F. Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: Pearson Makron 
Books. 
LEITHOLD, L. Cálculo com geometria analítica, vol 1. São Paulo: Harbra. 
HOFFMAN, L. D. Cálculo:um curso moderno e suas aplicações. Rio de Janeiro: LTC. 

 

ÁLGEBRA VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA CÓDIGO: MAT202 

Pré-requisitos: MAT101 

Semestre: II (NC) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Álgebra Vetorial. Estudo da reta e do plano no espaço tridimensional com tratamento vetorial. 
Coordenadas polares: mudança de coordenadas e estudo de curvas. Estudo das cônicas. 
Estudo de superfícies. 
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Bibliografia básica:  

 
CAMARGO, Ivan de; BOULOS, Paulo. Geometria analítica: um tratamento vetorial. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall. 
STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Geometria Analítica. São Paulo: Pearson 
Makron Books. 
WINTERLE, Paulo. Vetores e geometria analítica. São Paulo: Makron Books. 
"WINTERLE, Paulo. Vetores e geometria analítica. São Paulo: Makron Books. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
STEWART, J. Cálculo, vol. 2. São Paulo: Editora Pioneira. 
FEITOSA, Miguel O. Cálculo vetorial e geometria analítica: exercícios propostos e 
resolvidos. São Paulo: Atlas. 
MUNEM, Mustafá A; FOULIS, David J. Cálculo/ Volume 1. Rio de Janeiro: LTC. 
MUNEM, Mustafa A.; FOULIS, David J. Cálculo: volume 2. Rio de Janeiro: LTC. 
LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica. Vol 2. São Paulo: Harbra. 
SIMMONS, George F. Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: Pearson Makron 
Books. 
LEITHOLD, L. Cálculo com geometria analítica, vol 1.  São Paulo: Harbra. 
LEHMANN, Charles H. Geometria analítica. São Paulo: Globo. 
CAROLI, Alésio de; CALLIOLI, Carlos A; FEITOSA, Miguel O. Matrizes vetores geometria 
analítica. São Paulo: Nobel. 

 

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETO  CÓDIGO: INF301 

Pré-requisitos: INF201 

Semestre: III (NC) Carga Horária: 120h Créditos: 8 

Ementa: 

 
Paradigma da programação orientada a objetos. Comparativo com outros paradigmas. 
Conceitos e terminologia da programação e orientação a objetos. Desenvolvimento de 
aplicações orientadas a objetos em linguagem de alto nível. Conceitos e criação de 
programas com Objetos. Classes. Atributos, métodos e chamadas de métodos com 
passagem de parâmetros. Definição de pacotes. Herança. Polimorfismo. Manipulação com 
Banco de Dados e interface gráfica. Prática de Ensino dos Paradigmas de Programação. 
 

Bibliografia básica:  

 
DEITEL, H.; DEITEL, P. J. Java: como programar. 8ª edição. Porto Alegre: Bookman. 
SEBESTA, Robert W. Conceitos de linguagens de programação. Porto Alegre: Bookman. 
ASCENCIO, Ana F.G. e CAMPOS, Edilene A. V. Fundamentos da Programação de 
Computadores:Algoritmos, Pascal e C/C++ e Java. São Paulo: Prentice Hall. 
Paul Deitel Harvey Deitel. C++:Como Programar. ISBN-10: 978-85-7605-056-8. Pearson. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
ZIVIANI, N. Projeto de Algoritmos com Implementações em Java e C++. São Paulo: 
Cengage Learning. 
HORSTMANN, Cay S; CORNELL, Gary. Core Java 2: volume I fundamentos. Rio de Janeiro: 
Alta Books. 
ARAÚJO, Everton Coimbra de. Orientação a Objetos com Java: Simples, fácil, e eficiente. 
Florianópolis: Visual Books. 
SIERRA, Kathy; BATES, Bert. Use a cabeça Java. Rio de Janeiro: Alta Books. 
MENDES, Douglas Rocha. Programação java com ênfase em orientação a objetos. São 
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Paulo: Novatec. 
BOENTE, Alfredo. Aprendendo a programar em Java 2: orientados a objetos. Rio de 
Janeiro: Brasport. 
PINHEIRO, F. A. C. Fundamentos de computação e orientação a objetos usando Java. 
Rio de Janeiro: LTC. 
LUCKOW, Décio Heinzelmann; MELO, Alexandre Altair de. Programação Java para a web. 
São Paulo: Novatec. 
HELM, Richard; JOHNSON, Ralph. Padrões de Projeto: soluções reutilizáveis de software 
orientado a objetos. Porto Alegre: Bookman. 
FURGERI, S. Java 6: ensino didático: desenvolvendo e implementando aplicações. São 
Paulo: Érica. 
 

 

ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E DADOS  CÓDIGO: INF302 

Pré-requisitos:  

Semestre: III (NC) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Organização, estrutura e operação de arquivos. Diretórios: conteúdo e estrutura. Arquivos do 
sistema e sistema de arquivos virtuais. Técnicas de pesquisa. Dados e Metadados. 
Representação Digital e Analógica. Algoritmos de codificação. Compressão de dados, áudio, 
imagem e vídeo. 
 

Bibliografia básica:  

 
BHARGAVA, ADITYA Y. Entendendo Algoritmos. Editora Novatec, ISSN 978-8575225639. 
KOFFMAN, E. B.; WOLFGANG, P. A. T. Objetos, Abstração, Estruturas de Dados e 
Projeto usando C ++. Rio de Janeiro: LTC. 
PEREIRA, Silvio L. Estruturas de Dados Fundamentais: Conceitos e Aplicações. Editora 
Érica. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
DATE, C.J. Introdução a sistemas de bancos de dados. Rio de Janeiro: Elsevier. 
ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6.ed. São Paulo: 
Pearson Addison Wesley. 
KOFFMAN, E. B.; WOLFGANG, P. A. T. Objetos, Abstração, Estruturas de Dados e 
Projeto usando C ++. Rio de Janeiro: LTC. 
SALOMON, David; MOTTA, G.; BRYANT, D.. Data Compression: the complete reference. 
Springer. 
VIEIRA, Newton José. Introdução aos Fundamentos da Computação:Linguagens e 

Máquinas. Cengage Learning. 
 

 

ANÁLISE E PROJETO DE ALGORITMOS  CÓDIGO: INF304 

Pré-requisitos: INF201 

Semestre: III (NC) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Análise de complexidade de algoritmos. Medidas de Complexidade, Análise Assintótica de 
Limites de Complexidade, Técnicas de Prova de Cotas Inferiores. Notação “Big O”, “Little o”, 
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“Omega” e “Theta”. Medidas Empíricas de Performance. O Uso de Relações de Recorrência 
para Análise de Algoritmos Recursivos. Análise de algoritmos Iterativos e Recursivos. 
Técnicas de projeto eficiente de algoritmos: recursão, dividir para conquistar, programação 
dinâmica, programação gulosa, backtracking. Algoritmos de classificação interna. Algoritmos 
envolvendo sequências e conjuntos. Algoritmos probabilísticos. Algoritmos geométricos. 
Noções de Algoritmos Paralelos. Noções de NP-completude. 
 

Bibliografia básica:  

 
TOSCANI, Laira V. Complexidade de Algoritmos. Editora Bookman. 
BHARGAVA, ADITYA Y. Entendendo Algoritmos. Editora Novatec, ISSN 978-8575225639. 
PAPADIMITRIOU Christos H.; DASGUPTA, Sanjoy; VAZIRANI, Umesh. Algoritmos. Ed. 

MCGrawHill. ISBN-13: 978-8577260324. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
ASCENCIO, Ana F.G. e CAMPOS, Edilene A. V. Fundamentos da Programação de 
Computadores:Algoritmos, Pascal e C/C++ e Java. São Paulo: Prentice Hall. 
CORMEN, Thomas H. Desmistificando Algoritmos. Campus. 
CORMEN, Thomas H; LEISERSON, Charles E; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. 
Algoritmos: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier. 
GUIMARÃES, Angelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e 
estruturas de dados. Rio de Janeiro: LTC. 
ZIVIANI, Nivio. Projeto de Algoritmos com Implementações em Pascal e C. Cengage 
Learning.  
 

 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO CÓDIGO: EDC301 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: III (NC) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Fundamentos da Filosofia e suas relações com a Educação. A filosofia antiga e sua 
implicação no processo de formação do ser humano. Pressupostos filosóficos que 
fundamentam as concepções de educação. O homem e suas relações com o mundo. 
Democracia e Educação. O Homem e suas relações com o mundo. A Práxis educativa 
contemporânea e a influência dos meios digitais na formação do ser humano. Filosofia da 
Tecnologia. 
 

Bibliografia Básica:  

 
ARANHA, Maria Arruda. Filosofia da Educação. São Paulo. 
ARENDT, Hanna. A crise na educação. In: Entre o passado e o futuro. São Paulo: 
Perspectiva. 
FREIRE, Paulo. Educação e mudança. São Paulo: Paz e Terra. 
GADOTTI, Moacir. Concepção Dialética da Educação. São Paulo: Cortez. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. São Paulo. 
MORIN, Edgar. Os sete saberes Necessários à Educação do Futuro. São Paulo: Cortez. 
KUPER, A. Cultura: a visão dos antropólogos. Bauru: EDUSC. 
SILVA, T. T. O que se produz e o que se reproduz em educação. Porto Alegre: Artes 
Médicas.  
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CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II CÓDIGO: MAT301 

Pré-requisitos: MAT201 

Semestre: III (NC) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Métodos de Integração. Integral definida e aplicações. Integrais impróprias. Noções de 
funções de várias variáveis. Funções reais de duas variáveis: limite, continuidade, derivadas 
parciais e integrais duplas. 

Bibliografia básica:  

 
FLEMMING, Diva Marilia; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, limite, derivação e 
integração. São Paulo: Pearson Prentice Hall. 448 p. ISBN 9788576051152. 
WEIR, Maurice D; THOMAS, George; HASS, Joel. Cálculo: volume 2. São Paulo: Pearson 
Addison Wesley. 
MUNEM, Mustafá A; FOULIS, David J. Cálculo Vol. 1. Rio de Janeiro: LTC. 
STEWART, J. Cálculo. São Paulo: Editora Pioneira. 
WEIR, Maurice D; THOMAS, George B; HASS, Joel. Cálculo: volume 1. São Paulo: Pearson 
Education. 
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo: vol. 3. Rio de Janeiro: LTC. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
BOULOS, Paulo. Introdução ao Cálculo: calculo integral. Series. São Paulo: Blucher. 
SIMMONS, George F. Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: Pearson Makron 
Books. 
THOMAS, George. Cálculo: volume 2. São Paulo: Pearson Addison Wesley. 
LEITHOLD, L. Cálculo com geometria analítica, vol 1. São Paulo: Harbra. 
LEITHOLD, Louis. O Cálculo com Geometria Analítica. vol 2. São Paulo: Harbra. 
HOFFMAN, L. D. Cálculo:um curso moderno e suas aplicações. Rio de Janeiro: LTC. 
 

 

ÁLGEBRA LINEAR CÓDIGO: MAT302 

Pré-requisitos: MAT202 

Semestre: III (NC) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Matrizes e sistemas de equações lineares. Espaço vetoriais. Transformações lineares. 
Determinantes. Auto-valores e auto-vetores. Diagonalização de operadores. 
 

Bibliografia básica:  

 
ARAÚJO, Thelmo Pontes de. Álgebra linear: teoria e aplicações. Rio de Janeiro: SBM. 
LIMA, Elon Lages. Álgebra linear. Rio de Janeiro: IMPA. 
LIPSCHUTZ, Seymour. Álgebra linear. Porto Alegre: Bookman. 
 

Bibliografia Complementar: 
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ANTON, Howard; RORRES, Chris. Álgebra linear com aplicações. Porto Alegre: Bookman. 
DOMINGUES, Hygino H; CALLIOLI, Carlos A; COSTA, Roberto Celso Fabricio. Álgebra 
linear e aplicações. São Paulo: Atual. 

BOLDRINI, J. L. Álgebra Linear. São Paulo: Harbra. 
LIMA, Elon Lages. Geometria analítica e álgebra linear. Rio de Janeiro: IMPA. 
 

 

ARQUITETURA DE COMPUTADORES CÓDIGO: INF401 

Pré-requisitos: INF202 

Semestre: IV (NC) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Arquiteturas RISC e CISC. Organização de computadores. Linguagens de montagem. Modos 
de endereçamento. Interrupção e exceção. Desempenho. Barramento, comunicações, 
interfaces e periféricos. Hierarquia de memória. Pipeline. Processadores superescalares e 
superpipeline. Multiprocessadores. Arquiteturas paralelas e não-convencionais. 

Bibliografia básica:  

 
STALLINGS W. Arquitetura e Organização de Computadores. Ed. Prentice Hall. 
TANENBAUM A. Organização Estruturada de Computadores. LTC. 
HENNESSY, J; PETTERSON, D. A. Arquitetura de computadores: uma abordagem 
quantitativa. Rio de Janeiro : Elsevier. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
DELGADO, José. Arquitetura de computadores. Rio de Janeiro: LTC. 
RIBEIRO, José Delgado Carlos. Arquitetura de computadores. Rio de Janeiro: LTC. 
WEBER, Raul Fernando. Arquitetura de computadores pessoais. Porto Alegre: Bookman 
MONTEIRO M. Introdução à Organização de Computadores. Ed. LTC. 
HENNESSY, J. L. et al. Organização e projeto de computadores : a interface 
hardware/software. Rio de Janeiro: LTC. 

 

LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS CÓDIGO: INF402 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: IV (NC) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Classes de Métodos Formais. Introdução e Aplicação de Métodos Formais: VDM, CSP, CCS, 
LOTOS, Z, OBJ. Redes de Petri. Introdução à Autômatos.  

Bibliografia básica:  

 
BLAUTH, Paulo. Linguagens Formais e Autômatos. Editora Bookman. 
HOPCROFT, John E.; MOTWANI, Rajeev; ULLMAN, Jeffrei D. Introdução à Teoria de 
Autômatos, Linguagens e Computação. Campus. 
ROSA, João Luis Garcia. Linguagens Formais e Autômatos. Editora LTC. 
 

Bibliografia Complementar: 
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DÉHARBE, David; MOREIRA, Anamaria; RIBEIRO, Leila; MORAES Rodrigues Vanderlei. 
(2000). Introdução a Métodos Formais: Especificação, Semântica e Verificação de 
Sistemas Concorrentes. RITA. 7. 7-48. Disponível em: < 
https://www.researchgate.net/publication/220162262_Introducao_a_Metodos_Formais_Especif
icacao_Semantica_e_Verificacao_de_Sistemas_Concorrentes>. 
NOVAIS, Jose Maria de Almeida. Programacao de autômatos: Metodo Grafcet.  Editora 
Calouste Gulbenkian. 
BOOKSHEAR, J. Glenn. Ciência da Computação: Uma visão Abrangente. Editora Bookman. 
FEDELI, Ricardo Daniel; POLLONI, Enrico Giulio Franco; PERES, Fernando Eduardo. 
Introdução à ciência da computação. São Paulo: Thompson. 
FIDELE, R. D.; POLLONI, E. G. F. e PERES, F. E. Introdução a Ciência da Computação. 

Cengage learning. 

 

LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO I CÓDIGO: INF403 

Pré-requisitos: INF301 

Semestre: IV (NC) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Processo de Criação de Programas “Web” com a utilização do conceito de camadas. 
Modularização; Conexão com o banco de dados utilizando técnicas de ORM. Padrões de 
Projeto. 
 

Bibliografia básica:  

 
ARAGÃO. Helder Guimarães. Java e Programação Orientada a Objetos: Uma abordagem 
didática. Salvador. 
ASCENCIO, Ana Fernandes Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. 
Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, Pascal, C/C++ e Java. São 

Paulo: Pearson Education. 
PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. Lógica de programação e estruturas de dados, com 
aplicações em Java. São Paulo: Pearson Prentice Hall. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
DEITEL, H. ; DEITEL, P. J. Java: como programar. Porto Alegre: Bookman. 
BARNES, David. Programação Orientada a Objetos com Java. Ed. Prentice Hall Brasil. 
GUERRA, Eduardo. Design Patterns com Java. Editora Casa do Código. 
KONDA, Madhusudhan. Introdução ao Hibernate. Editora O'Reilly. 
FREEMAN, Eric. FREEMAN, Elisabeth. Use a Cabeça! Padrões de Projetos. Ed. Alta Books. 
 

 

BANCO DE DADOS I CÓDIGO: INF404 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: IV (NC) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Conceitos básicos: independência, redundância, inconsistência de dados, modelos, SGBD. 
Modelagem entidade-relacionamento. A abordagem relacional: modelo de dados, álgebra e 
cálculo relacional, projeto lógico, regras de derivação, restrições de integridade, normalização 
e dependências funcionais. Introdução à linguagem SQL: utilização e prática. 

Bibliografia básica:  
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SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de 
dados. Rio de Janeiro: Elsevier. 
MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Banco de dados: projeto e implementação. São Paulo: 

Érica. 
ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. São Paulo: 
Pearson Addison Wesley. 
BEIGHLEY, Lynn. Use a cabeça SQL. Rio de Janeiro: Alta Books. 

 

Bibliografia Complementar: 

 
GONÇALVES, Rodrigo Ribeiro. T-SQL com microsoft sql server 2012: express na prática. 
São Paulo: Érica. 
DATE, C.J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 14.reimp. Rio de Janeiro: Elsevier. 
MANZANO, José Augusto N. G. MySQL 5 interativo: guia básico de orientação e 
desenvolvimento. São Paulo: Érica. 
MILANI, André. MySQL: guia do programador. São Paulo: Novatec. 
MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Projeto de Banco de dados: Uma Visão Prática. São 
Paulo: Érica. 
HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. Porto Alegre: Bookman. 
 

 

PROBABILIDADE E ESTATISTICA CÓDIGO: MAT401 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: IV (Bach.) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Estatística descritiva: Técnicas de descrição gráfica e características numéricas das 
distribuições de frequências. Cálculo de probabilidades: Variáveis aleatórias discretas e 
contínuas. Distribuições de probabilidade básicas: Binomial, Poisson e Normal. Distribuições 
amostrais. Estimação de parâmetros: pontual e intervalar. 
 

Bibliografia básica:  

 
MORETTIN, Pedro A; BUSSAB, Wilton de O. Estatística Básica. São Paulo: Saraiva. 
MEYER, P. L. Probabilidade. Aplicações à Estatística. Rio de Janeiro: LTC Editora. 
TOLEDO, Geraldo Luciano; OVALLE, Ivo Izidoro. Estatística Básica. São Paulo: Atlas. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
SPIEGEL, R. Murray. Estatística. São Paulo: Editora Mc Graw Hill. 
OLIVEIRA, Magno Alves de. Probabilidade e estatística: um curso introdutório. Brasília: 
Editora IFB. 
GRIFFITHS, Dawn. Use a cabeça estatística. Rio de Janeiro: Alta Books. 
COSTA NETO, P. L. de Oliveira. Estatística. São Paulo: Editora Edgard Blucher. 
MORETTIN, L. G. Estatística Básica. São Paulo: Pearson Makron Books. 
 

