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1 Capítulo: JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS
1.1

JUSTIFICATIVA

O município de Vitória da Conquista está localizado na micro-região do Planalto
de Conquista, no Sudoeste da Bahia. Sua área de influência econômica abrange
aproximadamente 90 municípios localizados nesta região, na vizinha região da
Serra Geral, estendendo-se até a região norte do Estado de Minas Gerais. Estas
regiões possuem uma população estimada em cerca de 2 milhões de habitantes.

A análise de pesquisa realizada pelo SEBRAE revela um potencial de trabalho na
área agroindustrial, industrial e de serviços. Portanto, faz-se necessário capacitar
profissional em eletrônica, para atender às necessidades de empresas do pólo
industrial de Vitória da Conquista e regiões circunvizinhas, tais como LINEAR,
WAYTEC, CHADLER, NETGATE, COELBA, OI, AZALÉIA e MAGNESITA, além
das empresas de pequeno porte e de prestação de serviços.

Por um lado há necessidade das empresas, por outro, a quantidade de matrículas
no ensino médio mostrado na tabela 1 e 2 da DIREC 20, que revelam juntos a
demanda por cursos Técnicos. Há também o fato de que 84,84% das matrículas
ocorrem em instituições de ensino estaduais, 7,29% em instituições municipais e
7,00% em instituições particulares e apenas 0,87% na esfera federal.
Tabela 1: Matrícula inicial no ensino médio, por dependência administrativa
Região

Total Federal Estadual Municipal Particular

Sudoeste 30.207

262

25.628

2.201

2.116

Fonte: SEI / Bahia - 2005

Vitória da Conquista vem se firmando como Pólo Educacional do sudoeste
baiano, fato de interesse de todos, pois centros de pesquisas e universidades
atuando na formação de profissionais de nível médio à pós-graduação são fatores
que levam ao desenvolvimento de uma região. Um dos fatores para instalação de
indústrias em uma região é a existências de instituições de formação profissional
nesta região de interesse. Com as instalações de novas indústrias novos
investimentos em infra-estrutura são atraídos e a cidade é obrigada a se adequar
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para receber novos moradores. Isso tudo reflete numa melhora significativa do
padrão de vida da população local.
Tabela 2: Matrícula inicial no ensino médio nas Cidades da Jurisdição da DIREC 20
Cidade
Anagé
Barra do Choça
Belo Campo
Bom Jesus da Serra
Caetanos
Cândido Sales
Caraíbas
Condeúba
Cordeiros
Encruzilhada
Maetinga
Piripá
Planalto
Poções
Pres. Jânio Quadros
Ribeirão do Largo
Tremedal
Vitória da Conquista
Total

Quantidade
852
1.032
854
459
576
1.350
465
986
519
762
283
609
984
2.149
528
224
628
16.947
30.207

Fonte: SE I / Bahia – 2005

Atendendo ao novo direcionamento dado ao ensino profissionalizante no país de
acordo com as exigências legais citadas no Decreto Federal nº 5.154/04 e a
Resolução CEB/CNE nº 01/2005, que instituíram a possibilidade da integração
entre o Ensino Médio e o Técnico Profissionalizante. E a fim de contemplar as
necessidades do mercado de trabalho regional e os anseios dos jovens por uma
formação profissional, IF-BA / CAMPUS de Vitória da Conquista, criou o curso
Técnico em Eletrônica de nível médio, modalidade Integrado, que início no ano de
2006.
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1.2

OBJETIVOS

Os avanços científicos e tecnológicos dos últimos anos num mundo globalizado
vêm ao encontro da formação profissional. Assim o IF-BA / CAMPUS de Vitória da
Conquista construiu sua proposta levando-se em conta pressupostos básicos
curriculares, na perspectiva do perfil do profissional que se exige hoje no mercado
e a importância decisiva da Eletrônica no mundo contemporâneo.

1.2.1 Objetivo Geral
Formar Técnicos em Eletrônica para atuar na área industrial e de serviços,
desenvolvendo habilidades e construindo competências, de acordo com as suas
aptidões. Formar profissionais críticos, capazes de se adequarem às constantes
inovações tecnológicas.

1.2.2 Objetivos Específicos


Qualificar técnicos com uma visão humanística cultural e mercadológica
capazes de atuar no planejamento, na programação e na liderança de uma
equipe;



Formar profissionais para atuar no mercado de trabalho globalizado a fim
de conceber e implementar os novos serviços num mercado que se
apresenta cada vez mais dinâmico, competitivo e aberto;



Possibilitar o desenvolvimento de competências e habilidades, de forma
plena e inovadora – capacidade de raciocínio, flexibilidade, iniciativa,
criatividade, pensamento crítico, capacidade de visualização e resolução
de problemas;



Qualificar profissionais para atuar na instalação e na manutenção de
equipamentos eletrônicos;



Formar profissionais capazes de pensar de forma sistêmica, mas aberta e
criativa, que possam adaptar-se às mudanças sociais e tecnológicas.