 

PROJETO INTEGRADOR I CÓDIGO: INF405 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: IV (Bach.) Carga Horária: 90h Créditos: 6 

Ementa: 
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Integração do conhecimento obtido das disciplinas cursadas até o 4º semestre do curso. 
Aplicação de técnicas de desenvolvimento de sistemas. Elaboração de projeto a partir das 
atividades de grupo de pesquisa da instituição, desenvolvimento das atividades previstas e 
apresentação à banca examinadora ao final da disciplina. Avaliação realizada levando em 
conta os aspectos técnicos e transdisciplinares do curso (reuso de software, boas práticas de 
programação, educação ambiental, direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, 
sexual, religiosa, de faixa geracional, ética e trabalho em equipe). 
 
 

Bibliografia básica:  

 
PREECE, Jennifer. ROGERS, Yvonne. SHARP, Helen. Design de Interação: além da 

interação humano-computador. Porto Alegre. 
DEITEL, H. ; DEITEL, P. J. Java: como programar. Porto Alegre: Bookman. 
ARAGÃO. Helder Guimarães. Java e Programação Orientada a Objetos: Uma abordagem 
didática. Salvador. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. Lógica de programação e estruturas de dados com 
aplicações em Java. São Paulo: Pearson. 
SIERRA, Kathy; BATES, Bert. Use a cabeça Java. Rio de Janeiro: Alta Books. 
PINHEIRO, F. A. C. Fundamentos de computação e orientação a objetos usando Java. 
Rio de Janeiro: LTC. 
HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. Porto Alegre: Sagra Luzzatto. 

 

 

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO CÓDIGO: EDC401 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: IV (Lic.) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Os Fundamentos da Sociologia da Educação e suas relações com a educação. A educação 
como fato social, processo social e reprodução de estruturas sociais. Dinâmica do 
comportamento social. A escola e sua inscrição no contexto da sociedade brasileira. A 
produção das desigualdades sociais e a desigualdade de oportunidades educacionais. 
Formas de seleção e organização dos conhecimentos escolares. Conexões entre processos 
culturais e educação. Relações étnico-raciais e cultura Afro-Brasileira na Escola. Identidade 
Cultural. Etnia. Etnocentrismo. Preconceito. Bullying. 
 

Bibliografia básica:  

 
BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva. 
CORCUFF, P. As novas sociologias: construções da realidade social. Bauru: EDUSC. 
TURA, M.L.R.(org.) Sociologia para educadores. Rio de Janeiro: Quarteto. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
DURKHEIM, Émile. Educação e Sociologia. São Paulo: Melhoramentos. 
ENGUITA, F. M. A face oculta da escola. Porto Alegre: Artes Médicas. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Paz e Terra. 
FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e crise no capitalismo Real. São Paulo: Cortez. 
GENTILI, P.(Org.). Pedagogia da exclusão: crítica ao neoliberalismo em Educação. 
Petrópolis, Vozes. 
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PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO CÓDIGO: EDC402 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: IV (Lic.) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Paradigmas da Psicologia e suas relações com a Educação, no que tange ao processo 
ensino-aprendizagem. Teorias e abordagens do processo ensino-aprendizagem (Inatismo e 
empirismo, Humanística, Comportamental, Cognitiva e sócio-interacionista): implicações na 
prática educativa. Contextos culturais de aprendizagem e a escolarização formal. A psicologia 
da aprendizagem e a práxis pedagógica. Aplicação das teorias psicológicas no processo de 
ensino-aprendizagem no desenvolvimento de sistemas computacionais. 
 

Bibliografia básica:  

 
COLL, César. Psicologia do Ensino. Porto Alegre: Artes Médicas. 
COLL, César; MESTRES, M. M.; SOLÉ. Psicologia da Educação. Porto Alegre: Artes 
Médicas. 
COLL, César, et al. Desenvolvimento Psicológico e Educação. Psicologia evolutiva V.1. 

Porto Alegre: Artes Médicas. 
COLL, César, et al. Desenvolvimento Psicológico e Educação. Psicologia da educação 
escolar V.2. Porto Alegre: Artes Médicas. 
COLL, César, et al. Desenvolvimento Psicológico e Educação. Psicologia da educação 

escolar V.3. Porto Alegre: Artes Médicas.  
 

Bibliografia Complementar: 

 
MIZUKAMI, Maria da Graça. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 
NICOLESCU, Basarab (org.). Educação e Transdisciplinaridade. São Paulo: Triom. 
REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. 
Petrópolis: Vozes. 
ROGERS, Carl. Liberdade para aprender. Belo Horizonte: Interlivros. 
COUTINHO, Maria Tereza da Cunha; MOREIRA, Mércia. Psicologia da educação: um 
estudo dos processos psicológicos de desenvolvimento e aprendizagem humanos, voltado 
para a educação: ênfase nas abordagens interacionistas do psiquismo humano. Belo 
Horizonte: Lê. 
DANTAS, H.; KOHL, M.; TAILLE, Yves. Piaget, Vygotsky e Wallon: teorias psicogenéticas. 
 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA CÓDIGO: GEC501 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: IV(Lic.) 
V(Bach.) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Estudo Científico dos métodos introdutórios. Teoria, explicações e funções. Métodos 
Teóricos, formal e informal. Tipos e métodos de pesquisas e suas aplicações. Registro, 
Sistematização e organização de trabalhos científicos: esquema, fichamento, resumo e 
resenha. Fundamentos da Metodologia Científica. Métodos e técnicas de pesquisa. Normas 
para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. Pré-projeto de pesquisa. O Projeto de Pesquisa. 
O Experimento. A organização de texto científico (Normas ABNT). Produto final de avaliação 
da disciplina: Projeto de Pesquisa. 
 

Bibliografia básica:  
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LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 
científica. São Paulo, SP: Atlas. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez. 
WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação. 
Editora Elsevier. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
CHASSOT, Áttico. A ciência através dos tempos. São Paulo: Moderna. 
FÁVERO, Leonor L. Coesão e coerência textuais. Série Princípios. Editora Ática. 
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação 

à pesquisa. Petrópolis: Vozes.  
MEDEIROS, João Bosco. Manual de redação e normalização textual: técnicas de 
editoração e revisão. São Paulo: Atlas. 
SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 

 

SISTEMAS OPERACIONAIS CÓDIGO: INF501 

Pré-requisitos: INF401 

Semestre: V (NC) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Introdução ao estudo de sistemas operacionais: evolução histórica, serviços dos sistemas 
operacionais, chamadas de sistema. Gerência do Processador: conceitos básicos, 
escalonamento e algoritmos de escalonamento. Gerência de entrada e saída: dispositivos de 
entrada e saída, controladores dos dispositivos e drivers dos dispositivos. Gerência de 
memória: políticas básicas, swapping, memória virtual, paginação, segmentação. Gerência de 
arquivos: arquivos, diretórios, implementação de sistemas de arquivos. Programação 
concorrente: programas multithreads, comunicação e sincronização de processos, primitivas 
de sincronização e problemas clássicos. Deadlock: conceitos básicos, caracterização, 
prevenção, detecção e recuperação. 
 

Bibliografia básica:  

 
TANENBAUM A. Sistemas Operacionais Modernos. Editora Prentice Hall. 
MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. Fundamentos de sistemas operacionais. 
Rio de Janeiro: LTC. 
MACHADO, F. B; MAIA, L. P. Arquitetura de sistemas operacionais. Rio de Janeiro: LTC. 

 

Bibliografia Complementar: 

 
OLIVEIRA, Rômulo Silva de; CARISSIMI, Alexandre da Silva; TOSCANI, Simão Sirineo. 
Sistemas operacionais. Porto Alegre: Bookman. 
DEITEL, H. M; DEITEL, P. J. ; CHOFFNES, D. R. Sistemas operacionais. São Paulo: 
Prentice Hall. 
TANENBAUM, Andrew S.; WOODHULL, Albert S. Sistemas operacionais: projeto e 
implementação. Porto Alegre: Bookman. 
TANENBAUM, Andrew S. Sistemas operacionais modernos. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall. 
SILBERSCHATZ. Abraham. Sistemas Operacionais com Java. Ed. Campus. 
 

 

LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO II CÓDIGO: INF502 

Pré-requisitos: INF403 
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Semestre: V (NC) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Criação de Relatórios. Técnicas para construção de software fracamente acoplado e 
reutilizável. Técnicas refatoração de código. Padrões de projeto para frameworks. 
Desenvolvimento de aplicação Web com integração a dispositivos com comunicação ethernet 
como projeto final. 
 

Bibliografia básica:  

 
FOWLER, Martin. Refatoração: Aperfeiçoando o projeto de código existente. Bookman. 
HEMRAJANI, Anil. Desenvolvimento Ágil em Java com Spring, Hibernate Eclipse. 

Pearson. 
WALLS, Craig; BREIDENBACH, Ryan. Spring em ação. Editora Ciência Moderna. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
COELHO, Hébert. JPA Eficaz. Editora Casa do Código. 
SOUZA, Alberto. Spring MVC Domine o principal framework web Java. Editora Casa do 
Código. 
COELHO, Hébert. JSF Eficaz. Editora Casa do Código. 
GAMMA, Erich. VLISSIDES, John. JOHNSON, Ralph. Padrões de projeto: soluções 
reutilizáveis de software orientado a objeto. Ed. Bookman. 
FREEMAN, Eric. FREEMAN, Elisabeth. Use a Cabeça! Padrões de Projetos. Ed. Alta Books. 
 

 

TEORIA DA COMPUTAÇÃO CÓDIGO: INF503 

Pré-requisitos: INF402 

Semestre: V (Bach.) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Linguagens regulares, livres e sensíveis ao contexto. Hierarquia de Chomsky. Autômatos e 
aplicações na atualidade. Máquina de Turing. Computabilidade. Tese de Church. Teorema de 
Incompletude de Godel. Problema da Parada. Aprofundamento de: Classes de problemas P, 
NP, NP-Completo e NP-Difícil. Métodos de Redução de Problemas. Noções de cálculo-
lambda e funções recursivas. 
 

Bibliografia básica:  

 
DIVERIO, Tiarajú A.; MENEZES, Paulo Blauth. Teoria da Computação: máquinas universais 
e computabilidade. Porto Alegre: Bookman. 
ROSEN, Kenneth H. Matemática Discreta e suas Aplicações. São Paulo: Ed. McGraw-Hill 
Brasil. 
MENEZES, Paulo Blauth. Linguagens Formais e Autômatos. Porto Alegre: Bookman.. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
SIPSER, M. Introdução à Teoria da Computação. Editora Thomson Learning. ISBN-13: 

9788522104994 
RAMOS, M. V. M.; NETO, J. J.; VEGA, I. S. Linguagens Formais: teoria, modelagem e 
implementação. Porto Alegre, RS: Bookman. 
SANTOS, Pedro Reis. Compiladores:da teoria à prática. Editora FCA. 
MENEZES, Paulo Blauth; DIVERIO, Tiarajú Asmuz. Teoria da computação. Porto Alegre: 
Centauro. 
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AHO, Alfred V. SETHI, Ravi. Compiladores:princípios, técnicas e ferramentas. Ed. Pearson. 
ISBN 9788588639249. 

 

ENGENHARIA DE SOFTWARE CÓDIGO: INF504 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: V (NC) Carga Horária: 90h Créditos: 6 

Ementa: 

 
Histórico da produção de software e a origem e os objetivos da Engenharia de Software. O 
processo de desenvolvimento de software e o produto de software. Ciclo de vida de sistemas 
e seus paradigmas. Uso de modelos, metodologias, técnicas e ferramentas de análise e 
projeto de sistemas e ferramentas CASE. Paradigma estruturado e paradigma orientado a 
objetos. Padrões de desenvolvimento. Re-uso, engenharia reversa e reengenharia. Teste de 
software. 
 

Bibliografia básica:  

 
DELAMARO, Marcio. Introdução ao Teste de Software. Editora Elsevier. 
PRESSMAN. S. Roger. Engenharia de Software. Ed. Bookman.  
PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de software: fundamentos, métodos e 
padrões. Rio de Janeiro: LTC. 
GUSTAFSON, D. A. Teoria e problemas de engenharia de software. Porto Alegre: 
Bookman. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
 
GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2: uma abordagem prática. São Paulo: Novatec. 
PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. São Paulo: Pearson Makron Books. 
TONSIG, Sérgio Luiz. Engenharia de software: análise e projeto de sistemas. Rio de 
Janeiro: Ciência Moderna. 
RESENDE, D. A. Engenharia de software e sistemas de informação. Rio de Janeiro: 

Brasport. 
WAZLAWICK, R. Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados A Objetos. Ed. 
Campus. 
 

 

BANCO DE DADOS II CÓDIGO: INF505 

Pré-requisitos: INF404 

Semestre: V (Bach) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Os três níveis da arquitetura de um Sistema de Gerência de Banco de Dados. Considerações 
sobre o nível interno. Modelos de dados. SGBD. Processamento de consultas. Concorrência, 
serialização de transações, reconstrução, recuperação e otimização. Noções sobre segurança 
e integridade dos dados. Bancos de dados distribuídos. Bancos de dados não convencionais, 
hierárquicos, orientados a objeto, dentre outros. 
 

Bibliografia básica:  
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SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de bancos de dados. São 
Paulo: Makron Books. 
MACHADO, F. N. R.; ABREU, M. Projeto de Banco de Dados: uma visão prática . São 

Paulo: Livros Erica. 
MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Banco de Dados: projeto e implementação. São Paulo: 
Érica. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
HEUSER, C. A. Projeto de Banco de Dados. Porto Alegre: Sagra Luzzatto. 
DATE, C.J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. Rio de Janeiro: Elsevier. 
TAKAHASHI, Mana; AZUMA, Shoko. Guia Mangá de Bancos de Dados. São Paulo: 

Novatec. 
ÖZSU, M.Tamer; VALDURIEZ, P. Príncipios de sistemas de Bancos de Dados 
Distribuídos. Editora Campus. 
 

 

DIDÁTICA CÓDIGO: EDC501 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: V (Lic.) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
A Didática no seio das teorias pedagógicas. Tendências pedagógicas liberais (tradicional, 
progressivista, nãodiretiva e tecnicista). Tendências pedagógicas progressistas (libertadora, 
libertária, crítico-social dos conteúdos e sociointeracionista). Planejamento de ensino: 
perspectiva crítica, estratégias, etapas para elaboração. Saberes, competências e atitudes 
docentes. Competências didáticas para o trabalho docente. Procedimentos didáticos: 
elementos para o planejamento de ensino. Avaliação do processo ensino-aprendizagem. 
Interdisciplinaridade. Métodos e técnicas de ensino. Utilização adequada dos recursos 
instrucionais. Relações étinico-raciais na escola e suas implicações no ensino. 
 

Bibliografia básica:  

 
CANDAU, Vera Maria (org.). A didática em questão. Petrópolis: Vozes. 
ENGUITA, F.M. A face oculta da escola. Porto Alegre: Artes Médicas. 
FAZENDA, Ivani (org.). A Pesquisa em Educação e as Transformações do 
Conhecimento. São Paulo: Papirus. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra. 

 

Bibliografia Complementar: 

 
HERNÁNDEZ, Fernando. A organização do currículo por projetos de trabalho: o 
conhecimento é um caleidoscópio. Porto Alegre: Artes Médicas. 
LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da Escola Pública: a pedagogia críticosocial dos 
conteúdos. São Paulo: Loyola. 
MENENGOLLA, M; SANT´ANNA, I. M. Porque planejar? Como planejar? Petrópolis: Vozes. 
MIZUKAMI, Maria da Graça. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU. 
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed. 
VASCONCELOS, Celso. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-
pedagógico. São Paulo: Libertad. 
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed. 
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METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO EM 
COMPUTAÇÃO I 

CÓDIGO: EDC502 

Pré-requisitos: EDC501 

Semestre: V (Lic.) Carga Horária: 30h Créditos: 2 

Ementa: 

 
O fazer docente – características e implicações profissionais; espaços de atuação profissional 
do docente licenciado em computação. Educação e tecnologias – o licenciado em computação 
como elo de ligação; aplicação da computação em processos de ensino – mudanças 
paradigmáticas e o papel central do licenciado em computação. Uso e habilidades com 
tecnologias e impactos no fazer docente. Desafios do uso das tecnologias na educação. 
Domínio da tecnologia sem apropriação versus Apropriação sem o domínio da tecnologia. 
Formação de professores para uso das tecnologias. Conceito de computação, pensamento 
computacional e mundo digital. 
 

Bibliografia básica:  

 
CARVALHO, A. M. O., GIL PERES, D. Formação de professores de ciências: tendências e 

inovações. São Paulo: Editora Cortez. 

CUNHA, M. Isabel. O Bom Professor e sua prática. São Paulo: Papirus. 

GOMES, A.S. et al. Cultura Digital na escola: habilidades, experiências e novas práticas. 

(Série professor criativo: construindo cenários de aprendizagem). Recife: Pipa Comunicações. 

LEMOS, A. S. Entre Patinho Feio e Bela Adormecida: em busca do sentido em uma 

Licenciatura em Computação. In: Cambraia, A. C. (Org.). Dossiê Licenciatura em Computação: 

reflexões teóricas e políticas. Revista Espaço Acadêmico (UEM), Maringá-PR, v. 13, n. 148, 

p. 10-17, 2013. 

LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação 

escolar: políticas, estrutura e organização. (Docência em formação. saberes pedagógicos). 

São Paulo, SP: Cortez.  

MATOS, E. S. Identidade profissional docente e o papel da interdisciplinaridade no currículo de 

licenciatura em computação. In: Cambraia, A. C. (Org.). Dossiê Licenciatura em Computação: 

reflexões teóricas e políticas. Revista Espaço Acadêmico (UEM), Maringá-PR, v. 13, n. 148, 

p. 26-34, 2013. 

MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos Tarciso; BEHRENS, Marilda Aparecida. Novas 

tecnologias e mediação pedagógica. Campinas: Papirus. 

SILVIA, Ana Cristina B.da; GOMES, A.S. et al. Conheça e utilize softwares educativo: 

avaliação e planejamento para  Educação Básica. (Série professor criativo: construindo 

cenários de aprendizagem). Recife: Pipa Comunicações. 

TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na educação: novas ferramentas pedagógicas para 

o professor na atualidade. São Paulo: Érica.  

Sociedade Brasileira da Computação. Diretrizes para ensino de Computação na Educação 

Básica. Disponível em https://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/send/203-educacao-

basica/1220-bncc-em-itinerario-informativo-computacao-2. Acesso em 11/09/2020 

 

Bibliografia Complementar: 

 

BARATO, Jarbas Novelino. Educação Profissional: Saberes do ócio ou saberes do 

trabalho?. São Paulo: Senac São Paulo. 

LEMOS, A. S. Entre Patinho Feio e Bela Adormecida: em busca do sentido em uma 

Licenciatura em Computação. In: Cambraia, A. C. (Org.). Dossiê Licenciatura em Computação: 
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reflexões teóricas e políticas. Revista Espaço Acadêmico (UEM), Maringá-PR, 2013. V. 13, 

n. 148, p. 10-17. Disponível em:  

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/21623. Acesso em 24 

ago. 2020. 

MARTINS, Lilian C. Bacich - BACICH, Lilian; MORAN, J. M. (Org.). Metodologias ativas para 

uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso. 

MATTAR, J. Metodologias ativas para a educação presencial, blended e a distância. 1. 

Ed. São Paulo: Artesanato Educacional. 

MATOS, E. S. Identidade profissional docente e o papel da interdisciplinaridade no currículo de 

licenciatura em computação. In: Cambraia, A. C. (Org.). Dossiê Licenciatura em Computação: 

reflexões teóricas e políticas. Revista Espaço Acadêmico (UEM), Maringá-PR, 2013, v. 13, n. 

148, p. 26-34. Disponível em 

http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/21778. Acesso em  

24 ago. 2020. 

KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. (Papirus 

educação). Campinas, SP: Papirus. ISBN 9788530808280.  

PAIS, Luiz Carlos. Educação escolar e as tecnologias da informática. Autêntica Editora, 

2005. Ebook: 

http://site.ebrary.com/lib/utfpr/detail.action?docID=10077064&p00=tecnologia+educacional+apr

endizagem. 

SILVA, Robson Santos da. Objetos de aprendizagem para educação a distância. São 

Paulo: Novatec. ISBN 9788575222256.  

 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I CÓDIGO: EDC503 

Pré-requisitos: EDC501; EDC502 

Semestre: V (Lic.) Carga Horária: 105h Créditos: 7 

Ementa: 

 
Acompanhamento e observação da organização do trabalho pedagógico na Educação 
Básica. As modalidades organizativas do cotidiano escolar: planejamento e etapas de 
execução. Conhecimentos conceituais, atitudinais e procedimentais: o processo de ensino 
como intervenção produtiva no processo de aprendizagem. Atividades produtivas: a reflexão 
sobre as estratégias didáticas como um dos pilares constitutivos da prática pedagógica; 
elaboração de relatório de estágio de observação e coparticipação. Articulação com a 
disciplina Educação Online para desenvolvimento de atividades integradas. 
 

Bibliografia básica:  

 
CANDAU, Vera Maria (Org.) A Didática em questão. Petrópolis. Vozes.  
CUNHA, M. Isabel. O Bom Professor e sua prática. São Paulo: Papirus. 
PICONEZ, Estela C. B. (Coord.). A prática de ensino e o estágio supervisionado. 
Campinas, São Paulo: Papirus. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
BARATO, Jarbas Novelino. Educação Profissional: Saberes do ócio ou saberes do 
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trabalho?. São Paulo: Senac São Paulo. 

DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. Campinas, SP: Autores Associados.  

LOPES, K. M. V.; TELES, M. M.R (Org.) ; PATRICIO, P. C. S. (Org.) . Estágio 

Supervisionado em Computação: reflexões e relatos. Curitiba: Appris. 

PIMENTA, Selma Garrido. O Estágio na Formação de Professores. Unidade, Teoria e 

Prática? São Paulo: Cortez. 

TARDIF, Maurice. Saberes Docentes e Prática Profissional. São Paulo: Vozes.  

 

 

GRAFOS CÓDIGO: INF601 

Pré-requisitos: INF201 

Semestre: VI (Bach.) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Conceitos básicos de grafos, árvores, conexidade. Trilhas Eulerianas. Circuitos 
Hamiltonianos. Emparelhamentos. Conjuntos independentes e cliques. Coloração de vértices, 
coloração de arestas e planaridade. Busca em grafos e problemas intratáveis. 
 

Bibliografia básica:  

 
BOAVENTURA NETTO, Paulo Oswaldo; JURKIEWICZ, Samuel. Grafos: introdução e prática. 

São Paulo. 
GOLDBARG, Marco Cesar. Grafos: conceitos, algoritmos e aplicações.  Rio de Janeiro: LTC 
Editora. 
NETTO, Paulo Oswaldo Boaventura. Grafos: teorias, Modelos, Algoritmos. 

 

Bibliografia Complementar: 

 
DIESTEL, R. Graph Theory. Ed. Springer. 
LEWIS, H.R.; PAPADIMITRIOU, C.H. Elementos de Teoria da Computação. Bookmann. 
HOPCROFT, J.E.; MOTWANI, R.; ULLMAN, J.D. Introdução à Tteoria de autômatos, 
Linguagens e Computação. Editora Campus. 
GERSTING, Judith L.. Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação. LTC. 
MENEZES, P.F.B. Linguagens Formais e Autômatos. Editora Sagra-Luzzato. 

 

LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO III CÓDIGO: INF602 

Pré-requisitos: INF502 

Semestre: VI (Bach.) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Introdução a dispositivos móveis. Armazenamento Persistente de Dados. Redes e Serviços 
Web. Desenvolvimento de um aplicativo mobile. 

Bibliografia básica:  

 
CÁSSIO, Éderson. Jogos em HTML5: Explore o mobile e física. Editora Casa do Código. 
DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Abbey; MORGANO, Michael. Android para 
programadores: uma abordagem baseada em aplicativos. Porto Alegre: Bookman. 
SILVEIRA, Guilherme; JARDIM, Joviane. Swift: Programe para iPhone e iPad. Editora Casa 
do Código. 
 

Bibliografia Complementar: 
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LECHETA, Ricardo R. Google Android: aprenda a criar aplicações para dispositivos móveis 
com o Android SDK. São Paulo: Novatec. 
LEE, Wei-Meng. Introdução ao desenvolvimento de aplicativos para o android. Rio de 
Janeiro: Ciência Moderna. 
STARK, Jonathan; JEPSON, Brian. Construindo aplicativos Android com HTML, CSS e 
JavaScript. São Paulo: Novatec. 
ZEMEL, Tárcio. Web Design Responsivo: Páginas adaptáveis para todos os dispositivos. 
Editora Casa do Código. 
TOLLIN, Mauricio; GOMES, Rodrigo; LEITE, Anderson. Desenvolvimento de Jogos para 
iOS. Explore sua imaginação com o framework Cocos2D. Editora Casa do Código. 

 

 

INTERFACE HUMANO-COMPUTADOR CÓDIGO: INF603 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: VI (Bach.) 
VII (Lic.) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Conceitos básicos de interface com o usuário. Paradigmas de interfaces com o usuário. 
Projeto estético de interface. Projeto funcional de interface. Ferramentas de modelagem de 
interface. Psicologia do usuário: aspectos perceptivos e cognitivos. Projeto de diálogo 
Homem-Máquina. Usabilidade e avaliação. 

Bibliografia básica:  

 
PREECE, Jennifer. ROGERS, Yvonne. SHARP, Helen. Design de Interação: além da 

interação humano-computador. Porto Alegre. 
Krug, Steve. Não Me Faça Pensar. Ed. Alta Books. 
BARBOSA, Simone. SILVA Bruno. Interação Humano Computador. Ed. Elsevier. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
ROSA, José Guilherme Santa. Moraes, Anamaria de. Avaliação e Projeto no Design de 
Interfaces. Ed. 2AB. 
ORTH, Afonso Inácio. Interface Homem-Máquina. Porto Alegre: AIO. 
ROCHA, H. V.; BARANAUSKAS, M. C. Calani. Design e Avaliação de Interfaces Humano-
Computador. Campinas: Unicamp. 
Shneiderman, B. Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer 
Interaction, New York: Addison-Wesley. 
Mandel T. The Elements of User Interface Design. New York: John Wiley & Sons. 
 

 

REDES DE COMPUTADORES CÓDIGO: INF604 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: VI (NC) Carga Horária: 90h Créditos: 6 

Ementa: 

 
História e evolução das redes de computadores. Redes de Computadores (conceito, 
classificação, topologias, protocolos de comunicação). Arquitetura das Redes (modelos OSI e 
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TCP/IP). Camada física (Meios de Transmissão, Modos de Transmissão Dados, Tipos de 
Transmissão de Dados). Camada Enlace (equipamentos, funcionamento, protocolos, 
Arquiteturas Ethernet, WI FI, Protocolo Spanning Tree, Redes Ópticas). Camada de Rede 
(Conceito, comutação circuitos x comutação de pacotes, datagrama, IP, endereçamento, 
mascara, sub-redes, roteamento, protocolo RIP e OSPF, NAT, DHCP, DNS). Camada de 
Transporte (Conceito, UDP, TCP). Camada de aplicação (Conceito, aplicações). 
 

Bibliografia básica:  

 
KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a internet: uma 
abordagem top-down. São Paulo: Pearson Education. 
STALLINGS, William. Redes e Sistemas de Comunicação de Dados. Editora Campus.  
FOROUZAN, B. A. Comunicação de dados e redes de computadores. Porto Alegre: 
Bookman. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
COMER, D. E. Redes de Computadores e Internet. Rio de Janeiro. Bookman. 
SOARES, Luiz Fernando G.; Guido Lemos, Sérgio. Redes de Computadores: das LANs, 
MANs e WANs às Redes ATM / Luiz Fernando Gomes Soares,  
COMER, D. E. Interligação em rede com TCP/IP: projeto, implementação e detalhes 

internos Vol. 1. Rio de Janeiro: Elsevier. 
COMER, D. E. Interligação em rede com TCP/IP: projeto, implementação e detalhes 
internos Vol. 2. Rio de Janeiro: Elsevier. 
TANENBAUM A. Redes de Computadores. Ed. Elsevier. 

 

 

WEB DESIGN CÓDIGO: INF605 

Pré-requisitos: 
 Semestre: VI (NC) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Conhecer o funcionamento da Internet. Compreender o processo de trabalho do 
Webdesigner. Noções básicas de HTML, CSS e ferramentas que auxiliem o profissional da 
área. Desenvolver sites usando HTML e formatação CSS. Identificar tendências e tecnologias 
para desenvolver sites. 
 

Bibliografia básica:  

 
SILVA, Maurício Samy. Web Standards: Construindo sites com CSS e (X)HTML. Editora 
Novatec. 
SILVA, Mauricio Samy. Construindo Sites com CSS e (X)HTML. Ed. Novatec. 
CURY, Sérgio Ayrosa. Desenvolvendo Blogs e Sites com Wordpress sem Programação. 
Ed. Ciência Moderna. 
WATRALL, Ethan. Siarto, Jeff. Use a Cabeça! Web Design. Ed. Alta Books. 
UNGER, Russ. Chandler, Carolyn. Guia para Projetar Ux. Ed. Alta Books. 

 

Bibliografia Complementar: 

 
BUDD, Andy Moll, Cameron. COLLISON, Simon. Criando páginas Web com CSS. Ed. 
Pearson PrenticeHall. São Paulo. 
KRUG, Steve. Não me faça Pensar - Usabilidade na Web. Segunda Edição. Ed. Alta Books 
MEMORIA, Felipe. Design para a Internet: Projetando a Experiência Perfeita. Ed. Campus. 
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EMPREENDEDORISMO CÓDIGO: GEC601 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: VI (Bach.) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Conceitos fundamentais relacionados com empreendimentos e criação de uma empresa. 
Expectativas. Plano de negócios. A visão do futuro. Estudo de viabilidade. Técnicas de 
negociação. Criatividade e Inovação. Planejamento financeiro. Conceitos básicos de 
legislação e direito empresarial para pequenos empresários. Organização de uma pequena 
empresa e startups. Sistemas de suporte. Estudos de casos. 
 

Bibliografia básica:  

 
ANDREASSI, Tales. Práticas de Empreendedorismo: Casos e Planos de Negócios. Editora 

Campus. 
CHIAVENATO I. Empreendedorismo: Dando Asas ao Espírito Empreendedor. Ed. Manole. 
DORNELAS, José. Empreendedorismo: Transformando Ideias Em Negócios - Ed. Editora 

LTC. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
CHIAVENATO I. Empreendedorismo: Dando Asas ao Espírito Empreendedor. Ed. Saraiva. 
DORNELAS J. Empreendedorismo Corporativo. Ed. Campus. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Empreendedorismo: vocação, capacitação e 
atuação direcionadas para o plano de negócios. Editora Atlas. 
ADAMS, Robert. DORNELAS, Jose Carlos Assis. SPINELLI, Stephen. A Criação de Novos 
Negócios: empreendedorismo para o século XXI. Editora Campus. 
FILION L., DOLABELA F., COZZI A. E JUDICE V. Empreendedorismo de Base 
Tecnológica. Ed. Campus. 
 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM CÓDIGO: EDC601 

Pré-requisitos: EDC501 

Semestre: VI (Lic.) Carga Horária: 30h Créditos: 2 

Ementa: 

 
Pressupostos epistemológicos, históricos e filosóficos da avaliação do processo ensino 
aprendizagem. Avaliação formativa e crítica. Metodologia e instrumentos utilizados na 
avaliação. A ética do avaliador. 
 

Bibliografia básica:  

 
BRENDAN, Coleman Mac Donald (Org.). Esboços em Avaliação Educacional. Fortaleza: 
Edições UFC. 
HOFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: Uma prática em construção da pré-escola à 
universidade. Porto Alegre: Editora Mediação. 
GANDIN, Danilo. Prática do planejamento participativo. Petrópolis: Vozes. 
 

Bibliografia Complementar: 
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MORETTO, Vasco Pedro. Prova: momento privilegiado de estudo ou acerto de contas. Rio de 
Janeiro: DP&A. 
SANT’ANNA, Flávia M. & ENRICONE D. Planejamento de ensino e avaliação. Porto Alegre: 

S. Editora. 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto político-pedagógico da escola. Campinas: 
Papirus. 
VIANNA, H.M. Avaliação Educacional: teoria, planejamento e modelos. São Paulo: IBRASA. 
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed. 
 

 

GAME E EDUCAÇÃO  CÓDIGO: EDC602 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: VI (Lic.) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
História dos jogos na sociedade contemporânea. Os jogos eletrônicos e sua contextualização 
como objeto no cenário acadêmico. Os significados dos jogos eletrônicos no cenário 
pedagógico. Concepção, classificação e características dos jogos eletrônicos. Design de 
games. Jogos eletrônicos e educação. Jogos eletrônicos e conteúdos disciplinares. Avaliação 
e aplicação de jogos eletrônicos como recurso pedagógico. Conceitos e ferramentas de 
gamificação. 
 

Bibliografia básica:  

 
ALVES, Lynn; COUTINHO, Isa Jesus de. Jogos digitais e aprendizagem: Fundamentos 
para uma prática baseada em evidências. Papirus Editora.  
MATTAR, João. Games em educação: como os nativos digitais aprendem. Pearson. 
MEIRA, Luciano; BLIKSTEIN, Paulo. Ludicidade, Jogos Digitais e Gamificação na 
Aprendizagem. Penso. 

 

Bibliografia Complementar: 

 
BACICH, Lilian; HOLANDA, Leandro. STEAM em Sala de Aula: A Aprendizagem Baseada 
em Projetos Integrando Conhecimentos na Educação Básica. Penso. 
BRENDAN, Coleman Mac Donald (Org.). Esboços em Avaliação Educacional. Fortaleza: 
Edições UFC. 
CHUYTEMA, Paul. Design de games: uma abordagem prática. São Paulo: Cengage 
Learning.  
HOFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: Uma prática em construção da pré-escola à 
universidade. Porto Alegre: Editora Mediação. 
NOVAK, Jeannie. Desenvolvimento de games. São Paulo: Cengage Learning. 
 

 

SOFTWARE EDUCACIONAL  CÓDIGO: EDC603 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: VI (Lic.) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Análise, gerenciamento e aplicação de softwares educacionais e objetos de aprendizagem. 
Concepção, desenvolvimento, implantação, gestão e avaliação de projetos e softwares 
educacionais. Licenças de uso de softwares. Softwares Livres e Recursos Educacionais 
Abertos (REA). Acessibilidade e Tecnologias Assistivas. 
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Bibliografia básica:  

 
SILVA, Ana Cristina. B. da; Gomes, A. S. Conheça e utilize software educativo: avaliação 
e planejamento para a educação básica. Recife: Pipa Comunicação, 2015.  
ALMEIDA, Rosa Lívia; ALMEIDA, Carlos Alberto. Fundamentos e análise de software 
educativo.  2ª edição Fortaleza – Ceará: Ed. UECE, 2015.  
SANTANA, Bianca Santana; ROSSINI, Carolina; PRETTO, Nelson De Lucca (Org). Recursos 
Educacionais Abertos: práticas colaborativas políticas públicas. 1. Ed., 1 imp. – 
Salvador: Edufba; São Paulo: Casa da Cultura Digital. 2012. 246 p.  
 

Bibliografia Complementar: 

 
ARRUDA, Eucidio Pimenta. Aprendizagens e jogos digitais. Campinas: Alínea, 2011.  
FILATRO, Andrea. Design instrucional na prática. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2008. 
MORAES, Ubirajara Carnevale de. (Org.). Tecnologia educacional e aprendizagem: O uso 
dos recursos digitais. São Paulo: Livro Pronto, 2008. 
SCHLÜNZEN, E. T. M. Tecnologia Assistiva, Projetos, Acessibilidade e Educação a 
Distância: rompendo barreiras na formação de educadores. São Paulo: Paco Editorial, 

2011. 185p.  
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 
 

 

METODOLOGIA E PRÁTICA DE ENSINO EM 
COMPUTAÇÃO II CÓDIGO: EDC604 

Pré-requisitos: EDC501; EDC502 

Semestre: VI (Lic.) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Competências específicas da computação. Computação no ensino fundamental: pensamento 
computacional, mundo digital, e conceitos da cultura digital anos iniciais e anos finais. 
Computação no ensino médio: Conceitos de Computação. Computação Desplugada. 
Relações étnico-raciais na escola e suas implicações no ensino. 
 

Bibliografia básica:  

 
BELL, Tim; WITTEN, Ian H.; FELLOWS, Mike. Computer Science Unplugged. Disponível 
em https://classic.csunplugged.org/wp-content/uploads/2014/12/CSUnpluggedTeachers-
portuguese-brazil-feb-2011.pdf. 
GOMES, A.S. et al. Cultura Digital na escola: habilidades, experiências e novas práticas. 

(Série professor criativo: construindo cenários de aprendizagem). Recife: Pipa Comunicações. 
JOSÉ, Eliane Mara Age. Diretrizes para a Metodologia e Prática de Ensino em 

Computação. Curitiba: Livros HDV. 

PORTO, Cristiane. et al. Pesquisa e mobilidade na cibercultura: itinerários docentes. 

Salvador: Edufba. 

SILVIA, Ana Cristina B. da; GOMES, A.S. et al. Conheça e utilize softwares educativo: 
avaliação e planejamento para educação básica. (Série professor criativo: construindo 
cenários de aprendizagem). Recife: Pipa Comunicações. 
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed. 

 

Bibliografia Complementar: 

 
 
GOMES, A.S. et al. Cultura Digital na escola: habilidades, experiências e novas práticas. 
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(Série professor criativo: construindo cenários de aprendizagem). Recife: Pipa Comunicações. 
KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. (Papirus 
educação). Campinas, SP: Papirus. ISBN 9788530808280. 
SILVA, Robson Santos da. Objetos de aprendizagem para educação a distância. São 
Paulo: Novatec. ISBN 9788575222256.  
SILVA, A. P. P. O Uso Educativo das Tecnologias da Informação e da Comunicação: 
uma pedagogia democrática na escola. 2005. 181f. Dissertação: Programa de Pós-
Graduação em Educação – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005. 
TEIXEIRA, Edival. Ciclos de Aprendizagem: trajetória e Fundamentos. Curitiba, Ed.UTFPR. 

 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II CÓDIGO: EDC605 

Pré-requisitos: EDC501; EDC503 

Semestre: VI (Lic.) Carga Horária: 105h Créditos: 7 

Ementa: 

 
Prática profissional supervisionada no Ensino Médio, Integrado e/ou Subsequente. Envolve o 
desenvolvimento de atividades compatíveis com o perfil profissional da Licenciatura em 
Computação. Elaboração de plano de aula com aplicação do conceito de Ensino Híbrido. O 
acompanhamento das atividades prevê reuniões com um professor orientador e um 
supervisor na instituição acolhedora. Atividades produtivas: elaboração de relatórios, de 
planos de aula, coparticipação, participação, produção de artigos, elaboração de seminários. 
Articulação com a disciplina Software Educacional para desenvolvimento de atividades 
integradas. 
 