Atender as demandas de profissionais no mercado de trabalho devido a
crescente expansão dos setores.
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2 Capítulo: REQUISITOS DE ACESSO
2.1

FORMA DE INGRESSO

Concorrerão às vagas para o curso Técnico em Eletrônica exclusivamente os
candidatos com certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou que estejam
cursando a 8ª série, deverão prestar exames de seleção através de prova escrita
de conteúdos ministrados no Ensino Fundamental para ingresso no 1º ano.

2.2

MATRÍCULA

A matrícula é oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental.
Os critérios gerais de matrícula seguirão as normas da Organização Didática dos
Cursos da Educação Profissional Técnico de Nível Médio do IF-BA em vigor.

2.3

NÚMERO DE VAGAS

O processo seletivo ocorrerá anualmente, desde que sejam atendidas as
condições técnico-pedagógicas para o pleno funcionamento do curso, sendo
ofertadas 30 vagas por turma.
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3 Capítulo: PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
O Técnico em Eletrônica é um profissional de nível médio legalmente habilitado
para atuar em empresas e entidades nas áreas de montagem de equipamentos
eletrônicos, de telecomunicações, de informática e montagem de sistemas
eletroeletrônicos

de

potência,

e

manutenção

desses

sistemas,

quando

devidamente treinados.

O curso Técnico em Eletrônica se enquadra na demanda do mercado de trabalho
por técnicos generalistas, com condições de atuar eficazmente em diversos
campos de conhecimentos e aplicações tecnológicas. Para o exercício da
profissão, deverá possuir: educação geral, tecnológica e humanística, senso
crítico e ético, conhecimento de seus direitos, mas também de deveres,
capacidade de se relacionar em grupo, criatividade e disciplina. De posse desses
requisitos, deverá tornar-se um profissional versátil, capaz de programar e
executar suas funções, liderar equipes, otimizar sistemas, programar e executar
manutenção preditiva, preventiva e corretiva.

O profissional ao concluir o curso deverá possuir um conjunto de competências
que estão descrito a seguir:


Coordenar e desenvolver equipes de trabalho que atuam na instalação, na
produção e na manutenção, aplicando métodos e técnicas de gestão
administrativa e de pessoas;



Aplicar normas técnicas de qualidade, saúde, segurança no trabalho e
técnicas de controle de qualidade;



Aplicar normas técnicas e especificações de catálogos, manuais e tabelas
em projetos, em processos de fabricação, na instalação de máquinas e de
equipamentos e na manutenção;



Aplicar métodos, processos e logística na produção, instalação e
manutenção;



Elaborar projetos, leiautes, diagramas e esquemas, correlacionando-os
com as normas técnicas e com os princípios científicos e tecnológicos;



Aplicar técnicas de medição e ensaios, visando à melhoria da qualidade de
produtos e serviços;
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Avaliar as características e propriedades dos materiais, insumos e
elementos de máquinas, correlacionando-as com seus fundamentos
matemáticos, físicos e químicos para a aplicação nos processos de
controle de qualidade;



Ter compreensão do mundo moderno, economicamente globalizado, suas
razões e as conseqüências advindas deste fato para as sociedades;



Estar sensível para adquirir uma nova atitude de vida frente aos desafios
emergentes do movimento histórico - social;



Conhecer as relações e interações do mundo do trabalho e o significado de
seu papel enquanto trabalhador neste cenário;



Possuir atitude de investigação científica, sendo capaz de “arriscar
intuições”, diante dos desafios colocados pela ciência e tecnologia,
renovados permanentemente;



Ter a compreensão que as inovações tecnológicas exigem inovações
culturais que questionem o lugar do trabalho na vida social;



Ter a formação científica, tecnológica e humanística dentro de uma
perspectiva inter e multidisciplinar, considerados estes aspectos como
indissociáveis;



Trazer conhecimentos científicos tais que o tornem capaz de diagnosticar
problemas, tecer alternativas, gerenciar novas situações;



Aproximar-se sempre dos princípios de flexibilidade, de adaptação crítica,
gerenciamento participativo, agilidade e decisão;



Ter compromisso ético-profissional;



Estar preocupado com as questões ambientais;



Coordenar atividades de utilização e conservação de energia, propondo a
racionalização de uso e de fontes alternativas;



Conhecer os princípios custo-benefício dos aspectos produtivos e de
avaliar e analisar a influência de processos e de produtos no ambiente;



Correlacionar sistemas de gestão da produção;