Bibliografia básica:  

 
LOPES, K. M. V.; TELES, M. M.R (Org.); PATRICIO, P. C. S. (Org.). Estágio 
Supervisionado em Computação: reflexões e relatos. Curitiba: Appris.  
CANDAU, Vera Maria (Org.) A Didática em questão. Petrópolis. Vozes.  
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes. 
VASCONCELOS, Celso. Planejamento. Projeto de ensino-aprendizagem e projeto político- 
pedagógico. São Paulo: Libertad. 
BERGMANN, Jonathan. Sala de aula invertida. Uma metodologia ativa de aprendizagem. 
LTC. 
 
 

Bibliografia Complementar: 

 
CUNHA, M. Isabel. O Bom Professor e sua prática. São Paulo: Papirus.  
MARTINS, Lilian C. Bacich - BACICH, Lilian; MORAN, J. M. (Org.). Metodologias ativas 
para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso. 
MENENGOLLA, M; SANT ́ANNA, I. M. Por que planejar? Como planejar? Petrópolis, RJ: 

Vozes. 
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed. 
SILVA, A. P. P. O Uso Educativo das Tecnologias da Informação e da Comunicação: 

uma pedagogia democrática na escola. 2005. 181f. Dissertação: Programa de Pós-

Graduação em Educação – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005. 

SOUZA, S. E. O uso de recursos didáticos no ensino escolar. In: I Encontro de Pesquisa 
em Educação, IV Jornada de Metodologia e Prática de Ensino em Computação , XIII Semana 
de Pedagogia da UEM: “Infância e práticas educativas”. Maringá, PR, 2007. 
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL CÓDIGO: INF701 

Pré-requisitos: INF201 

Semestre: VII (Bach.) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Aspectos Gerais da Inteligência Artificial, Teoria de Problemas. Métodos de Busca. 
Paradigma Simbólico. Agentes Inteligentes. Sistemas especialistas. Lógica Nebulosa. 
Algoritmos Genéticos.  Aprendizado de Máquina. Redes Neurais. 
 

Bibliografia básica:  

 
COPPIN, N.B. Inteligência Artificial. Ed. LTC. 
ROGER, Rivero. Inteligência Artificial. Editora Createspace PUB. 
CARVALHO, Andre. Inteligência Artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina. 

Editora LTC. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
ARTERA, Amilr Olivette. Inteligência Artificial: teórica e prática. 
RUSSEL, S., NORVIG, P.. Inteligência Artificial. Campus. Editora Campus Elsevier. 
BITTENCOURT, G. Inteligência Artificial: fundamentos e prática. SC. Ed. Da UFSC. 
BARONE, D. Sociedades Articiais. Porto Alegre: Bookman. 
HAYKIN, S.. Neural Networks and Learning Machines. Prentice Hall. 

 

 

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS CÓDIGO: INF702 

Pré-requisitos: INF604 

Semestre: VII (NC) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Programação em RMI. Programação por passagem de mensagens com MPI. Common Object 
Request Broker Architecture (CORBA). Object Management Architecture (OMA). Arquitetura 
orientada a Serviços (SOA). Desenvolvimento de aplicações distribuídas. Webservices. 
Conceito de computação nas nuvens, linguagens usadas para desenvolvimento em nuvem. 
Configur ação de Bases de dados distribuídas. 
 

Bibliografia básica:  

 
KUMAR, B. V.; NARAYAN P.; NG, T. Implementando SOA usando JAVA EE.  Alta Books.  
COULOURIS, George. DOLLIMORE, Jean. KINDBERG, Tim. Sistemas Distribuídos:  
conceitos e Projeto. 
HIRAMA, Kechi; FUGITA, Henrique Shoiti. Soa: modelagem, análise e design. Editora 
Elsevier Campus. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
SAUDATE, Alexandre. SOA aplicado Integrando com web services e além. Editora Casa 
do Código. 
ERL, Thomas. SOA princípios de design de Serviços. Prentice Hall. 
MARZULLO, F. P. SOA na prática. NOVATEC. 
KAUFFMAN M.; PACHECO, P. S.  Paralell Programing with MPI. San Francisco, EUA.  
HARKEY, D.; ORFALI, R. Client/Server Programming with Java and CORBA. John Wiley & 
Sons. 
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DIREITO APLICADO À INFORMÁTICA CÓDIGO: INF703 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: VII (Bach.) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Conceitos e noções relacionadas ao direito e legislação aplicadas em informática. Conceitos 
de software proprietário, software livre e software open-source. Aspectos legais relacionados 
à autoria de softwares e sua comercialização. Aspectos legais e legislação vigente 
relacionada ao uso e aplicações da Internet. Responsabilidade legal no design de sistemas de 
informação e programação web. Direito e legislação aplicada no comércio eletrônico. Marcas, 
patentes e propriedade intelectual. Aspectos legais na elaboração de contratos de venda, 
prestação de serviços, suporte e manutenção. Direitos Humanos, relações étnico-raciais e a 
pessoa com deficiência no mundo do trabalho e a diversidade na internet. 
 

Bibliografia básica:  

 
TEXEIRA, Tarcisio. Marco Civil da Internet. Editora Almedina. 
PAESANI, Liliane Minardi. Direito de Informática. Editora Atlas. 
PECK, Patrícia. Direito Digital. Editora Saraiva. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
VANCIM, Adriano Roberto. Marco Civil da Internet. Editora Mundo Jurídico. 
JESUS, Damásio. Marco Civil Da Internet Comentários à Lei N.12.965/14. Editora Saraiva. 
PAESANI L. Direito de Informática. Editora Atlas.  
REINALDO Filho, Demócrito. Direito da Informática: temas polêmicos. Ed. Edipro. 
ROVER A. Direito. Sociedade e Informática. Ed. Fundação Boiteux. 

 

 

GESTÃO DE PROJETOS CÓDIGO: INF704 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: VII (Bach.) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Ciclo de vida de software. Conceitos sobre Gestão de Projetos. Problemas e Desafios na 
Gestão de Projetos. Pontos de Função de Sistema e precificação. Business Process 
Management e uso de software com notação BPMN. Técnicas de projeto na implantação de 
Sistemas de Informação. PMBok. Introdução a CMM. Conceito de gestão de riscos e 
qualidade e tempo. Negociação. Projeto final de disciplina em conjunto com a disciplina 
Projeto Integrador II. Exposições e elaborações de projetos com as seguintes temáticas: 
reuso de software, boas práticas de programação, educação ambiental, direitos humanos, 
diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, ética e trabalho 
em equipe. 
 

Bibliografia básica:  

 
CARVALHO, Marly Monteiro de; RABECHINI JR., Roque. Fundamentos em gestão de 
projetos: construindo competências para gerenciar projetos. Editora Atlas. 
PMI. PMBOK.Guia do Conhecimento em Gerenciamento. Editora Project Management. 
PRESSMAN, Roger S. MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem 
Profissional. Editora Grupo A Educação. 
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Bibliografia Complementar: 

 
TONSIG, Sérgio Luiz. Engenharia de software: análise e projeto de sistemas. Rio de 
Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 319 p. ISBN 9788573936537 
REZENDE, Denis Alcides. Engenharia de Software e Sistemas de Informação. Rio de 
Janeiro: Brasport. 
CARVALHO, Ariadne M. B. Rizzoni; CHIOSSI, Thelma C. dos Santos. Introdução à 
Engenharia de Software. São Paulo: Ed. da Unicamp. 
HELM, Richard; JOHNSON, Ralph. Padrões de Projeto: soluções reutilizáveis de software 
orientado a objetos. Porto Alegre: Bookman. ISBN 9788573076103. 
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. São Paulo: Pearson Addison Wesley. ISBN 
9788588639287. 
 

 

PROJETO INTEGRADOR II CÓDIGO: INF705 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: VII (Bach.) Carga Horária: 90h Créditos: 6 

Ementa: 

 
Integração do conhecimento das disciplinas programação, Engenharia de Software, Bancos 
de Dados. Aplicação de técnicas de gerenciamento de Projetos em conjunto com a disciplina 
Gestão de Projetos. Seminários e projetos com as seguintes temáticas: reuso de software, 
boas práticas de programação, educação ambiental, direitos humanos, diversidades étnico-
racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, ética e trabalho em equipe. 
Caracterização da natureza e objetivos do tema da pesquisa. Elaboração de projeto a partir 
das atividades de grupo de pesquisa da instituição, desenvolvimento das atividades previstas 
e apresentação à banca examinadora ao final da disciplina.  
 

Bibliografia básica:  

 
PRESSMAN. S. Roger. Engenharia de Software. Ed. Bookman. 
GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2: uma abordagem prática. São Paulo: Novatec. 
MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Banco de dados: projeto e implementação. São Paulo: 
Érica. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
DEITEL, H. ; DEITEL, P. J. Java: como programar. Porto Alegre: Bookman. 
ARAGÃO. Helder Guimarães. Java e Programação Orientada a Objetos: uma abordagem 
didática. Salvador. 
HIRAMA, Kechi. Engenharia De Software: qualidade e produtividade Com Tecnologia. 

Editora Elsevier - Campus. 
HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6 ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto. 
SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de bancos de dados. São 
Paulo: Makron Books. 
 

 

POLÍTICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO  CÓDIGO: EDC701 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: VII (Lic.) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 
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A Política Educacional Brasileira: concepções e implicações. A educação e a constituição 
Federal Brasileira; Estrutura do Sistema Educacional Brasileiro. Níveis e modalidades de 
educação. Princípios e finalidades do Ensino Fundamental e Médio. Organização formal da 
escola. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional N.º 9394/1996 e seus 
desdobramentos. Plano Nacional de Educação. Educação brasileira versus educação baiana. 
Gestão democrática na escola: concepções e mecanismos. ; Financiamento da Educação 
Nacional. 
 

Bibliografia básica:  

 
AGUIAR, U D de. Educação: uma decisão política. Brasília: Brasília Jurídica. 
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais. 

Brasília: MEC/SEF. 
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Diretrizes curriculares nacionais do 
ensino fundamental. Brasília: MEC/SEF. 
BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Diretrizes curriculares nacionais do 
ensino médio. Brasília: MEC/SEF. 
BRZEZINSKI J. (Org.). L.D.B. Interpretada: diversos olhares se entrecruzam. São Paulo: 
Cortez. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
BUFFA, E. Nosella & ARROYO, M. Educação e cidadania: quem educa o cidadão? Curitiba: 
Cortez. 
CARNEIRO, Moacir Alves. LDB fácil: leitura crítico compreensiva artigo a artigo. Rio de 

Janeiro: Vozes. 
DEMO, Pedro. A nova LDB: ranços e avanços. Campinas: Papirus. 
FERNANDES, A.V. Nova LDB: trajetória para a cidadania? São Paulo: Arte & Ciência. 
FREITAS, L C. Crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática. Campinas: 

Papirus. 
GADOTTI, Moacir. Escola vivida, escola projetada. Campi nas: Papirus. 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira: Lei. 9394/96, de 20 de 
dezembro de 1996. 
SAVIANI, Demerval. Política e Educação no Brasil. São Paulo: Cortez. 
 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA CÓDIGO: EDC702 

Pré-requisitos: 

 Semestre: VII (Lic.) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Direitos humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, 
educação especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de 
medidas socioeducativas. Trajetória da Educação Especial no Brasil: educação especializada 
/ integração / inclusão. Legislação e Políticas Públicas de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva no Brasil. Acessibilidade no processo de inclusão escolar. 
Flexibilização e adaptação Curricular. Práticas de ensino para pessoas com deficiência visual. 
Uso pedagógico da Tecnologia Assistiva. Educação Especial e Família. 
 

Bibliografia básica:  

 
BERNARDO, Elisangela da Silva; MAIA, Helenice, MIZHARI, Saul Eliahú. Escolas 
Inclusivas. Construindo Educação Coletivamente. Editora Marsupial. 
FIGUEIRA, Emílio. O que é educação inclusiva. São Paulo: Brasiliense. (Coleção Primeiros 
Passos). 
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GLAT, Rosana; PLETSCH, Marcia Denise. Inclusão escolar de alunos com necessidades 
especiais. Rio de Janeiro. EdUERJ. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
MANTOAN, Maria Tereza Égler. Inclusão Escolar: o que é? Por quê? Como fazer? São 
Paulo. Moderna. (Cotidiano escolar: ação docente). 
MIRANDA, Theresinha Guimarães; FILHO, Teófilo Alves Galvão. O professor e a educação 
inclusiva: formação, práticas e lugares. Salvador. EDUFBA. 
MIRANDA, Theresinha Guimarães. Práticas de inclusão escolar: um diálogo 
multidisciplinar. Salvador. EDUFBA. 
SONZA, Andréa Poletto; SALTON, Bruna Poletto; STRAPAZZON, Jair Adriano 
(Organizadores). O uso pedagógico dos recursos de tecnologia assistiva. Porto Alegre: 
Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas (CORAG). 
ARAÚJO, V. C. O jogo no contexto da educação psicomotora. São Paulo: Cortez. 
 

 

ROBÓTICA EDUCACIONAL  CÓDIGO: EDC703 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: VII (Lic.) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Definição e aplicações da Robótica. Componentes de um robô. Mobilidade, sensores, 
programação de Robôs. Noções de visão computacional. Aplicação de Inteligência Artificial 
em robótica. Kits de robótica. Aplicações da Robótica na Educação. 
 

Bibliografia básica:  

 
CRAIG, J. J. Robótica. São Paulo: Pearson Education: Makron Books.  
MATARIC, M. J. Introdução à Robótica. São Paulo: Editora Unesp.  
MONK, S. Programação com Arduino: Começando com Sketches. São Paulo: Bookman.  
 

Bibliografia Complementar: 

 
BANZI, M.; SHILOH, M. Primeiros Passos com o Arduino. São Paulo:Novatec. 
NIKU. Introdução à Robótica. Análise, Controle, Aplicações. São Paulo: LTC.  
PEREIRA, G.; HENRIQUE, J. Motriz. Robótica Educacional. Nível Básico. Brasília: Editora 
HTC. 
ROMERO, R. A. F.; PRESTES, E.; OSÓRIO, F.; WOLF, D. Robótica Móvel. São Paulo: LTC.  
PLATE, C. Eletrônica para Makers. São Paulo: Novatec.  

 

SOFTWARES DE GESTÃO EDUCACIONAL CÓDIGO: EDC704 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: VII (Lic.) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
A gestão da escola como processo coletivo e informatizado. A organização do trabalho 
escolar. O uso de softwares para gestão empresarial e a organização escolar. Softwares que 
permitem às escolas realizarem a gestão financeira, a gestão pedagógica, a organização 
acadêmica e a gestão da secretaria escolar. 
 

Bibliografia básica:  

 

http://www.edufba.ufba.br/2016/10/praticas-de-inclusao-escolar-um-dialogo-multidisciplinar/
http://www.edufba.ufba.br/2016/10/praticas-de-inclusao-escolar-um-dialogo-multidisciplinar/
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CRUZ, Tadeu. Sistemas de Informações Gerenciais: Tecnologias da Informação e as 
Organizações do Século XXI & Introdução ao BPM & BPMS Introdução ao CMM-I. São 
Paulo: Atlas. 
FERREIRA, Naura Syria Carapeto (org.). Gestão democrática da educação: atuais 
tendências, novos desafios. São Paulo, Cortez, 2013. 
TONSIG, Sérgio Luiz. Engenharia de software: análise e projeto de sistemas. Rio de 
Janeiro: Ciência Moderna, 
 

Bibliografia Complementar: 

 
ROSA, José Guilherme Santa. Moraes, Anamaria de. Avaliação e Projeto no Design de 
Interfaces. Ed. 2AB. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Sistema de Informações Gerenciais: estratégias, 
táticas, operacionais. São Paulo: Atlas. 
ORTH, Afonso Inácio. Interface Homem-Máquina. Porto Alegre: AIO. 
RODRIGUES, Rubens Luiz. (Org.). Educação escolar no século XXI. Juiz de Fora: UFJF, 

2013. 
ROCHA, H. V.; BARANAUSKAS, M. C. Calani. Design e Avaliação de Interfaces Humano-
Computador. Campinas: Unicamp. 
 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III CÓDIGO: EDC705 

Pré-requisitos: EDC605 

Semestre: VII (Lic.) Carga Horária: 90h Créditos: 6 

Ementa: 

 
Prática profissional supervisionada no Ensino Fundamental. Envolve o desenvolvimento de 
atividades compatíveis com o perfil profissional da Licenciatura em Computação. O 
acompanhamento das atividades prevê reuniões com um professor orientador e um supervisor 
na instituição acolhedora. Atividades produtivas: elaboração de relatórios, planos de aula, 
coparticipação, participação, produção de artigos, elaboração de seminários Articulação com a 
disciplina Robótica Educacional para desenvolvimento de atividades integradas. 
 

Bibliografia básica:  

 
LOPES, K. M. V.; TELES, M. M.R (Org.) ; PATRICIO, P. C. S. (Org.). Estágio 
Supervisionado em Computação: reflexões e relatos. Curitiba: Appris.  
PICONEZ, S. C. B. (Coord.). A Metodologia e Prática de Ensino em Computação  e o 

estágio supervisionado. Campinas-SP. Papirus. 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes.  
VASCONCELOS, Celso. Planejamento. Projeto de ensino-aprendizagem e projeto político- 
pedagógico. São Paulo: Libertad. 
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed. 

 
 

Bibliografia Complementar: 

 
BRASIL.MEC. LDB : Lei de diretrizes e bases da educação nacional. Brasília : Senado 

Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2017. Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529732/lei_de_diretrizes_e_bases_1ed.pd

f>. Acesso em 03.mar.2018.  

BRASIL. MEC. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC, 2017. 
Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/download-da-bncc>. Acesso 
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em 03.mar.2018. 
SANT’ANNA, Flávia M. & ENRICONE D. Planejamento de ensino e avaliação. Porto 
Alegre: S. Editora. 
FARIA, Wilson de. Aprendizado e Planejamento de Ensino. São Paulo: Ed. Ática. 

SANT’ANNA, Flávia M. & ENRICONE D. Planejamento de ensino e avaliação. Porto Alegre: 

S. Editora. 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO CÓDIGO: INF801 

Pré-requisitos: GEC501 

Semestre: VIII (NC) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Sistemática geral da pesquisa, definição do objetivo/problema, contextualização teórica e 
elaboração de uma proposta de trabalho pesquisa. Técnicas de coleta, sistematização, 
análise e apresentação de informações. Normas Técnicas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT). 
 

Bibliografia básica:  

 
WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computaçãoo. 
Editora Elsevier. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 
científica. São Paulo, SP: Atlas. 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 
científica. São Paulo, SP: Atlas. 
CHASSOT, Áttico. A ciência através dos tempos. São Paulo: Moderna. 
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação 
à pesquisa. Petrópolis: Vozes.  
MEDEIROS, João Bosco. Manual de redação e normalização textual: técnicas de 
editoração e revisão. São Paulo: Atlas. 
SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 
 

 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO CÓDIGO: INF802 

Pré-requisitos: INF702 

Semestre: VIII (NC) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Os conceitos e os tipos de ameaças, riscos e vulnerabilidades dos sistemas de informação. O 
conceito e os objetivos da segurança de informações. O planejamento, implementação e 
avaliação de políticas de segurança de informações. Ferramentas de segurança. 
Vulnerabilidades comuns dos sistemas operacionais e redes de computadores. Estudo de 
casos típicos. Introdução à Criptografia. Certificação Digital. O conceito e os objetivos da 
auditoria de sistemas de informação. Técnicas de auditoria em sistemas de informação. 
 

Bibliografia básica:  

 
KIM, David. Fundamentos De Segurança De Sistemas De Informação. Editora LTC. 



CURSO SUPERIOR EM COMPUTAÇÃO - IFBA Campus Camaçari 

153 

 

ALENCAR, Marcelo. Informação, Codificaçãoo e Segurança de Redes. Editora Campus. 
CAMPOS, Andre. Sistema de Segurança da Informação. 3ª Ed. Editora Visual Books. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
NAKAMURA, E. T.; GEUS, P. L. Segurança de redes em ambientes cooperativos. São 
Paulo: Novatec. 
CHESWICK, W. R.; BELLOVIN, S. M. Firewalls e segurança na Internet: repelindo o hacker 

ardiloso. Porto Alegre: Bookman. 
MORAES, A. F. Segurança em redes: fundamentos. São Paulo. Érica. 
MCCLURE, S.; SCAMBRAY J.; KURTZ, G. Hackers expostos: segredos e soluções para a 
segurança de redes. São Paulo: Makron Books. 
ALBUQUERQUE, R.; RIBEIRO, B. Segurança no desenvolvimento de software: como 
desenvolver sistemas seguros e avaliar a segurança de aplicações desenvolvidas com base 
na ISO 15.408. Rio de Janeiro: Campus. 
 

 

COMPILADORES CÓDIGO: INF803 

Pré-requisitos: INF201 

Semestre: VIII (Bach.) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Gramáticas e Autômatos: Gramáticas Livres de Contexto e Autômatos a Pilha. O processo de 
compilação. Análise léxica e sintática. Tradução dirigida pela sintaxe, tabelas de símbolos e 
tratamento de erros. Geração e otimização de código. Alocação e gerência de memória. 
Representação interna de código-fonte. Análise semântica. 
 

Bibliografia básica:  

 
SANTOS, Pedro Reis. Compiladores: da teoria à prática. Editora FCA. 
KEITH, Cooper. Construindo Compiladores.Editora Campus Elsevier. 
DELAMARO, Marcio Eduardo. Como Construir um Compilador. São Paulo: Novatec. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
MENEZES, Paulo Blauth; DIVERIO, Tiarajú Asmuz. Teoria da computação. Porto Alegre: 
Centauro. 
AHO, Alfred V. SETHI, Ravi. Compiladores: princípios, técnicas e ferramentas. 
VELOSO, Paulo; TOSCANI, Laira Vieira. Complexidade de algoritmos. Porto Alegre: Sagra-

Luzzatto. 
LOUDEN, Kenneth C. Compiladores. princípios e práticas. Editora Pioneira Thomson. 
GRUNE, DICK. Projeto moderno de compiladores: Implementação e Aplicações; Rio de 
Janeiro: CAMPUS. 
 

 

TÓPICOS AVANÇADOS EM PROGRAMAÇÃO CÓDIGO: INF805 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: VIII (NC.) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Curso introdutório de Linguagem de Programação com alta demanda de mercado na 
atualidade. Armazenamento Persistente de Dados. Redes e Serviços Web. Desenvolvimento 
de um software/aplicativo. Interface do usuário. Persistência de dados. Sugere-se 
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desenvolvimento de ferramenta relacionado ao tema do Trabalho de Conclusão de Curso, de 
acordo com a habilitação que o estudante esteja cursando. 
 

Bibliografia básica:  

 
De acordo com linguagem escolhida, bibliografia atualizada. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
 
De acordo com linguagem escolhida, bibliografia atualizada. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV CÓDIGO: EDC802 

Pré-requisitos: EDC705 

Semestre: VIII (Lic.) Carga Horária: 105h Créditos: 6 

Ementa: 

 
Planejamento e oferta de curso de extensão nas áreas de Educação e Computação. Envolve 
o desenvolvimento de atividades compatíveis com o perfil profissional da Licenciatura em 
Computação. O acompanhamento das atividades prevê reuniões com um professor 
orientador. Atividades produtivas: elaboração de relatórios, de projeto de curso, elaboração de 
planos de aula, mediação da aprendizagem, elaboração de seminários. Articulação com a 
disciplina Educação Inclusiva para desenvolvimento de atividades integradas. 
 

Bibliografia Básica:  

 
NOGUEIRA, Nildo Ribeiro. Pedagogia dos projetos: uma jornada interdisciplinar rumo ao 
desenvolvimento das múltiplas inteligências. São Paulo: Érica. 
PICONEZ, Estela C. B. (Coord.). A prática de ensino e o estágio supervisionado. 
Campinas, SP: Papirus. 
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artemed. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
BARATO, Jarbas Novelino. Educação Profissional: Saberes do ócio ou saberes do 
trabalho?. São Paulo: Senac São Paulo. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. SP: Paz e Terra. 
LOPES, K. M. V.; TELES, M. M.R (Org.) ; PATRICIO, P. C. S. (Org.) . Estágio 
Supervisionado em Computação: reflexões e relatos. Curitiba: Appris.  
MARTINS, Lilian C. Bacich - BACICH, Lilian; MORAN, J. M. (Org.). Metodologias ativas 
para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso. 
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petropolis: Vozes. 
 

 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA CÓDIGO: EDC803 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: VIII (Lic.) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Características e atores do ensino a distância. Suporte de redes de computadores para 
ambientes de EAD: motivações e dificuldades, ambiente de suporte, mecanismos de 
recuperação de informações on-line e construção do conhecimento. Modelos de EAD: 
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sistemas instrucionais; modelos teóricos de aprendizagem; ambientes de aprendizagem em 
grupo e via rede; multimídia na EAD. Estudo dos processos pedagógicos, prática de ensino e 
tecnológicos envolvidos na elaboração de projetos de EAD. 
 

Bibliografia básica:  

 
BORBA, Marcelo de Carvalho; MALHEIROS, Ana Paula dos Santos; ZULATTO, Rúbia 
BARCELOS, Amaral. Educação a distância online. Belo Horizonte: Autêntica. (Tendências 

em educação matemática). ISBN 9788575262597. 
SILVA, Robson Santos da. Moodle para autores e tutores. São Paulo: Novatec. ISBN 
9788575222706. 
TORI, Romero. Educação Sem Distância: as tecnologias interativas na redução de 

distâncias em ensino e aprendizagem. São Paulo: Senac São Paulo. (Coleção Escola do 
Futuro, Universidade de São Paulo). ISBN 9788573599213. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
ARAÚJO, Bohumila Sampaio de; FREITAS, Katia Siqueira de (Coord.); UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA BAHIA. CENTRO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES PARA O SETOR 
PÚBLICO. Educação a distância no contexto brasileiro: experiências em formação inicial e 
formação continuada. Salvador: UFBA, 2007. 221 p. (Educação a distância no contexto 
brasileiro). ISBN 9788599674048. 
BELLONI, Maria Luiza. Educação a distância. Campinas: Autores Associados. ISBN 
9788585701772. 
BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Salto para o futuro: reflexões sobre a educação no 

próximo milênio. Brasília: MEC; SEMTEC, 1998. 93 p. (Série de estudos. Educação a 
distância). 
COSCARELLI,CarlaViana (Org.). Novas tecnologias, novos textos, novas formas de 
pensar. Belo Horizonte: Autêntica. (Coleção leitura, escrita e oralidade). ISBN 8575260634. 
KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e ensino presencial e a distância. Campinas : Papirus. 
(Metodologia e Prática de Ensino em Computação ). ISBN 8530807081. 
 

 

LIBRAS CÓDIGO: EDC804 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: VIII (Lic.) Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Fundamentos da Língua Brasileira de Sinais. A cultura surda. A surdez. O papel social das 
LIBRAS. Legislação e surdez. As Libras e a educação bilíngue. Gramática e vocabulário 
básicos de LIBRAS: conteúdos gerais e conteúdos específicos do contexto da computação. 
 

Bibliografia básica:  

 
QUADROS, Ronice Muller de. O tradutor e interprete de Língua Brasileira de Sinais e 
língua 
portuguesa: Programa Nacional de Apoio e Educação de Surdos. MEC Secretária de 

Educação Especial. Brasília: 2004. 94p. 
GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa? São Paulo: Parábola. 
Leis, Decretos e Normativas do Brasil. 
 

Bibliografia Complementar: 
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COUTINHO, Denise. Libras e língua portuguesa: semelhanças e diferenças. João Pessoa: 
Idéia. 
SOARES, Maria Aparecida Leite. A educação do surdo no Brasil. EDUSF. Campinas. 
CAPOVILLA, Fernando Cesar; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário enciclopédico 
ilustrado trilíngue da língua de sinais brasileira. São Paulo: USP. 
BRASIL. Educação inclusiva: a fundamentação filosófica. Organização: Maria Salete Fábio 
Aranha. Brasília: MEC/SEESP. 
CICCONE, M. Comunicação total: introdução estética à pessoa surda. Rio de Janeiro: 
Cultura Médica. 
 

 

Disciplinas Optativas 

 

INGLÊS TÉCNICO II 

Pré-requisitos: GEC102 

Semestre: Optativa Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Apresentação. Escrita científica. Compreensão escrita e audiovisual na língua Inglesa. 
Simulados de certificação de proficiência. 

Bibliografia básica:  

 
GALLO, Ligia Razera. Inglês Instrumental para Informática - Módulo 1. Ed. Icone. 
GALANTE T.P., SVETLANA L. Inglês Básico para Informática. Ed. Atlas. 
TORRES, Nelson. Gramática Prática da Língua Inglesa: o inglês descomplicado. São 
Paulo: Saraiva. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
MURPHY, Raymond. Essential Grammar in Use. [S. l.]: Cambridge University Press. 
LIMA E. P. Upstream: Inglês Instrumental. Cengage Learning. 
GALANTE T.P., POW E. Inglês para processamento de dados. Ed. Atlas. 
GLENDINNING, Eric H. Basic English Computing - Teachers Book. Ed. Oxford. 
 

 

INTERNET DAS COISAS 

Pré-requisitos: INF202 

Semestre: Optativa Carga Horária: 60h   Créditos: 4 

Ementa: 

 
Conceitos, tecnologias e desafios da internet das coisas. Sistemas RFID. Sensores e redes 
de sensores sem fio. Networked RFID. Middleware RFID. Padronização, proteção de dados e 
privacidade. Integração RFID e RSSF. Redes veiculares. Redes oportunísticas e DTN. 
Inteligência de ambientes. Internet do futuro. Conceitos de computação invisível. Aplicações. 
 

Bibliografia Básica 

 
MORANDPOUR, Sharam; BHUTANI, Manishi Imam. RFID: Implementando o Sistema de 
Identificação Por Radiofrequência. 
PRUDENTE, Francesco. Automação industrial: PLC: teoria e aplicações : curso básico. Rio 

de Janeiro: LTC. 297 p. ISBN 9788521606147. 
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SOUZA, VITOR AMADEU. Implementando Internet das Coisas (IoT) Com PHP, MySQL, 
Android e Arduino. Editora Cerne. 
 

Bibliografia Complementar 

 
LAMB, FRANK. Automação Industrial na prática. SÉRIE TEKNE. Editora Bookman. 
MAYER-SCHÖNBERGER, VIKTOR ; CUKIER, KENNETH . Big Data: Como extrair volume, 
variedade, velocidade e valor da avalanche de informacao cotidiana. Editora Campus. 
SANTINI, A. G. RFID. Radio Frequency Identification. Ed. Ciência Moderna. 
DORF, RICHARD C.; BISHOP, ROBERT H. Sistemas de Controle Modernos. Editora LTC. 
ISBN 9788521619956 
SOUZA, Davi José de. Desbravando o PIC: ampliado e atualizado para PIC16F628A. São 

Paulo: Érica. ISBN 9788571948679. 

 

FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO GRÁFICA 

Pré-requisitos: - 

Semestre: Optativa Carga Horária: 60h  Créditos: 4 

Ementa: 

 
Computação gráfica: origem e definição. Introdução ao processamento de imagens. 
Periféricos. Representação de objetos. Visualização bidimensional. Visualização 
tridimensional. Introdução ao realismo tridimensional. 
 

Bibliografia básica 

 
HEARN, D. Computer graphics with OpenGL. 3. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson. 
FOLEY, J. D. et al. Computer graphics: principles and practice. Addison-Wesley. 
CONCI, Aura. Computação Gráfica: processamento de imagens digitais - Volume 2. Ed. 
Elsevier. 
 

Bibliografia Complementar 

 
AZEVEDO, Eduardo. Computação Gráfica. teoria e prática. Ed. Campus. 
PEDRINI, H e SCHWARTZ, W. R. Análise de Imagens Digitais: princípios, algoritmos e 

Aalicações, Cengage Learning. 
GOMES, Jonas de Miranda; VELHO, Luiz. Fundamentos da computação gráfica. 1.ed. Rio 
de Janeiro: IMPA. 
WOO et al.. OpenGL Programming Guide. Addison-Wesley. 

 

 

 

PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS 

Pré-requisitos: Fund. Comput. Gráfica 

Semestre: Optativa Carga Horária: 60h  Créditos: 4 

Ementa: 

 
Transformações geométricas em duas e três dimensões; coordenadas homogêneas e 
matrizes de transformação. Transformação entre sistemas de coordenadas 2D e recorte. 
Transformações de projeção paralela e perspectiva. Transformação entre sistemas de 
coordenadas 3D. Definição de objetos e cenas tridimensionais. Modelos poliedrais e malhas 
de polígonos. O processo de rendering: fontes de luz, remoção de linhas e superfícies 
ocultas, modelos de tonalização (shading). Aplicação de texturas. O problema do serrilhado 
(aliasing) e técnicas de anti-serrilhado (antialiasing). Filmes: Sequência de imagens, 
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construção de frames, interfaces, processamento e animações. Dinâmica de movimento e 
plasticidade em filmes e animações. 
 

Bibliografia básica 

 
PEDRINI, Hélio; SCHWARTZ, William Robson. Análise de imagens digitais: princípios, 
algoritmos e aplicações. ISBN 9788522105953.  
SOLOMON, CHRIS; BRECKON, TOBY. Fundamentos de Processamento Digital de 
Imagens. Editora LTC. 
AGUIAR, Fabio Calciolari. 3ds Max 2012: modelagem, render, efeitos e animação. São 
Paulo: Érica. ISBN 9788536503677. 2013. 
 

Bibliografia Complementar 

 
BALDAM, Roquemar de Lima; COSTA, Lourenço. AutoCAD 2012: utilizando totalmente. 
São Paulo: Érica. ISBN 9788536503653.  
BALDAM, Roquemar de Lima; COSTA, Lourenço. AutoCAD 2013: utilizando totalmente. 
1.ed. São Paulo: Érica. ISBN 9788536504049.  
AGUIAR, Fabio Calciolari. 3ds Max 2012: modelagem, render, efeitos e animação. São 
Paulo: Érica. ISBN 9788536503677.  
BUGAY, EDSON LUIZ. Imagem Digital com Bridge e Câmera Raw. Editora Visual Books. 
2009. ISBN  9.788575022542E12. 
GONZALEZ, Rafael C. . Processamento Digital De Imagens. Editora Pearson - Addison 
Wesley. ISBN 9788576054016. 
 

 

MINERAÇÃO DE DADOS 

Pré-requisitos: INF404 

Semestre: Optativa Carga Horária: 60h  Créditos: 4 

Ementa: 

 
Introdução ao Data Mining. Aplicações potenciais. O processo de Descoberta do 
Conhecimento. Data mining, data warehouse e OLAP. Tarefas de mineração de dados: 
classificação, agrupamento (clustering), regras de associação e análise de desvios. Estudo 
de algoritmos para as principais tarefas de mineração de dados. Avaliação dos resultados 
obtidos. Introdução às técnicas de recuperação de informações e aplicações em mineração 
de textos e Web Mining. 
 

Bibliografia básica 

 
RUSSELL, Matthew A. Mineração de dados da Web social. São Paulo: Novatec. 357 p. 
ISBN 9788575222454. 
TAN, Pang-Ning; STEINBACH, Michael; KUMAR, Vipin. Introdução ao datamining 
mineração de dados. Rio de Janeiro: Ciência Moderna. 896 p. ISBN 9788573937619. 
ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. São Paulo: 
Pearson Addison Wesley. ISBN 9788579360855. 
 

Bibliografia Complementar 

 
MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Tecnologia e projeto de data warehouse: uma visão 

multidimensional. 6.ed. São Paulo: Érica. ISBN 9788536500126. 
Zaki M., Meira Jr., W., Fundamentals of Data Mining Algorithms. Cambridge. ISBN: 
0521766338. 
CARVALHO, Luis Alfredo Vidal de. Datamining: a mineração de dados no marketing, 
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medicina, economia, engenharia e administração. São Paulo: Érica. ISBN 8573934441. 
CHEE, Brian J.S; FRANKLIN JR., Curtis. Computação em nuvem: tecnologias e 
estratégias. São Paulo: M. Books. ISBN 9788576802075. 
BEIGHLEY, Lynn. Use a cabeça SQL. 1.ed. Rio de Janeiro: Alta Books. ISBN 
9788576082101. 
 

 

SISTEMAS EMBARCADOS 

Pré-requisitos: INF301 e INF501 

Semestre: Optativa Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Microcontroladores, características, famílias, memórias, entrada e saída, interrupções, 
programação em assembly. Circuitos combinacionais. Circuitos sequenciais. Conceito de 
sistemas embarcados, aplicações, projeto, integração com sensores e transdutores. 
 

Bibliografia  

 
OLIVEIRA, André Schneider de; ANDRADE, Fernando Souza de. Sistemas embarcados: 
hardware e firmware na prática. São Paulo: Érica. ISBN 9788536501055. 
ALMEIDA, Rodrigo Maximiano A.; MORAES, Carlos Henrique V.; SERAPHIM, Thatyana F. 
Piola. Programacao de Sistemas Embarcados. Editora Elsevier. ISBN 9788535285185. 
DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: Como Programar. São Paulo: Prentice-Hall. 
KOPETZ, HERMANN. Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded 
Applications. Editora Spring. 
 

Bibliografia Complementar 

 
DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: Como Programar. São Paulo: Prentice-Hall. 
KOPETZ, HERMANN. Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded 
Applications. Editora Spring. 
SOUZA, Davi José de. Desbravando o PIC: ampliado e atualizado para PIC16F628A. São 
Paulo: Érica. ISBN 9788571948679. 
NULL, LINDA; LOBUR, JULIA. Principios Básicos de Arquitetura e Organização de 
Computadores. Editora Bookman. 
TANENBAUM A. Sistemas Operacionais Modernos. Editora Prentice Hall. 
MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. Fundamentos de sistemas 
operacionais. Rio de Janeiro: LTC. 
 

 

SISTEMAS DE TEMPO REAL 

Pré-requisitos: INF301 

Semestre: Optativa Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Os sistemas de Tempo Real. O Tempo: diferentes interpretações, conceituação básica e 
caracterização de um sistema de Tempo Real. Previsibilidade nos sistemas de Tempo 
Real. Classificação dos sistemas de Tempo Real. O problema Tempo Real e abordagens 
para a sua solução. Escalonamento de tarefas em tempo real e sincronização. 
 