Conhecer e interpretar legislação e normas técnicas referentes a
processos, produtos de saúde e segurança no trabalho;



Interpretar projetos de instalações e de sistemas industriais, caracterizando
e

determinando

aplicações

de

materiais,

acessórios,

dispositivos,

instrumentos, equipamentos e máquinas;
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Identificar e executar ações de treinamento e de suporte técnico;



Instalar componentes de software e hardware;



Identificar a origem de falhas no funcionamento de computadores e seus
principais acessórios e programas;



Conhecer arquitetura básica de redes e seus principais componentes;



Interpretar e avaliar projetos de sistemas;

3.1

ALGUNS CAMPOS DE ATUAÇÃO


Indústria de eletro-eletrônicos;



Indústria de computadores;



Empresas geradoras e concessionárias de eletricidade;



Empresas de manutenção de sistemas elétricos e eletrônicos;



Indústrias calçadistas;



Empresas de prestação de serviços de telecomunicações;



Empresas de infra-estrutura para telecomunicações;



Empresas de manutenção de sistemas elétricos e eletrônicos;



Empresas de manutenção de sistemas de telecomunicações;



Indústria automobilística;



Oficinas de reparo de equipamentos (assistência técnica);



Empresas de vendas e serviços de equipamentos e sistemas;



Empresas de sistemas de segurança, alarme e vigilância patrimonial.
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4 Capítulo: ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
4.1

ESTRUTURA INTEGRADA

A organização curricular para a formação do Técnico em Eletrônica está
estruturada na integração de disciplinas técnicas às fundamentais e de formação
geral, visando habilitar o estudante para sua inserção no mercado de trabalho
concomitantemente com a formação do cidadão.
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4.2

GRADE CURRICULAR
DISCIPLINAS
Artes
Biologia / Programa de
Saúde
Desenho Técnico
Educação Física

NÚCLEO COMUM

Filosofia
Física
Geografia
História
Informática Básica
Inglês
Língua Portuguesa
Matemática
Química
Sociologia Geral e do
Trabalho

1ª SÉRIE
CH

DIVERS.

Automação Eletrônica
Eletrônica Analógica I e II

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Eletrônica Digital
Eletrotécnica
Informática Aplicada à
Eletrônica
Laboratório I e II de
Eletrônica
Linguagem de Programação
Manutenção e Projeto
Eletrônico
Introdução Máquinas
Elétricas
Microcontroladores I e II
Redes de Computadores
Telecomunicações
TOTAL - FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
TOTAL ANUAL
TOTAL DO CURSO
ESTÁGIO (OPCIONAL)
TOTAL GERAL

CH

4ª SÉRIE

CHS CHA

CH

CHS CHA

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

2

72

60

2

72

60

2

72

-

-

-

60
60
90
60
60
30
120
90
60

2
2
3
2
2
1
4
3
2

72
72
108
72
72
36
144
108
72

60
90
60
60
60
90
90
60

2
3
2
2
2
3
3
2

72
108
72
72
72
108
108
72

60
60
90
60
60
60
60
90
60

2
2
3
2
2
2
2
3
2

72
72
108
72
72
72
72
108
72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

2

72

21
2
-

756
72
-

660
-

22
-

792
-

60
30

2
1

72
36

750
Redação Técnica e Científica
-

Análise de Circuito

3ª SÉRIE

CHS CHA

2

25
-

900 630
60
-

60

2

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

2

72

60

2

72

0

0

0

30

1

36

-

-

-

60
60

2
2

72
72

60
60
-

2
2
-

72
72
-

60
60
-

2
2
-

72
72
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

2

72

-

-

-

-

-

-

60

2

72

60

2

72

-

-

-

60

2

72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

3

108

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

2

72

-

-

-

-

-

-

60
-

2
-

72
-

60
60
60

2
2
2

72
72
72

0

0

0

180

6

216

240

8

288

570

19

684

810

27

972 870

29

1044 900

30

1080 660

22

792
3240
360
3600

TOTAL - NÚCLEO COMUM

TOTAL - PARTE
DIVERSIFICADA

CH

60

Org., Normas e Qualidade
SMS (Seg. do Trabalho,
Meio Ambiente e Saúde)

2ª SÉRIE

CHS CHA
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4.3

MATRIZES REFERENCIAIS

4.3.1 DISCIPLINAS NÚCLEO COMUM
1. NOME DA DISCIPLINA: ARTES / EDUCAÇÃO MUSICAL
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
1 – Interpretar e compor
2 – Ouvir e apreciar
3 – Contextualizar