Bibliografia básica 
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SHAW, ALAN C. Sistemas e software de Tempo Real. Editora Bookman. 
CHEE, Brian J.S; FRANKLIN JR., Curtis. Computação em nuvem: tecnologias e 
estratégias. São Paulo: M. Books. ISBN 9788576802075. 
DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: Como Programar. São Paulo: Prentice-Hall. 
FARINES, J. M.; FRAGA, J. S.; OLIVEIRA, R.S. Sistemas de Tempo-Real. Escola de 

Computação-UFSC. Disponível em: <http://www.romulosilvadeoliveira.eng.br/livro-tr.pdf>  

 

Bibliografia Complementar 

 
KOPETZ, HERMANN. Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded 

Applications. Editora Spring. 
KRISHNA. Real Time Systems. Editora McGrw-Hill Education. 
JOHNSON, THIENNE M. Avaliação de desempenho de Sistemas Computacionais. 
Editora LTC. 
TANENBAUM A. Sistemas Operacionais Modernos. Editora Prentice Hall. 
MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. Fundamentos de sistemas 
operacionais. Rio de Janeiro: LTC. 
 

 

INTRODUÇÃO À ROBÓTICA 

Pré-requisitos: A definir 

Semestre: Optativa Carga Horária: 60h  Créditos: 4 

Ementa: 

 
Introdução à Robótica. Locomoção. Percepção. Paradigmas na programação de robôs. 
Navegação. Localização. Cartografia. Conceitos de robótica inteligente, considerando os 
robôs móveis autônomos. Os paradigmas de implementação, as arquiteturas e a 
aplicação de técnicas de Inteligência Artificial junto à robótica. 
 

Bibliografia básica 

 
MATARIC, MAJA J. Introdução à Robótica. Editora Unesp. ISBN 9788539304905. 
NIKU, SAEED B. Introdução à Robótica: Análise, Controle, Aplicações. Editora LTC. 
ISBN9788521622376 
 

Bibliografia Complementar 

 
MONK, Simon. Projetos com arduino e android: use seu smartphone ou tablet para 
controlar o arduino. Porto Alegre: Bookman (Série Tekne). ISBN 978-8260-121-1. 
DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: Como Programar. São Paulo: Prentice-Hall. 

MCROBERTS, Michael. Arduino Básico. São Paulo: Novatec. ISBN 9788575224045. 
MONK, Simon. Programação com Arduino: começando com Sketchesv. Porto Alegre: 
Bookman. (Tekne). ISBN 978858260026. 
MONK, Simon. Programação com arduino II: passos avançados com sketches. Porto 

Alegre: Bookman (Série Tekne). ISBN 978-85-8260-296-6. 
 

 

VIRTUALIZAÇÃO E COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

Pré-requisitos: INF501 

Semestre: Optativa Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 
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Conceitos gerais de virtualização e sua aplicação ao problema de computação em nuvem.  
Problemas de escalonamento de máquinas virtuais. Isolamento de tráfego entre 
aplicações.  Interfaces de programação para computação em nuvem. Ambientes de 
computação em nuvem privada. 
 

Bibliografia básica 

 
CHEE, Brian J.S; FRANKLIN JR., Curtis. Computação em nuvem: tecnologias e 

estratégias. São Paulo: M. Books. ISBN 9788576802075. 
RADFAHRER, LULI. Enciclopedia da Nuvem. Editora Campus - Grupo Elsevier.  
VELTE, Anthony T.; ELSENPETER, Robert C.; VELTE, Toby J. Cloud Computing - 
Computação em Nuvem. uma Abordagem Prática. Altas Books. 

 

Bibliografia Complementar 

 
NETO, Manoel Veras de Sousa. Virtualização. componente Central do Datacenter. 
Editora Brasport.  
PIAZZALUNGA, RENATA. A Virtualização da Arquitetura. Papirus Editora. ISBN 

8530807863. 
TANENBAUM A. Sistemas Operacionais Modernos. Editora Prentice Hall. 
MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. Fundamentos de sistemas 
operacionais. Rio de Janeiro: LTC. 
DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: Como Programar. São Paulo: Prentice-Hall. 
 

 

ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS 

Pré-requisitos: INF501 

Semestre: Optativa Carga Horária: 60h   Créditos: 4 

Ementa: 

 
Debater e discutir a gestão estratégica de negócios, vocação da região onde o curso é 
realizado. Envolverá a elaboração de um plano de negócio. Aspectos Jurídicos. Aspectos 
de Planejamento Estratégico. Aspectos de Administração Mercadológica. Aspectos de 
Produção. Aspectos de Gestão de Pessoas. Aspectos de Administração de Sistemas 
Informatizados. Aspectos Financeiros. Análise de viabilidade. Fontes de captação de 
recursos de capital, tecnológicos e materiais. Projetos. Desenvolvimento e financiamento 
de empresas. 
 

Bibliografia básica 

 
CURY, A. Organização e Método: uma visão holística. São Paulo: Atlas. 
ARAUJO, Luis César G. de. Organização, sistemas e métodos: e as tecnologias de 
gestão organizacional. Vol. 1. São Paulo: Atlas. 
BALLESTREO-ALVAREZ, M. E. Manual de Organizações, Sistemas e Métodos: uma 

abordagem teórica e prática da engenharia da informação. Ed. Atlas. 
 

Bibliografia Complementar 



CURSO SUPERIOR EM COMPUTAÇÃO - IFBA Campus Camaçari 

162 

 

 
CHIAVENATO I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. Ed. 
Saraiva. 
DORNELAS J. Empreendedorismo Corporativo. Ed. Campus. 
Ricky W. Griffin, Gregory Moorhead. Comportamento organizacional: gestão de 
pessoas e organizações. Cengage Learning. ISBN 9788522120963. 
MOSCOVICI, Fela. Equipes dão certo. Rio de Janeiro: J. Olympio. ISBN 8503005247. 
PINTO, Eder Paschoal. Negociando para compartilhar interesses com seu 
fornecedor: análise de casos reais, conceitos e dicas para consumidores, profissionais e 
empresários realizarem excelentes transações. Fortaleza: Práxis. ISBN 8587442015. 
 

 

COMÉRCIO ELETRÔNICO 

Pré-requisitos: A definir 

Semestre: Optativa Carga Horária: 60h   Créditos: 4 

Ementa: 

 
Fundamentos do comércio eletrônico. Design web voltado para o comércio eletrônico. 
Sistemas de gerenciamento e de manutenção de conteúdo (CMS). Serviço e servidores 
de comércio eletrônico: modelagem, personalização, distribuição e desempenho. 
Dinâmica e segurança de transações no comércio eletrônico. Técnicas antifraude. 
Estudos de casos no comércio eletrônico brasileiro e mundial. Desenvolvimento de 
projeto final de uma loja virtual com carrinho de compras. 
 

Bibliografia básica 

 
O'BRIEN, James A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da 
Internet. São Paulo: Saraiva. ISBN 9788502098343. 
KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a internet: uma 
abordagem top-down. São Paulo: Pearson Education. ISBN 9788581436777. 
NIEDERAUER, Juliano. Desenvolvendo websites com PHP. São Paulo: Novatec. 301 

p. ISBN 9788575222348. 
 

Bibliografia Complementar 

 
FONTES, EDISON. Políticas e Normas para a Segurança da Informação. Editora 
Brasport. ISBN 9788574525150 
STELI, RAFAEL. iOS: programe para iPhone e iPad. Editora Casa do Código. 
DEBASTIANI, Carlos Alberto. Boas apresentações vendem idéias. São Paulo: 
Novatec. ISBN 9788575222140. 
LUCKOW, Décio Heinzelmann; MELO, Alexandre Altair de. Programação Java para a 
web. São Paulo: Novatec. ISBN 9788575222386. 
SILVA, M. S. JQuery Mobile: desenvolva aplicações web para dispositivos móveis com 
HTMLS, CSS3, AJAX, jQuery e jQuery UI. São Paulo: Novatec. 
 

 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E ÉTICA 

Pré-requisitos: Nenhum 

Semestre: Optativa Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Especificidade da ética: origem, conceitos fundamentais, problemas e temas relevantes. 
Ética e moral. Evolução histórica e clássicos do pensamento ético. A questão da ética 
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hoje. História e Cultura Afro-Brasileira. Desafios da gestão de pessoal, Direitos 
humanos: discriminação, relações étnico-raciais no trabalho e na sociedade. O capital 
intelectual. Recrutamento e seleção de recursos humanos. 
 

Bibliografia básica:  

 
SILVA, Marilene Luzia da. Administração de Departamento de Pessoal. São Paulo: 
Érica. ISBN 9788571948402. 
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro: Campus. 
DUTRA,Joel Souza. Competências: Conceitos e Instrumentos para a Gestão de 
Pessoas na Empresa Moderna. São Paulo: Atlas. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
QUISHIDA, Alessandra; QUEIROZ, Ana carolina S. (Org.). Gestão de Pessoas: 
Perspectivas Estratégicas. São Paulo: Atlas. 
CARBONE, Pedro Paulo; BRANDÃO, Hugo Pena; LEITE, João Batista Diniz; VILHENA, 
Rosa Maria de Paula. Gestão por competências e gestão do conhecimento. Rio de 
Janeiro: FGV. 
ANDRADE, Jairo E. Borges; ABBAD, Gardênia da Silva; MOURÃO, Luciana. 
Treinamento, desenvolvimento e educação em organizações e trabalho: 

fundamentos para gestão de pessoas. Porto Alegre: Artmed. 
FIDELIS, Gilson José. Gestão de Pessoas: Rotinas Trabalhistas e Dinâmicas do 
Departamento de Pessoal. São Paulo: Érica. 
CHIAVENATO, I. Recursos Humanos: O Capital Humano das Organizações. São 

Paulo: Atlas. 
BOHLANDER. George, SNELL. Scott. Administração de Recursos Humanos. Ed. 
Cengage Learning. 
 

 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E DIVERSIDADE 

Pré-requisitos: A definir 

Semestre: Optativa Carga Horária: 60h   Créditos: 4 

Ementa: 

 
Formação de consciência crítica em relação às questões étnico-raciais no Brasil. 
Reflexões sobre os aspectos caracterizadores da formação cultural brasileira: história e 
memória dos povos afro-brasileiros e indígenas. Estudo das principais correntes teóricas 
brasileiras acerca do tema afro-brasileiros, indígena, miscigenação e relações étnico-
raciais; Direitos humanos; Promoção de uma Metodologia e Prática de Ensino em 
Computação e profissional de promoção da igualdade racial na escola e na comunidade. 
Comunidades quilombolas e indígenas. Tribos indígenas brasileiras sua história e 
ocupação geográfica. Contribuições culturais indígenas e africanas na atual cultura 
brasileira. Avaliação de situações de conflitos inter-étnicos e promoção de ações que 
incentivem a igualdade e o respeito à diversidade no contexto acadêmico. 
 

Bibliografia básica 

SILVA, ANA CÉLIA. Desconstruindo a discriminação do negro no livro didático. 
EDUFBA. ISBN 9788523207366 
JACCOUD, Luciana. A Construção de Uma Política de Promoção da Igualdade 
Racial: uma análise dos últimos 20 Anos. Brasília: Ipea. ISBN 9788578110239. 
GOMES, Nilma Lino (Org.). Um olhar além das fronteiras: educação e relações raciais. 
Belo Horizonte: Autêntica (Cultura negra e identidades). ISBN 9788575262917. 
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Bibliografia Complementar 

 
KLOSINSKI, Gunther. A adolescência hoje: situações, conflitos e desafios. Petrópolis: 

Vozes. ISBN 8532633307. 
QUEIROZ, Delcele Mascarenhas. Universidade e desigualdade: brancos e negros no 
ensino superior. Brasília: Liber Livro. ISBN 8598843059. 
THEODORO, Mário. As Políticas Públicas e a Desigualdade Racial no Brasil 120 
Anos Após a Abolição. Brasília: Ipea. ISBN 9788578110130. 
NAZARÉ Baía Coelho,Wilma; FARIAS DA SILVA, Carlos Ademir. Formação de 
Professores e Diversidade - Col. Formação de Professores & Relações Étnico-
Raciais. São Paulo: Livraria da Física. ISBN 9788578614355. 
LOPES, Maria Auxiliadora ; BRAGA, Maria Lúcia de Santanta (Org.). Acesso e 
permanência da população negra no Ensino superior. Brasília: Ministério da 
Educação. (Coleção educação para todos; 30) ISBN 978-85-60731-06-0 (broch.). 
 

 

RASTREAMENTO DE CRIMES NA WEB 

Pré-requisitos: A definir 

Semestre: Optativa Carga Horária: 60h   Créditos: 4 

Ementa: 

 
Administração de Conflitos. Cyber-ataques e vulnerabilidades mais comuns. Relações 
Étnico-Raciais e Diversidade. Bullying. Estudos Netnográficos. Comportamento de 
Risco. Afinidades. 
 

Bibliografia básica 

 
PAES, Vivian. Crimes, Procedimentos e Números. Ed. Garamond. 
ESPINDOLA, Albieri. Perícia Criminal e Civil. Editora Millenium.  
ELEUTERIO, Pedro. Desvendando a Computação Forense. Editora Novatec. 
KOZINETS, Robert. V. Netnografia: realizando pesquisa etnográfica online. Porto 

Alegre: Penso. 
 

Bibliografia Complementar 

 
CARR, Jefrey. Inside Cyber Warfare: Mapping the Cyber Underworld. O'Reilly. Media. 
CARVALHO, João. Investigação Pericial, Criminal e Criminologia. Editora 

Bookseller.  
DOREA, Luis. Criminalística. Editora Millenium. 
REIS, Albany. Metodologia Científica em Perícia Criminal. Millenium Editora. 
MOE, Wendy. Social Media Intelligence. Cambridge University. 

 

 

AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

Pré-requisitos: A definir 

Semestre: Optativa Carga Horária: 60h   Créditos: 4 

Ementa: 

 
Os AVAs como instrumentos para potencializar a aprendizagem. Diferentes 
concepções e práticas pedagógicas em AVA. Planejamento das disciplinas e da 
mediação das tecnologias digitais e telemáticas em ambientes virtuais de 
aprendizagem. Questões teórico/metodológicas para o ensino presencial e ou a 
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distância. Aprendizagem significativa. Objetos virtuais de Aprendizagem. 
 

Bibliografia básica 

 
SILVA, Marco e SANTOS, Edméa (org). Avaliação da aprendizagem em educação 
Online. São Paulo, Loyola. 
PEREIRA, Alice T. Cybis (Alice Therezinha Cybis) ((Org.)). Ambientes virtuais de 
aprendizagem: em diferentes contextos. Rio de Janeiro: Ciência Moderna. ISBN 

9788573936070. 
MOREIRA, Marco A.; MASINI, Elcie Salzano. Aprendizagem significativa: a teoria de 
David Ausubel. São Paulo: Centauro. ISBN 9788588208766. 
 

Bibliografia Complementar 

 
BARBOSA, Rommel Melgaço (Org.). Ambientes virtuais de aprendizagem. Porto 
Alegre: Artmed. ISBN 9788536305158. 
GOMEZ, M. V. Cibercultura, formação e atuação docente em rede: Guia para 
professores. Brasília: Liberlivro. 
PETERS, O. Didática do Ensino a Distância. São Leopoldo: Unisinos. 
SILVA, Marco; SANTOS, Edméa (Org.). Avaliação da aprendizagem em educação 
online: fundamentos, interfaces e dispositivos, relatos de experiências. São Paulo: 
Edições Loyola. ISBN 9788515032167. 
TORI, R. Educação sem distância: As tecnologias interativas na redução de 
distâncias em ensino e aprendizagem. São Paulo: SENAC. 
 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Ver Disciplina Avaliação da Aprendizagem (EDC601) da Licenciatura 

 

DIDÁTICA 

Ver Disciplina Didática (EDC501) da Licenciatura 

 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Ver Disciplina Educação a Distância (EDC803) da Licenciatura 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Ver Disciplina Educação Inclusiva (EDC702) da Licenciatura 

 

GAME E EDUCAÇÃO 

Ver Disciplina Game e Educação (EDC602) da Licenciatura 

 

LIBRAS 

Ver Disciplina Libras (EDC804) da Licenciatura 

 

POLÍTICA E GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

Ver Disciplina Política e Gestão da Educação (EDC701) da Licenciatura 
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SOFTWARE EDUCACIONAL 

Ver Software Educacional (EDC603) da Licenciatura 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

Pré-requisitos: A definir 

Semestre: Optativa Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Juros, descontos e equivalências de capitais nas capitalizações simples e compostas. 
Correção monetária, anuidades, rendas (séries de capitais), amortização e 
depreciação. 
 

Bibliografia básica 

 
VIEIRA SOBRINHO, J. D. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas. 
MATHIAS, W. F., GOMES, J. M. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas. 
ASSAF NETO, A. Matemática Financeira e suas Aplicações. São Paulo: Atlas. 
 

Bibliografia Complementar 

 
HAZZAN, S., POMPEO J. N. Matemática Financeira. Editora Saraiva. 
AYRES JR, F. Matemática Financeira, Coleção Schaum. São Paulo: Editora 
Mcgraw-Hill. 
FARO,Clóvis de. Matemática financeira. São Paulo: Atlas. 
 

 

CÁLCULO DIRENCIAL E INTEGRAL III 

Pré-requisitos: A definir 

Semestre: Optativa Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Equações Diferenciais Ordinárias (EDO’s): de 1ª ordem, ordens mais altas e 

lineares. Aplicações de EDO’s. Transformada de Laplace e aplicações. Seqüências e 
séries numéricas infinitas; Série de potencias (Taylor); Séries e transformadas de 
Fourier. 
 

Bibliografia básica 

 
SVEC, M. et al. Tópicos: Séries e Equações Diferenciais. Salvador: EDUFBA. 
MATOS, Marivaldo P. Equações Diferenciais e Séries. São Paulo: Makron Books. 
BOYCE, W.; DIPRIMA, R. Equações Diferenciais Elementares e Problemas com 
Valores de Contorno. Rio de Janeiro: LTC. 
ZILL, D. G. e CULLEN, M. R. Equações Diferenciais vol 1 e 2. São Paulo: Makron 
Books. 
GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo, vol 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC Editora. 

 

Bibliografia Complementar 

 
ANTON, H. Cálculo: Um novo horizonte, vol 1 e 2. Porto Alegre: Editora Bookman. 
MUNEM, M. Cálculo: vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: Guanabara Dois. 
STEWART, J. Cálculo: vol. 1 e 2. São Paulo: Editora Pioneira. 
PISKOUNOV. Cálculo Diferencial e Integral: vol 1 e 2. Editora Lopes da Silva. 
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COURANT, R. Cálculo Diferencial e Integral. Rio de Janeiro: Editora Globo. 
SIMMONS, George. Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: McGraw-Hill. 
THOMAS, G. B. Cálculo vol I e II. São Paulo: Pearson Education. 

 

 

CÁLCULO DIRENCIAL E INTEGRAL IV 

Pré-requisitos: A definir 

Semestre: Optativa Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Aplicações vetoriais de uma variável e curvas parametrizadas. Aplicações vetoriais de 
várias variáveis e superfícies parametrizadas. Campos vetoriais. Integral de linha de 
campos escalares e vetoriais. Teorema de Green, Gauss e Stokes. 
 

Bibliografia básica 

 
ANTON, H. Cálculo: um novo horizonte, vol 1 e 2. Porto Alegre: Editora Bookman. 
FLEMMING, D. M. Cálculo B. São Paulo: Makron Books. 
THOMAS, G. B. Cálculo. São Paulo: Pearson Education. 
STEWART, J. Cálculo. São Paulo: Editora Pioneira. 
GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. Rio de Janeiro: LTC Editora. 
 