4. HABILIDADES:
1.1 - ler, escrever e executar trechos rítmicos da notação musical não convencional;
1.2 - criar e executar breves composições musicais, a partir de uma variedade de recursos e fontes
sonoras;
1.3 - desenvolver senso de conjunto;
1.4 - criar, organizar, dirigir, ensaiar e apresentar atividades musicais como resultado de um
processo conjunto de planejamento;
1.5 - selecionar, utilizar e combinar recursos e fontes sonoras para construção de uma idéia
musical;
1.6 - tocar instrumentos de percussão, utilizando-se da técnica básica necessária para execução
dos diferentes gêneros;
1.7 - agrupar os diferentes tipos de instrumentos musicais em famílias que os reúna a partir de
características básicas.
2.1 - compreender e demonstrar a diferença entre Pulso e Ritmo;
2.2 - identificar as diferenças tímbricas e a textura em diversos conjuntos;
2.3 - identificar a utilização das fontes sonoras em uma diversidade de manifestações, formações
instrumentais e/ou vocais (orquestras, corais, conjunto de câmara, etc.) e gêneros musicais;
2.4 - expressar e justificar opiniões e preferências, com vocabulário adequado e conhecimento
musical;
2.5 - reconhecer auditivamente e decodificar símbolos gráficos da notação convencional
relacionados com aspectos da Duração do som/silêncio – andamento;
2.6 - reconhecer auditivamente e decodificar símbolos gráficos da notação convencional
relacionados com aspectos da Intensidade do som – dinâmica;
2.7 - identificar nos instrumentos de percussão as células básicas de diferentes gêneros musicais;
2.8 - desenvolver a percepção e a consciência de público/ouvinte crítico;
2.9 - projetar transformações que visem à melhoria da qualidade sonora dos diversos ambientes.
3.1 - identificar e avaliar as manifestações musicais da contemporaneidade no contexto sóciohistórico-cultural;
3.2 - contextualizar sócio-historicamente as manifestações musicais;
3.3 - analisar os períodos da história da música brasileira, destacando as principais características e
compositores representativos de cada período;
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3.4 - identificar as maneiras pelas quais a indústria musical afeta vários aspectos da sociedade e
da economia.
3.5 - identificar e descrever, a partir da audição, as principais características dos estilos vivenciados;

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRAMÁTICO)
EMENTA
O trabalho da Educação musical é norteado pelas seguintes formas de relacionamento e
abordagem da música: composição/improvisação, interpretação/execução, percepção e apreciação.
Os estudantes deverão vivenciar atividades musicais por meio da exploração, improvisação,
interpretação e composição, permeadas pela audição consciente e apreciação crítica, de modo que
o estudante possa manifestar livremente sua criatividade.
O ambiente da aula de música deverá ser um espaço/tempo privilegiado, rico de impulsos e
estímulos, de modo que o fazer musical possa ampliar-lhes quantitativa e qualitativamente as
experiências sensoriais, afetivas e cognitivas, bem como as manifestações de originalidade e
criatividade.
Dentro do trabalho pedagógico, as habilidades de compor, tocar um instrumento, cantar,
improvisar, ouvir e apreciar devem coexistir de forma integrada, não-hierarquizada. O fazer musical
envolve, da parte do estudante, observação, experimentação e manipulação como procedimentos
que conduzem à construção do conhecimento. Todos estes aspectos serão vivenciados a partir da
construção da habilidade de tocar um instrumento de percussão.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Serão promovidas atividades sempre voltadas para o “fazer musical” em suas competências
básicas: interpretar e compor, ouvir e apreciar e contextualizar. Enfatiza-se que os conteúdos a
seguir não serão necessariamente trabalhados da maneira cronológica como estão apresentados:


Música - análise de conceitos e interligação com outros saberes. O fazer musical relacionado
aos aspectos culturais, políticos, sociais e econômicos.
 Som/Silêncio – conceitos fundamentais
 Parâmetros/Qualidades do som/Silêncio:
Altura – freqüência da onda sonora – localização do som, que implica na diferença entre
sons graves, médios e agudos.
Duração – tempo de propagação da onda sonora registrado cronométrica ou metronomicamente,
ou seja tamanho do som e do silêncio, que se desdobra em diferentes ritmos, pulsações, tempos,
compassos e andamentos.
Intensidade – amplitude da onda sonora – força do som, que é demonstrada através da
dinâmica de forte, pianos crescendo e diminuindo.
Timbre - resultante da fonte geradora do som – cor do som, analisada a partir de
agrupamentos macros como voz humana, instrumentos musicais, animais, sons da natureza e
aqueles provocados pela tecnologia.


Textura do som – elemento da estruturação musical, formas de construção/ composição.





Densidade do som – aspecto quantitativo da textura.
Os instrumentos musicais e seus agrupamentos em famílias – cordas, sopro e percussão.
Prática na execução de instrumentos de percussão envolvendo basicamente dois gêneros:
samba e baião.
História da Música no Brasil – do descobrimento aos dias atuais.



6. PROFESSOR(ES): MARCOS FERREIRA
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7. METODOLOGIA DE ENSINO:
O trabalho da Educação Musical enfoca o fenômeno sonoro de maneira ampla, abrangendo tanto
os sons de altura determinada como os ruídos, sem excluir a presença relevante do silêncio,
entendendo-se por fenômeno sonoro toda manifestação sonora, organizada ou não, produzida pela
vibração de um corpo.
É fundamental que a experiência musical se dê pela vivência individual e, sobretudo pela vivência
coletiva do som/silêncio. Os alunos deverão vivenciar atividades musicais por meio da exploração,
improvisação, interpretação e composição, permeadas pela audição consciente e apreciação crítica,
de modo que o aluno possa manifestar livremente sua criatividade.
O ambiente da aula de música deve ser um espaço/tempo privilegiado, rico de impulsos e
estímulos, de modo que o fazer musical possa ampliar-lhes quantitativa e qualitativamente as
experiências sensoriais, afetivas e cognitivas, bem como as manifestações de originalidade e
criatividade.
Dentro do trabalho pedagógico, as habilidades de compor, tocar um instrumento, cantar,
improvisar, ouvir e apreciar devem coexistir de forma integrada, não-hierarquizada. O fazer musical
envolve, da parte do aluno, observação, experimentação e manipulação como procedimentos que
conduzem à construção do conhecimento.
O trabalho da Educação musical é norteado pelas seguintes formas de relacionamento e
abordagem da música: composição/improvisação, interpretação/execução, percepção e apreciação.
A Improvisação dimensiona, nutre a experiência criativa. A Interpretação envolve a utilização da
voz, de instrumentos musicais e de fontes sonoras diversas. A Apreciação musical diz respeito à
escuta ativa da música, e implica a interiorização de elementos de estruturação musical, bem como a
ampliação do contato com diferentes conceitos e manifestações musicais.
No procedimento metodológico leva-se em conta o tempo necessário para o aprendizado de um
instrumento musical o que requer uma percepção aguçada da observação e da prática da técnica
necessária para construção da habilidade de tocar um instrumento de percussão.

8. AVALIAÇÃO:






A avaliação deverá ser individual e em grupos:
Contínua – é a que privilegia o processo, acompanhando as etapas da construção do
conhecimento pelo aluno. Ocorrerá através de ficha didática da turma, valorizando o tempo/espaço
da aula, como construção e manuseio de instrumentos musicais e uso da voz cantada, ressalta-se
ainda a participação do discente nas atividades fora da escola, como o relatório de audição de
programas musicais.
Cumulativa – considera o conjunto das informações sobre a aprendizagem do aluno, coletadas em
diferentes situações ao longo da ação pedagógica.
Qualitativa – é mais do que uma simples medida. Não despreza os dados quantificáveis, nas
situações em que eles forem pertinentes, porém vai além deles, interpretando-os, num conjunto de
dados para abranger todos os aspectos do desenvolvimento do estudante, conduzindo à
interferência pedagógica mais adequada à melhoria de sua aprendizagem. Compreende a
avaliação escrita, prática, oral e também a observação da participação do estudante.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BARBOSA, Ana Mae. Arte-educação no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1995.
CALDAS, Waldenyr. Iniciação à Música Popular Brasileira. São Paulo: Ática, 1989.
CONTIER, Arnaldo Daraya. Música e ideologia no Brasil. São Paulo: Coleção Ensaios: Novas
Metas, 1978.
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FUKS, Rosa. O Discurso do silêncio. Rio de Janeiro: Enelivros, 1991.
HARNONCOURT, Nikolaus. O Discurso dos sons. Rio de Janeiro: Zahar, 1988.
KOELLREUTTER, H. J. Terminologia de uma nova estética da música. Porto Alegre: Movimento,
1990.
MARIZ, Vasco. História da Música no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1994.
NEVES, José Maria. Música contemporânea brasileira. São Paulo: Ricordi, 1981.
TINHORÃO, José Ramos. Pequena História da Música Popular. São Paulo: Art Editora, 1991.
WISNIK, José Miguel. O som e o sentido: uma nova história das músicas. São Paulo: Companhia
das letras: Círculo dos livros, 1989.