Bibliografia Complementar 

 
SIMMONS, George. Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: McGraw-Hill. 
LEITHOLD, L. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Harbra. 
EDWARDS JR., C. H. e PENNEY, D. E. Cálculo com Geometria Analítica. São 
Paulo: Prentice-Hall. 
HOFFMAN, L. D. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. Rio de Janeiro: LTC. 
MUNEM, M. Cálculo: vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: Guanabara Dois. 
 

 

CÁLCULO NUMÉRICO 

Pré-requisitos: A definir 

Semestre: Optativa Carga Horária: 60h Créditos: 4 

Ementa: 

 
Erros e ordem de convergência. Métodos iterativos para resolução de equações 
lineares. Métodos diretos e iterativos para resolução de sistemas lineares. 
Interpolação. Diferenças finitas. Ajuste de curvas. Métodos dos mínimos quadrados. 
Integração numérica. Soluções numéricas de equações diferenciais ordinárias. 
 

Bibliografia básica 

 
CUNHA, Maria Cristina C. Métodos Numéricos. Campi nas: Editora da Unicamp. 
MORAES, D. C. e MARINS, J. M. Cálculo Numérico Computacional. São Paulo: 
Atlas. 
RUGGIERO, M. A. G. e LOPES, V. L.R. Cálculo Numérico: aspectos teóricos e 
Computacionais. São Paulo: 
McGraw-Hill. 
 

Bibliografia Complementar 
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SCHEID, F. Análise Numérica. Lisboa: McGraw-Hill. 
PRESS, W. H., et al. Numerical recipes. New York: Cambrige University. 

 

 

Disciplina Tópicos Avançados 

 

A disciplina  ‘Tópicos Avançados em Programação’ têm a ementa aberta. O seu 

conteúdo será definido pelo colegiado do curso e deve contemplar novas linguagens de 

programação e/ou a integração/uso de novas tecnologias. Esta formação permite 

exogenia entre as turmas e acompanhamento das tecnologias em ascensão no 

mercado. 
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ANEXO II – REGULAMENTO INTERNO DE TCC DO CURSO SUPERIOR EM 

COMPUTAÇÃO DO IFBA CAMAÇARI 

 
 

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

CAMPUS CAMAÇARI 

 

 

 

 

REGULAMENTO INTERNO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

CURSO SUPERIOR EM COMPUTAÇÃO  

(BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO E LICENCIATURA EM 
COMPUTAÇÃO) 

 

 

 

 

 

 

 

CAMAÇARI – BA 

ABRIL/2020  



CURSO SUPERIOR EM COMPUTAÇÃO - IFBA Campus Camaçari 

170 

 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
 
 
 
 

MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MEC 
ABRAHAM BRAGANÇA DE VASCONCELLOS WEINTRAUB 

 
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESU 

 WAGNER VILAS BOAS DE SOUZA 
 

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SETEC) 
ARIOSTO ANTUNES CULAU 

 
REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA – IFBA 
 

LUZIA MATOS MOTA 
 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PHILIPE MURILO CARVALHO 
 

DIRETOR GERAL DO IFBA - CAMPUS CAMAÇARÍ 
 

EDUARDO OLIVEIRA TELES 
 

DIRETOR DE ENSINO 
 

JOÃO MARCELO MORAES FERANDES 
 

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
 

ALINE RITA PEREIRA HOHENFELD 

 

MEMBROS DO COLEGIADO 

Eduardo Oliveira Teles - Siape 1737324  
Fábio Marques da Cruz- Siape -1783142 

  Fernanda Regebe Castro- Siape -1572135 
Larissa Natália das Virgens Carneiro-Siape 2947591 

Lucio Marcos Silva dos Santos – Siape 2911096 
Rosangela de Araújo Santos- Siape 1575167 
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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1. O presente Regulamento tem por objetivo normalizar o conjunto de atividades 

relacionadas com o Trabalho de Conclusão Curso (TCC), requisito indispensável à 

conclusão do Curso Superior em Computação do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) Campus Camaçari em suas duas habilitações, a 

saber: Bacharelado em Ciência da Computação e Licenciatura em Computação. 

Art. 2. O TCC consiste em pesquisa individual orientada, relatada sob a forma de artigo 

científico ou monografia, em qualquer área do conhecimento que envolvam temas 

pertinentes à Computação com aplicabilidade à habilitação em que o estudante esteja 

cursando. 

Parágrafo Único. A seleção do tema e da modalidade de trabalho de TCC deve ser 

feita, em comum acordo, entre o estudante e o orientador, considerando as 

especificidades tecnológicas e educacionais do curso. 

Art. 3. Serão privilegiadas temáticas relacionadas à: 

I. Bacharelado: aplicabilidade da computação para solução de problemas que 

tratem dos temas transversais ao curso, desenvolvimento de soluções 

inovadoras, sustentáveis e que possam fomentar o empreendedorismo; 

II. Licenciatura: relação entre as Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TIC) e a sua inserção nos contextos educativos, assim, com a realização da 

escrita científica, busca-se a integração da formação docente à pesquisa e 

prática docente. 

Art. 4. O TCC possui os seguintes objetivos gerais: 

I. estimular a pesquisa e a produção científica; 

II. propiciar a difusão dos conhecimentos construídos; 

III. aprofundar o conhecimento sobre o tema escolhido; 

IV. promover a consulta de bibliografia especializada e atualizada; 

V. aprimorar a capacidade de interpretação e crítica. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA ORIENTAÇÃO 

 

Art. 5. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será desenvolvido sob a orientação 

de um docente do Curso de Licenciatura em Computação. 

§1°. O TCC é atividade de natureza acadêmica e pressupõe a alocação de parte do 

tempo de ensino dos docentes à atividade de orientação, na forma prevista nas 

normas internas do IFBA. 

§2°. É facultado ao discente a escolha pelo acompanhamento de um professor 

coorientador durante a realização do TCC. 
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Art. 6. Cabe ao discente escolher o docente orientador, devendo, para esse efeito, 

confirmar o orientador até 20 dias úteis do início do semestre letivo. 

Parágrafo único. A relação de orientação e de coorientação estabelecida pelo docente 

junto ao discente deverá ser formalizada por meio de Carta de Aceite (Anexo) que 

deverá ser entregue à Coordenação do Curso. 

Art. 7. Na situação em que o discente não encontre nenhum docente que se disponha 

a assumir a sua orientação, deve procurar a Coordenação de Curso a fim de que lhe 

indique um orientador. 

Parágrafo único. Na indicação de docentes orientadores, a Coordenação de Curso 

deve observar a distribuição de acordo com as áreas de interesse dos docentes, bem 

como a distribuição equitativa de orientandos entre eles, não ultrapassando o número 

máximo de 4 (quatro) orientandos ao mesmo tempo.  

Art. 8. A desistência da relação de orientação por parte do orientador ou do orientando 

será por ele formalizada, mediante documento dirigido ao coordenador do curso 

especificando as razões.  

§1°. A substituição de orientador ocorrerá quando outro docente assumir 

formalmente a orientação, mediante aquiescência expressa do docente substituído. 

§2°. A substituição do orientador por parte do discente deverá ser por ele 

formalizada, mediante documento dirigido à Coordenação do Curso especificando as 

razões. 

Art. 9. O orientador tem, entre outros, os seguintes deveres específicos: 

I. frequentar as reuniões convocadas pela Coordenação de Curso; 

II. atender semanalmente seus discentes orientandos, em horário previamente 

definido em comum acordo com a Coordenação; 

III. entregar à Coordenação de Curso, ao final da orientação, relatório da orientação 

contendo a frequência e avaliação geral do processo de orientação – assinado 

pelo orientador e pelo estudante; 

IV. analisar e avaliar os trabalhos parciais que lhes forem entregues pelos 

orientandos; 

V. participar das defesas para as quais estiver designado; 

VI. assinar, juntamente com os demais membros da banca examinadora, as fichas 

de avaliação dos TCC e as atas finais das sessões de defesa; 

VII. cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

Art. 10. A responsabilidade pela elaboração do TCC é integralmente do discente, o que 

não exime o docente orientador de desempenhar adequadamente, dentro das normas 

definidas neste Regulamento, as atribuições decorrentes da sua atividade de 

orientação. 

 

CAPÍTULO III  

DOS DISCENTES EM FASE DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO 

DE CURSO (TCC) 
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Art. 11. Considera-se discente em fase de realização do Trabalho de Conclusão de 

Curso, aquele tenha cumprido as etapas e pré-requisitos constantes na matriz 

curricular da habilitação que cursa. 

Art. 12. O discente em fase de realização do TCC tem, entre outros, os seguintes 

deveres específicos: 

I. frequentar as reuniões convocadas pelo seu orientador; 

II. manter contato semanal com o docente orientador para discussão e 

aprimoramento da pesquisa; 

III. cumprir cronograma definido pelo orientador de TCC para entrega dos 

subprodutos e versões parciais e final do Trabalho de Conclusão do Curso; 

IV. elaborar a versão final do TCC, de acordo com o presente Regulamento e as 

instruções de seu orientador; 

V. entregar ao final do semestre, uma cópia definitiva do trabalho em meio digital e 

uma versão impressa e encadernada no Colegiado de Curso e outra versão 

impressa e encadernada na Biblioteca do Campus; 

VI. comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender o 

TCC; 

VII. cumprir e fazer cumprir este Regulamento; 

 

CAPÍTULO IV 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

Art. 13. O Trabalho de Conclusão de Curso poderá ser desenvolvido em formato de 

monografia ou de artigo científico. 

§1°. monografia de caráter dissertativo de sua própria autoria, de 35 a 60 páginas, 

incluindo elementos pré-textuais e pós-textuais.  

§2°. artigo científico seguindo as diretrizes de formatação de periódico com 

classificação Qualis B2 ou superior, escolhido de comum acordo com o orientador. 

Para escolha deste formato, o estudante deverá após a banca, na entrega da versão 

final, anexar comprovante de submissão do artigo com o atendimento às 

exigências/sugestões realizadas pela banca avaliadora aprovado pelo orientador.  

Parágrafo único. Em caso de artigo aprovado em periódico (com Qualis igual ou 

superior a B2 na área de Computação ou Interdisciplinar) durante o curso, o estudante 

poderá solicitar a validação do TCC, desde que o estudante seja autor principal e tenha 

um professor do curso como coautor. Em caso de aprovação, será agendada a 

apresentação do trabalho na modalidade de palestra aberta à comunidade. 

Art. 14. O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) deve ser elaborado considerando-

se: 

I. para monografia, na sua estrutura formal, os critérios técnicos estabelecidos nas 

normas da ABNT sobre documentação, no que forem aplicáveis; 
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II. no seu conteúdo, as finalidades estabelecidas no artigo 4° deste Regulamento e 

a vinculação direta do seu tema à área de Computação e às áreas de 

conhecimento relacionadas. 

Art. 15. A estrutura do TCC (monografia) compõe-se de: 

I. Elementos Pré-Textuais: 

a) capa; 

b) falsa folha de rosto; 

c) errata (opcional); 

d) folha de aprovação; 

e) folha de dedicatória (opcional); 

f) folha de agradecimento (opcional); 

g) epígrafe (opcional); 

h) resumo; 

i) abstract; 

j) listas de Ilustrações (quadros, tabelas, figuras e outros) – (opcional); 

k) lista de Abreviaturas e Siglas (opcional); 

II. Elementos Textuais ou Corpo do Trabalho: 

a) introdução; 

b) referencial teórico; 

c) estado da arte; 

d) metodologia; 

e) proposta (método, metodologia, estudo de caso, intervenção ou de 

software/hardware); 

f) resultados; 

g) considerações Finais. 

III. Elementos Pós-Textuais: 

a) referências 

b) glossário (opcional); 

c) apêndices (opcional); 

d) anexo (opcional); 

Parágrafo único. o modelo de monografia será disponibilizado na página do curso.  

 

CAPÍTULO VI  

DA BANCA EXAMINADORA E DA DEFESA DE TCC 

 

Art. 16. A banca será responsável pela avaliação do TCC. Ela deverá ser constituída 

por 3 professores, sendo um deles o professor orientador, que assumirá a função de 

coordenador da banca examinadora, e deve incluir um professor externo ao campus. 

§1°. Quando da designação da banca examinadora deve também ser indicado um 

membro suplente, encarregado de substituir qualquer dos titulares em caso de 

impedimento. 

§2°. A apresentação do trabalho realizar-se-á através de uma audiência pública. 
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Art. 17. A Banca examinadora somente pode executar seus trabalhos com 3 (três) 

membros presentes, registrando-os em Ata que deve ser devidamente assinada. 

§1º. Não havendo a participação de algum dos docentes designados para a banca 

examinadora, deve ser comunicado, por escrito, à Coordenação do Curso. 

§2º. Não havendo a participação do número mínimo de membros da banca 

examinadora fixado neste artigo, deve ser marcada nova data para a defesa, sem 

prejuízo do cumprimento da determinação presente no parágrafo anterior. 

Art. 17. Todos os docentes do Curso Licenciatura em Computação podem ser 

convocados para participar das bancas examinadoras. 

Art. 18. As sessões de defesa dos TCC são públicas. 

§1º. É vedado aos membros das bancas examinadoras tornarem públicos os 

conteúdos dos TCC antes de suas defesas. 

§2°. É vedado ao público realizar intervenções durante a defesa do TCC.  

Art. 19. O Coordenador de Curso deve elaborar calendário semestral fixando prazos 

para a entrega dos TCC, designação das bancas examinadoras e realização das 

defesas. 

§1°. Quando o TCC for entregue com atraso, a relevância do motivo deve ser 

avaliada pelas esferas competentes. 

§2°. Não é admitido um segundo atraso ou a manutenção da nota por período 

superior a um semestre. 

Art. 20. Até o término da data limite para a entrega das cópias dos TCC, o(a) 

orientador(a) de TCC divulgará a composição das bancas examinadoras, os horários e 

as salas destinados às suas defesas junto à Coordenação do Curso. 

Art. 21. Os membros das bancas examinadoras, a contar da data de recebimento da 

versão de defesa do TCC, têm o prazo de 30 (trinta) dias para procederem à leitura do 

material. 

Art. 22. Na defesa, o discente tem até 30 (trinta) minutos para apresentar seu trabalho 

e recomenda-se que cada componente da banca examinadora tenha até 10 (dez) 

minutos para fazer sua arguição, dispondo ainda o discente de outros 10 (dez) minutos 

para responder cada um dos examinadores. 

Art. 23. A aprovação na disciplina TCC ficará a critério da avaliação feita pela banca 

pela média das notas obtidas, conforme Anexo - Barema de Avaliação Final de TCC. 

Será aprovado o estudante que obtiver pontuação igual ou superior a 70 (setenta) 

pontos. 

Paragrafo único. Cada membro da banca avaliadora preencherá, atribuirá nota e 

assinará uma via do Barema de Avaliação e estes documentos devem fazer parte da 

documentação que ficará arquivada na pasta do estudante. 

Art. 24. A banca examinadora, por maioria, após a defesa oral, pode sugerir ao 

discente que reformule aspectos de seu TCC.  

§1°. O prazo para apresentar as alterações sugeridas é de, no máximo, 30 (trinta) 

dias.  
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§2°. Entregues as novas cópias do TCC, já com as alterações realizadas, o 

orientador deverá proceder às correções, para finalização e entrega de atas junto à 

Coordenação de Curso.  

Art. 25. O discente que não entregar o TCC, ou que não se apresentar para a sua 

defesa oral, sem motivo justificado na forma da legislação em vigor, está 

automaticamente reprovado na disciplina atinente ao TCC. 

Art. 26. Não há recuperação da nota atribuída ao TCC.  

§1°. Se reprovado, fica a critério do discente continuar ou não com o mesmo tema 

de TCC e com o mesmo orientador.  

§2º. Optando por mudança de tema, deve o discente reiniciar todo o processo para 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, desde a elaboração de um novo 

Projeto de Pesquisa de TCC. 

 

CAPÍTULO VII  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 27º. Os casos omissos neste regimento serão apreciados e julgados pelo 

Colegiado, podendo ser emitida uma resolução especifica sobre o assunto. 
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ANEXOS 
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CARTA DE ACEITE DO ORIENTADOR 

 

 

Eu,..................................................................................., professor(a) do curso do Curso 

Superior em Computação, habilitação ( ) Bacharelado em Ciência da Computação ( ) 

Licenciatura em Computação, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Bahia Campus Camaçari, SIAPE n.: ................................, declaro que aceito o 

compromisso de orientar o(a) acadêmico(a) 

.............................................................................., matrícula n.: ........................... na 

elaboração do TCC, a partir do momento da solicitação até a conclusão do mesmo, 

bem como participar da Banca Examinadora conforme prevê o Regulamento de TCC 

do curso. 

Camaçari-BA, ______ de __________________ de 20_____. 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Prof. Orientador (IFBA Campus Camaçari) 
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ATA DA DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO 

 

Às ............ horas do dia .......... de ....................... de .........., reuniu-se no(a) 

................................................. do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia 

Bahia (IFBA), Campus Camaçari, a Comissão Julgadora do Trabalho de Conclusão de 

Curso intitulado “.......................................................................................” do(a) discente 

................................................................................................, composta pelos membros 

abaixo indicados, para a sessão de defesa pública do citado trabalho, requisito para a 

obtenção do título de:  

(   ) Bacharel em Ciência da Computação  

(   ) Licenciado em Computação.  

Abrindo a sessão, o (a) orientador(a) e Presidente da Comissão, após dar a conhecer 

aos presentes o teor das Normas Regulamentares do Trabalho de Conclusão de 

Curso, passou a palavra ao estudante para apresentação de seu trabalho. Seguiu-se a 

arguição pelos membros da Comissão Julgadora e respectiva defesa. Nesta ocasião  

(   ) não foram solicitadas correções de texto.  

(  ) foram solicitadas algumas correções no texto escrito, as quais foram acatadas de 

imediato.  

Logo após, a Comissão se reuniu, sem a presença do discente e do público, para 

julgamento e expedição do resultado final. O discente foi considerado: 

(   ) Aprovado por unanimidade  

(   ) Aprovado sem unanimidade  

(  ) Não aprovado  

pelos membros da Comissão Julgadora, tendo sido atribuído a nota final 

...............(...............................) ao seu TCC. O resultado foi então comunicado 

publicamente ao discente pela Presidente da Comissão. Nada mais havendo a tratar, 

o(a) Presidente da Comissão Julgadora deu por encerrado o julgamento que tem por 

conteúdo o teor desta Ata que, após lida e achada conforme, será assinada por todos 

os membros da Comissão para fins de produção de seus efeitos legais.  

 

 

Camaçari-BA, ...........de....................................de..........  

 

 

......................................................................................  

Nome do(a) orientador 

...................................................................................... 

Nome do(a) avaliador(a) e instituição 

...................................................................................... 

Nome do(a) avaliador(a) e instituição 
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BAREMA DE AVALIAÇÃO FINAL DE TCC 

ESTUDANTE:  

TÍTULO: 

DATA DA DEFESA: 

NOME DO AVALIADOR: 

 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO E SUGESTÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO 

TCC – 50 pontos NOTA 

Justificativas e relevância do tema proposto 5 

Redação do texto 15 

Revisão Bibliográfica: disponibilidade, exploração e 
propriedade da utilização do material bibliográfico 15 

Relevância dos resultados obtidos e 
discussão dos resultados 15 

Nota Obtida   

APRESENTAÇÃO – 50 pontos 

Organização do trabalho 20 

Domínio do assunto 20 

Adequação do tempo 10 

Nota Obtida   

Nota Geral  

 

 

________________________________ 
Assinatura do Avaliador 
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TERMO DE DESISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO REQUERIDA PELO DOCENTE 

 

Eu, .........................................................................................................., SIAPE n.: 

................................, docente do Instituto Federal da Bahia Campus Camaçari, declaro, 

para os devidos fins, desistir da orientação do estudante 

.............................................................................................................................. 