1. NOME DA DISCIPLINA: BIOLOGIA – 1ª série
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
- Reconhecer a Biologia como um fazer humano e, portanto, histórico, fruto da conjunção de fatores
sociais, políticos, econômicos, culturais, religiosos e tecnológicos.
- Identificar a interferência de aspectos místicos e culturais nos conhecimentos do senso comum
relacionados a aspectos biológicos.
- Reconhecer o ser humano como agente e paciente de transformações intencionais por ele
produzidas no seu ambiente.
- Julgar ações de intervenção, identificando aquelas que visam à preservação e a implementação
da saúde individual, coletiva e do ambiente.
- Identificar as relações entre o conhecimento científico e o desenvolvimento tecnológico,
considerando a preservação da vida, as condições de vida e as concepções de desenvolvimento
sustentável.
- Formular questões, diagnósticos e propor soluções para problemas apresentados, utilizando
elementos da Biologia.
- Demonstrar compreensão da interação dos seres vivos entre si e com o ambiente, desenvolvendo
o respeito pela vida, o seu crescimento como indivíduo participativo e dinâmico socialmente.

4. HABILIDADES:
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- Reconhecer a Biologia como ciência dinâmica, em constante evolução e a sua importância para a
vida prática profissional.
- Descrever processos e características do ambiente ou de seres vivos, observados em microscópio
ou a olho nu.
- Expressar dúvidas, idéias e conclusões acerca dos fenômenos biológicos.
- Reconhecer a importância do método científico e aplicá-lo em problemas do cotidiano.
- Distinguir os níveis de organização dos seres vivos.
- Saber correlacionar entre si os elementos componentes dos sistemas e ecossistemas.
- Caracterizar os componentes orgânicos e inorgânicos e as suas respectivas funções nos seres
vivos.
- Reconhecer a importância da microscopia para o avanço da Ciência.
- Preparar material para a observação ao microscópio.
- Reconhecer a célula como a unidade morfofisiológica dos seres vivos e diferenciar célula
procariótica de célula eucariótica.
- Diferenciar células animais de células vegetais.
- Reconhecer a importância da membrana plasmática das células e diferenciar os vários tipos de
transportes de partículas através dela.
- Relacionar fenômenos, fatos, processos e idéias em Biologia, elaborando conceitos, identificando
regularidades e diferenças, construindo generalizações.
- Utilizar critérios científicos para realizar classificações de animais, vegetais, etc.
- Relacionar o conhecimento das diversas disciplinas para o entendimento de fatos ou processos
biológicos (lógica externa).
- Estabelecer relações entre parte e todo de um fenômeno ou processo biológico.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRAMÁTICO)
EMENTA
Introdução à biologia, estudo da origem da Terra e da célula, níveis de organização dos seres vivo,
componentes químicos da célula, a descoberta da célula, membranas celulares, permeabilidade
celular,envoltório externoa parede celular,citoplasma, organelas citoplasmáticas,núcleo celular,
controle gênico da atividade celular, síntese de proteínas e divisão celular.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO

I UNIDADE
1- Introdução à Biologia:
1.1- A Origem da Biologia
1.2- Biologia e algumas questões da atualidade
1.3-A Biologia como Ciência
2- Níveis de organização dos seres vivos
3- Características dos seres vivos
4-A Origem da Vida na Terra
5- Evolução e diversidade da vida
6- Componentes Químicos da Célula:
6.1- Compostos Inorgânicos (água e sais minerais)
II UNIDADE
6.2 - Compostos Orgânicos ( glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucléicos)
7- A descoberta da Célula
8- Membranas Plasmáticas
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III UNIDADE
9- Permeabilidades Celulares
10- Endocitose e exocitose
11- Envoltórios externos à membrana plasmática
12- O Citoplasma e suas organelas (mitocôndrias, plastos e cloroplastos, vacúolos, lisossomos,
peroxissomos, glioxissomos, complexo de golgi, retículo endoplasmático
IV UNIDADE
13- Núcleo e cromossomos
14.O controle gênico da atividade celular
14.1.Gene e RNA: transcrição gênica
14.2.Tradução gênica
15-Divisão Celular.
1.5.1. Mitose
1.5.2.Meiose

6. PROFESSOR(ES): MARILDA BORIN DA CUNHA
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
 Exposição participada: interação professor-aluno na busca do conhecimento
 Resolução e correção de exercícios (individual e/ou grupal)
 Resolução de problemas: exploração de idéias e conceitos
 Elaboração de atividades lúdicas: desenvolvimento do raciocínio lógico.
 Realização de Projetos: participação ativa do educando com o objetivo de integrar a Biologia
à realidade
 Horários de consulta: aula de atendimento ao aluno em turno oposto
 Práticas de laboratório;
 Análise e discussão de textos teóricos;
 Construção de modelos icônicos e analógicos
 Pesquisa individual e em grupos;
 Aulas de vídeo;

8. AVALIAÇÃO:
AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação terá caráter processual e contínuo, sendo um instrumento dinâmico
pedagógico do aluno e do trabalho do professor. Será dirigido pela observação, pelo registro, sim;
mas, sobretudo, pela reflexão do docente sobre as atividades de ensino-aprendizagem, bem como
pela comunicação entre professor e aluno com o fim de confirmar o acerto da prática ou de
possibilitar alterações nas ações e tomada de decisões através de novos desafios e atividades.
Partindo dos objetivos propostos, serão feitas avaliações freqüentes de participação e
desempenho dos alunos nas atividades propostas e nos trabalhos independentes. Serão
observados os seguintes aspectos: assiduidade,trabalha em equipe, autonomia e cumprimento de
tarefas . Durante as unidades de ensino serão realizados avaliações(valor total:10,0 pontos). Será
considerado aprovado o aluno que obtiver média igual ou superior a 6,0 (seis).O aluno que não
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atingir média 6,0 terá a oportunidade de atingi-la, através da recuperação dos conteúdos
paralelamente no decorrer da unidade e de uma avaliação com valor 10,0 ao final da unidade.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:








AMABIS & MARTHO; Biologia, vol.1 e 2; São Paulo; Editora: Moderna; 2005.
CÉSAR & SEZAR; Biologia; vol. único; São Paulo: saraiva 1998.
LINHARES, S. & GEWANDSZNAJDER; Biologia Hoje; vol. 01 e 2; São Paulo: Ática, 1998.
LOPES, S. Biologia; vol. único, São Paulo: Saraiva, 2004.
MACHADO, S. Biologia no Ensino Médio; vol. único, São Paulo: Saraiva; 2004.
PAULINO, Biologia – Série Novo Ensino Médio; vol. único, São Paulo: Ática; 2000.
VASCONCELLOS & GEWANDSZNAJDER; Programas de Saúde; São Paulo: Ática.

1. NOME DA DISCIPLINA: BIOLOGIA – 2ª SÉRIE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h
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3. COMPETÊNCIAS:
• Perceber e utilizar os códigos intrínsecos da Biologia.
• Apresentar, de forma organizada, o conhecimento biológico apreendido, através de textos,
desenhos, esquemas, gráficos, tabelas, maquetes etc
• Conhecer diferentes formas de obter informações (observação, experimento, leitura de texto e
imagem, entrevista), selecionando aquelas pertinentes ao tema biológico em estudo.
• Expressar dúvidas, idéias e conclusões acerca dos fenômenos biológicos.
• Relacionar fenômenos, fatos, processos e idéias em Biologia, elaborando conceitos, identificando
regularidades e diferenças, construindo generalizações.
• Relacionar os diversos conteúdos conceituais de Biologia (lógica interna) na compreensão de
fenômenos.
• Estabelecer relações entre parte e todo de um fenômeno ou processo biológico.
• Selecionar e utilizar metodologias científicas adequadas para a resolução de problemas, fazendo
uso, quando for o caso, de tratamento estatístico na análise de dados coletados.
• Formular questões, diagnósticos e propor soluções para problemas apresentados, utilizando
elementos da Biologia.
• Utilizar noções e conceitos da Biologia em novas situações de aprendizado (existencial ou
escolar).
• Relacionar o conhecimento das diversas disciplinas para o entendimento de fatos ou processos
biológicos (lógica externa).
• Reconhecer a Biologia como um fazer humano e, portanto, histórico, fruto da conjunção de
fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, religiosos e tecnológicos.
• Identificar a interferência de aspectos místicos e culturais nos conhecimentos do senso comum
relacionados a aspectos biológicos.
• Reconhecer o ser humano como agente e paciente de transformações intencionais por ele
produzidas no seu ambiente.
• Julgar ações de intervenção, identificando aquelas que visam à preservação e à implementação
da saúde individual, coletiva e do ambiente.
• Identificar as relações entre o conhecimento científico e o desenvolvimento tecnológico,
considerando a preservação da vida, as condições de vida e as concepções de desenvolvimento
sustentável.