MOTIVOS DA DESISTÊNCIA: 

............................................................................................................................. ...............

............................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...............

................................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................ ....................

............................................................................................................................. ...............

................................................................................................ ............................................

............................................................................................................................. ...............

............................................................................................................................................

................................................................................................... 

 

 

Camaçari-BA, ........... de.....................................................de .......... 

 

 

.......................................................................... 

Docente 

 

 

 

Parecer do Colegiado: ( ) deferido ( ) indeferido, registrado em ata de reunião do dia 

__/___/___. 

 

 

.......................................................................... 

Assinatura do Coordenador do Curso 
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TERMO DE DESISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO REQUERIDA PELO ACADÊMICO 

 

 

Eu,..............................................................................., matrícula nº. .............................., 

acadêmico(a) desta Instituição, declaro, para os devidos fins, desistir da orientação do 

docente  ............................................................................................................................   

 

MOTIVOS DA DESISTÊNCIA:  

............................................................................................................................. ...............

............................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...............

............................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...............

............................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...............

............................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...............

...................................................................................................  

 

Camaçari – BA , .......... de ................................................... de .................  

 

............................................................................................................. 

Assinatura do(a) estudante 

 

 

 

 

Parecer do Colegiado: ( ) deferido ( ) indeferido, registrado em ata do dia __/__/____ 

 

ATENÇÃO: Esta solicitação somente poderá ser requerida com tempo mínimo de 60 

(sessenta) dias antes da seção de defesa e deverá ser entregue junto com o termo de 

compromisso do novo professor orientador do Trabalho de Conclusão de Curso com 

outro professor orientador, pois o discente não pode defender o TCC sem possuir um 

professor orientador. Caso haja mudança de tema o projeto de TCC deverá ser 

reelaborado. 

 

.............................................................................................................  

Assinatura do(a) Coordenador do Curso 
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CARTA CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA 

 

 

Camaçari, __ de ____________ de 20__ 

 

 

Prezado (a) professor (a):...............................................................................................,  

 

Temos a imensa satisfação convidar V.Sa. para participar como membro da Banca 

Examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado 

........................................................................................, de autoria do discente 

........................................................................................, que será apresentado na 

sala/laboratório................................ do IFBA Campus Camaçari, no dia 

...............às...............horas. 

 

Pelas Normas do Trabalho de Conclusão do Curso, o (a) discente (a) terá 30 minutos 

para fazer a exposição do seu trabalho e cada componente da Banca Examinadora 

terá até 10 (dez) minutos para fazer sua arguição e apresentar o parecer, que deverá 

ser entregue por escrito para compor a documentação do discente(a).  

 

 

Atenciosamente, 

 
..............................................................  
Acadêmico  
 
 
..............................................................  
Orientador 
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ANEXO III – REGULAMENTO DO COLEGIADO 

 

 

 
 

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

CAMPUS CAMAÇARI 

 

 

 

 

REGIMENTO DO COLEGIADO DO CURSO SUPERIOR EM COMPUTAÇÃO 
(BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO E LICENCIATURA EM 

COMPUTAÇÃO) DO IFBA – CAMPUS CAMAÇARI 

 

 

 

 

 

 

 

CAMAÇARI – BA 

ABRIL/2020  
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
 
 
 
 

MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MEC 
ABRAHAM BRAGANÇA DE VASCONCELLOS WEINTRAUB 

 
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESU 

 WAGNER VILAS BOAS DE SOUZA 
 

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SETEC) 
ARIOSTO ANTUNES CULAU 

 
REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA – IFBA 
 

LUZIA MATOS MOTA 
 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PHILIPE MURILO CARVALHO 
 

DIRETOR GERAL DO IFBA - CAMPUS CAMAÇARÍ 
 

EDUARDO OLIVEIRA TELES 
 

DIRETOR DE ENSINO 
 

JOÃO MARCELO MORAES FERANDES 
 

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
 

ALINE RITA PEREIRA HOHENFELD 

 

MEMBROS DO COLEGIADO 

Eduardo Oliveira Teles - Siape 1737324  
Fábio Marques da Cruz- Siape -1783142 

  Fernanda Regebe Castro- Siape -1572135 
Larissa Natália das Virgens Carneiro-Siape 2947591 

Lucio Marcos Silva dos Santos – Siape 2911096 
Rosangela de Araújo Santos- Siape 1575167 
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CAPÍTULO I 

Das disposições Gerais 

 

Art. 1º. Colegiado do Curso Superior em Computação – CSC do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), campus Camaçari, abaixo 
denominado Colegiado de Curso, é um órgão primário de função normativa, consultiva 
e deliberativa de planejamento acadêmico e de assessoramento didático-pedagógico 
dos cursos de Bacharelado em Ciência da Computação e a Licenciatura em 
Computação. 

Art. 2º. O presente Regimento tem como objetivo disciplinar às diretrizes gerais de 
composição, atribuições e funcionamento do Colegiado do Curso Superior em 
Computação – CSC que agrupa o Bacharelado em Ciência da Computação e a 
Licenciatura em Computação, ofertado no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia – IFBA, Campus Camaçari, de acordo com o Regimento Geral da 
Instituição e demais Normas Institucionais aplicáveis. 

 

CAPÍTULO II 

Da composição 

 

Art. 3°. O Colegiado de Curso terá a seguinte constituição: 

IV. o coordenador do Curso Superior em Co 

V. mputação, como seu presidente; 

VI. 5 (cinco) professores integrantes do corpo docente do curso; 

VII. 1 (um) representante da área técnico-pedagógica; 

VIII. 1 (um) representante discente. 

 

Art. 4º. A presidência do Colegiado será automaticamente substituída ao final do 
mandato do cargo de Coordenador do Curso, sendo este substituído pelo novo 
Coordenador. 

Art. 5º. A indicação dos representantes docentes será feita pelos professores que 
atuam no Curso para um mandato de 1 (um) ano, com possibilidade de recondução. 

§1º. Poderão ser indicados todos os docentes que atuam regularmente no Curso 
desde que estejam enquadrados no regime de trabalho de 40 (quarenta) horas ou 
Dedicação Exclusiva (DE). 

§2º. Não serão indicados os Docentes Substitutos, Visitantes, Colaboradores ou 
qualquer outro que seja contratado em caráter temporário. 

Art. 6º. A indicação do discente, para um mandato de 1 (um) ano, com possibilidade de 
recondução, será feita pela representação estudantil após consulta e deliberação entre 
os pares. 

Art. 7º. Com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do final de cada mandato, 
deverão ser realizadas as consultas e indicações para renovação do Colegiado. 
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Paragrafo único: Em caso de destituição ou renúncia de algum dos membros titulares 
indicados, será convocado um suplente. E, em caso de impedimento deste, será 
realizada uma nova consulta. 

 

CAPÍTULO III 

Das atribuições 

 

Art. 8º. As atribuições básicas do Colegiado do Curso Superior em Computação são: 

I. Aprovar o regimento interno do Colegiado do Curso, devendo este ser 
referendado pelo Coordenador do Curso e encaminhado para publicação pela 
Direção do Campus; 

II. Deliberar sobre questões de ordem didático-pedagógicas relativas ao curso, 
incluindo às questões encaminhadas pelo NDE – Núcleo Docente Estruturante; 

III. Propor, elaborar e implementar políticas acadêmicas e avaliação, visando ao bom 
andamento do Curso de Computação, tanto do Bacharelado quanto da 
Licenciatura; 

IV. Deliberar sobre critérios de avaliação, carga horária, conteúdo e demais aspectos 
relacionados às disciplinas do curso, sem ferir a autonomia dos docentes, 
elaborando normas regimentais quando estas forem necessárias; 

V. Sugerir intercâmbio, substituição ou capacitação de docentes, bem como 
providências de outra natureza, necessárias à melhoria da qualidade de ensino; 

VI. Definir e propor as estratégias e ações necessárias e/ou indispensáveis para a 
melhoria de qualidade da pesquisa, da extensão e do ensino ministrado no 
curso; 

VII. Deliberar sobre qualquer questão relativa ao estágio supervisionado, monografia 
de conclusão de curso e orientações acadêmicas, elaborando normas 
regimentais quando estas forem necessárias; 

VIII. Emitir pareceres sobre adaptações e equivalências curriculares; 
IX. Assegurar a interconexão entre teoria e prática de conteúdos e disciplinas no 

âmbito de cada Curso; 
X. Propor aos Departamentos Acadêmicos alterações no conteúdo programático 

das disciplinas, visando a sua atualização e modernização; 
XI. Deliberar sobre problemas disciplinares e atitudes do corpo docente e discente 

vinculados a sua área de atuação; 
XII. Encaminhar a indicação de nova coordenação do curso ou recondução, a cada 2 

(dois)  anos, escolhida dentre os docentes que atuam no curso; 
XIII. Dar encaminhamento aos processos de aproveitamento de estudos, reingresso, 

ingresso de diplomados, transferências, ou qualquer outro processo de natureza 
acadêmica relacionada às atividades de ensino do curso e disciplinar relativa ao 
corpo discente, indicando consultores ad-hoc quando estes se fizerem 
necessários. 

 

Art. 9º. As atribuições do Presidente do Colegiado são: 

I. Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 
II. Representar o Colegiado junto aos órgãos do IFBA; 

III. Executar as deliberações do Colegiado; 
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IV. Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo 
Colegiado; 

V. Decidir, ad referendum, em caso de urgência, sobre matéria de competência do 
Colegiado excetuando-se a emissão de normativas; 

VI. Representar junto ao Diretor do Campus e ao Diretor de Ensino nos casos de 
transgressão disciplinar docente e discente; 

VII. Exercer outras atribuições previstas em lei, neste Regimento ou em quaisquer 
outra normativa institucional. 

 

CAPÍTULO IV 

Das reuniões e atividades 

Art. 10º. O Colegiado do Curso reunir-se-á, ordinariamente, 2 vezes por semestre e, 
extraordinariamente, mediante solicitação do Presidente do Colegiado ou de, pelo 
menos, 3 (três) membros do Colegiado.  
Parágrafo único: As convocações para as reuniões serão realizadas através de um 
dos sistemas de comunicação oficial do IFBA, com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas para as reuniões ordinárias e de 24 (vinte e quatro) horas para 
as reuniões extraordinárias, informando a pauta e sendo oficializadas por meio de atas. 
 

Art. 11º. Os membros do Colegiado que, por motivo de força maior, não puderem 
comparecer à reunião, deverão justificar formalmente a sua ausência antecipadamente 
ou imediatamente após cessar o impedimento. 

§1º. Toda justificativa deverá ser apreciada pelo Colegiado na reunião subsequente. 

§2º. Se a justificativa não for aceita, será atribuída falta ao membro do Colegiado no 
dia correspondente à sua ausência. 

§3º. O membro do Colegiado que faltar, sem justificativa aprovada, a 02 (duas) 
reuniões seguidas ou 03 (três) alternadas no período de 12 (doze) meses, será 
destituído de sua função. 

§4º. Deverão ser justificadas as faltas e garantido o direito de segunda chamada dos 
estudantes que, em decorrência de sua participação em reunião de Colegiado não 
possam participar de outra atividade do Curso. 

Art. 12º. O quórum para realização das reuniões do Colegiado deverá ser superior a 
50% (cinquenta por cento) dos membros em primeira chamada e superior a 30% (trinta 
por cento) dos membros em segunda chamada, até 30 minutos após a primeira 
chamada. 

Parágrafo único: As reuniões com quórum abaixo do estabelecido no caput deste 
artigo deverá ser reagendada. 

Art. 13º. As atas das reuniões deverão ser elaboradas pelo secretário da coordenação 
de curso e, na ausência deste, por um membro do Colegiado de Curso presente na 
reunião. 

Art. 14º. Declarada aberta a reunião do Colegiado de Curso, proceder-se-á a 
discussão da Ata da Reunião anterior e, não havendo emendas ou impugnações, será 
a mesma considerada aprovada. 
 
Art. 15º. No início de cada semestre, cada professor deverá encaminhar ao Colegiado 
de Curso, num prazo de 20 (vinte) dias a contar do início do ano letivo, o plano de cada 
disciplina que irá lecionar naquele período.  
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Parágrafo único: Os planos de disciplinas serão analisados obedecendo à ementa 
definida neste PPC na primeira reunião do semestre de oferta das referidas disciplinas. 
 

CAPÍTULO V 

Das disposições finais 

 

Art.16º. Os casos omissos neste regimento serão apreciados e julgados pelo 
Colegiado, podendo ser emitida uma resolução especifica sobre o assunto. 

Art.17º Para ser apto para o cargo de coordenador, o professor deve reunir as 
seguintes condições: 

§1º. Docentes que atuam regularmente no curso desde que estejam enquadrados no 
regime de trabalho de 40 (quarenta) horas ou Dedicação Exclusiva (DE). 

§2º. Ser indicado por maioria simples (50% + 1). 

Art.18º. O presente Regimento deverá atender ao Regimento Interno do IFBA, 
devendo para tanto, ser alterado quando necessário. 

Art.19º. O presente Regimento poderá ser modificado total ou parcialmente pelo voto 
favorável de 50% + 1 (cinquenta por cento mais um) dos membros presentes do 
colegiado, apreciado em reunião extraordinária especialmente convocada para este 
fim. 

Art.20º. Este regimento deverá ser objeto de análise e aprovação do Colegiado do 
Curso Superior em Computação tendo como referência a Resolução CONSUP/IFBA nº 
17 de 27/08/2012 do IFBA, Resolução Nº 23, de 16 de maio de 2019 e suas 
atualizações. 
 
Art.21º. Este regimento entra em vigor a partir da data de publicação pela Direção 
Geral do Campus Camaçari após aprovação pelo CONSUP, ou por delegação deste 
pelo CONSEPE ou pelo Conselho do Campus, conforme Resolução Nº 23, de 16 de 
maio de 2019. 
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ANEXO IV – REGULAMENTO DO NDE 

 
 

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

CAMPUS CAMAÇARI 

 

 

 

REGIMENTO DO NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) DO 
CURSO SUPERIOR EM COMPUTAÇÃO (BACHARELADO EM 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO E LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO) 
DO IFBA – CAMPUS CAMAÇARI 

 

 

 

 

 

 

 

CAMAÇARI – BA 

ABRIL/2020  
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
 
 
 
 

MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MEC 
ABRAHAM BRAGANÇA DE VASCONCELLOS WEINTRAUB 

 
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESU 

 WAGNER VILAS BOAS DE SOUZA 
 

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SETEC) 
ARIOSTO ANTUNES CULAU 

 
REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA – IFBA 
 

LUZIA MATOS MOTA 
 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
 

PHILIPE MURILO CARVALHO 
 

DIRETOR GERAL DO IFBA - CAMPUS CAMAÇARÍ 
 

EDUARDO OLIVEIRA TELES 
 

DIRETOR DE ENSINO 
 

JOÃO MARCELO MORAES FERANDES 
 

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
 

ALINE RITA PEREIRA HOHENFELD 

 

MEMBROS DO NDE 

Eduardo Oliveira Teles - Siape 1737324 
João Marcelo Moraes Fernandes- Siape 2844527 

Josildo Perereira da Silva – Siape 1643908 
Lucio Marcos Silva dos Santos – Siape 2911096 
Messias Bittencourt Figueredo – Siape 1315404 

Wilma Edysley Rosado – Siape 1788823 
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CAPÍTULO I 

Das considerações preliminares 

 

Art.1º. O presente regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) do Curso Superior em Computação – CSC que agrupa o Bacharelado em 
Ciência da Computação e a Licenciatura em Computação, ofertado no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, Campus Camaçari. 

Art.2º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um órgão consultivo responsável pela 
concepção do Projeto Pedagógico do Curso e tem, por finalidade, a atualização, tanto de 
Projeto de Implantação de Curso para Projeto Pedagógico de Curso quanto ajustes periódicos 
do Projeto Pedagógico implementado (revitalização). 

Art.3º. O Colegiado do Curso assegurará a renovação parcial dos membros do NDE de modo a 
garantir a continuidade no processo de acompanhamento dos cursos. 

CAPÍTULO II 

Da constituição do NDE 

 

Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído de: 

a) o Coordenador do curso, como seu presidente; 

b) pelo menos 4 (quatro) professores integrantes do corpo docente do curso. 

Art. 5º. A indicação dos representantes docentes será feita pelo Colegiado de Curso para um 
mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução de, no máximo, 60% dos docentes 
que compõem o NDE. 

 

CAPÍTULO III 

Das atribuições do NDE 

 

Art. 6°. Atribuições do NDE: 

a) contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

b) colaborar com a atualização periódica do projeto pedagógico do curso; 

c) conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado, 
sempre que necessário; 

d) cooperar na supervisão das formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas 
pelo Colegiado; 

e) contribuir para a análise e avaliação do Projeto Pedagógico, das Ementas, dos 
Conteúdos Programáticos e dos Planos de Ensino dos componentes curriculares; 
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f) auxiliar o acompanhamento das atividades do corpo docente, inclusive com a avaliação 
institucional, recomendando ao Colegiado a indicação ou substituição de docentes, 
quando necessário; 

g) zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 
Graduação. 

CAPÍTULO IV 

Da titulação e formação acadêmica dos docentes do NDE 

 

Art. 7º. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos docentes que compõem o NDE devem 
possuir titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu e formação 
acadêmica na área do curso. 

CAPÍTULO V 

Do regime de trabalho dos docentes do NDE 

 

Art.8º. Os docentes que compõem o NDE devem estar enquadrados em regime de horário 

parcial e/ou integral, sendo que, no mínimo, 40% destes devem atuar em tempo integral. 

CAPÍTULO VI 

Das atribuições do presidente do NDE 

 

Art.9º. Compete ao presidente do Núcleo Docente Estruturante: 

a) convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 

b) representar o NDE junto aos órgãos da Instituição; 

c) encaminhar as deliberações do Núcleo; 

d) coordenar a integração com o Colegiado do Curso e setores da Instituição. 

CAPÍTULO VII 

Das reuniões 

 

Art.10º. O Núcleo Docente Estruturante reunir-se-á, ordinariamente, bimensalmente e, 
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente. As decisões serão tomadas por 
maioria simples de votos, com base no número de presentes. 

Art. 11º. O quórum mínimo para dar início à reunião é de 50% + 1 (cinquenta por cento mais 

um) dos membros do NDE. 

 
CAPÍTULO VIII 

Das disposições finais 

 

Art.12º. Os casos omissos serão resolvidos pelo NDE ou órgão superior, de acordo com a 
competência dos mesmos. 
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Art.13º. Este regimento deverá ser objeto de análise e aprovação do Colegiado do Curso 

Superior em Computação tendo como referência a Resolução CONSUP/IFBA nº 17 de 
27/08/2012 do IFBA e Resolução Nº 23, de 16 de maio de 2019. 

Art.14º. Este regimento entra em vigor a partir da data de publicação pela Direção Geral do 
Campus Camaçari, revogando-se as demais disposições em contrário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