4. HABILIDADES:
- Mencionar as teorias antigas, anteriores a Mendel, que procuravam explicar a hereditariedade;
- Descrever as experiências pioneiras de Mendel com ervilhas;
- Enunciar a Lei da pureza dos gametas;
- Conceituar: genes, locus, alelos, homólogos, homozigose, heterozigose, dominância,
recessividade, co-dominância, genótipo e fenótipo;
- Resolver problemas simples de mono-hibridismo com dominância completa;
- Conceituar co-dominância e resolver problemas pertinentes a esse assunto;
- Enunciar a Lei da segregação independente e resolver problemas de dihibridismo;
- Relacionar os resultados observados na reprodução de ervilhas com o comportamento dos
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cromossomos durante a meiose.
- Justificar a utilidade do retrocruzamento;
- Montar gráficos ou heredogramas, bem como interpretar os que forem propostos;
- Resolver problemas de trihibridismo e polihibridismo sem usar o quadrado de Pumnet, fazendo uso
apenas dos cálculos de probabilidade;
- Resolver problemas simples que envolvam cálculos de probabilidade, distinguindo as regras do e
do ou.
- Conceituar e exemplificar polialelia ou alelos múltiplos;
- Resolver problemas de polialelia;
- Distinguir os diversos grupos sangüíneos do Sistema ABO e o comportamento de cada tipo nas
transfusões de sangue;
- Explicar as reações de aglutinação diante das incompatibilidades sangüíneas;
- Explicar o mecanismo de transmissão hereditária dos diferentes grupos sangüíneo do sistema
ABO;
- Resolver problemas ligados a casos de paternidade e maternidade duvidosa;
- Descrever como se dá a transmissão hereditária do fator Rh e dos grupos sangüíneos do sistema
M-N e S-s;
- Resolver problemas pertinentes ao assunto.
- Conceituar interação gênica;
- Caracterizar a herança por genes complementares e resolver problemas que envolvam esse tipo
de herança;
- Definir e exemplificar epistasia.
- Resolver problemas que envolvam caracteres controlados por genes epistáticos;
- Aplicar os conhecimentos de caracteres determinados por genes de ação aditiva ou cumulativa na
resolução de problemas
- Diferenciar autossomo de heterocromossomo;
- Citar e explicar os diferentes tipos de distribuição cromossômica do sexo;
- Explicar as variações nos graus de sexualidade em invertebrados pela teoria do balanceamento
gênico.
- Identificar anomalia sexuais na espécie humana por alterações numéricas de cromossomos.
- Conceituar nutrição e digestão, ressaltando a diferença básica entre estes termos, e a sua
importância;
- Enumerar os Segmentos anatômicos do sistema digestivo humano, identificando-lhes as funções e
citando as enzimas ou outras substâncias nele segregadas ou atuantes;
- Conhecer os tipos de digestão e as particularidades de cada tipo de animal.
- Conceituar respiração e transporte;
- Citar os componentes do sistema respiratório e circulatório humano;
- Conhecer o trajeto seguido pelo oxigênio e pelo gás carbônico no organismo;
- Conceituar excreção e reconhecer sua importância;
- Citar os órgãos que compõem o sistema excretor humano e as suas respectivas funções;
- Conceituar e conhecer as glândulas endócrinas e seus respectivos hormônios;
- Discorrer sobre as funções hormonais e os distúrbios decorrentes de suas alterações.
- Reconhecer a importância da coordenação nervosa no organismo;
- Conhecer as partes do sistema nervoso no homem, os órgãos que a constituem e suas funções;
- Discorrer sobre os atos voluntários, involuntários e autônomos;
- Discorrer sobre a importância dos sentidos no homem, bem como conhecer os componentes dos
órgãos dos sentidos e suas funções;
- Descrever o mecanismo da visão, da audição, da olfação, gustação e da sensibilidade cutânea;
- Construir painéis sobre atividade nervosa e os órgão de sentidos;
- Expressar sentimentos e idéias por meio de gestos, ações, expressões e palavras;
- Reconhecer a importância da reprodução para a conservação da espécie;
- Distinguir a reprodução sexuada de reprodução assexuada;
- Citar os órgãos do aparelho reprodutor masculino e suas respectivas funções;
- Citar os órgãos do aparelho reprodutor feminino e suas respectivas funções;
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- Caracterizar as diversas fases da espermatogênese e ovulogênese;
- Diferenciar, quanto ao número de células resultantes, espermatogênese e ovulogênese;
- Analisar as influências dos hormônios hipofisários e ovarianos no controle do ciclo menstrual;
- Caracterizar as diversas fases da Segmentação do ovo;
- Conceituar diferenciação celular, histogênese e organogênese;
- Citar as funções dos anexos embrionários, dando ao tema um enfoque evolutivo;
- Distinguir gêmeos univitelino de gêmeos bivitelino sob o ponto de vista embrionário e genético.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRAMÁTICO)
EMENTA
Genética, Evolução Biológica e Ecologia.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
GENÉTICA
- Do genótipo ao fenótipo: como se expressam os genes (A natureza química dos genes; a
descoberta do modo de ação dos genes; relação entre gene, RNA e proteína; organização dos genes
procariótico e eucariótico).
- Lei da segregação genética (A descoberta da lei da segregação; bases celulares da segregação dos
fatores genéticos; a universalidade da primeira lei de Mendel).
- Relação entre genótipo e fenótipo (Os conceitos de genótipo e de fenótipo; interação entre alelos de
um mesmo gene; herança de grupos sanguíneos na espécie humana).
- Lei da segregação independente dos genes (O conceito de segregação independente; interações de
genes não-alelos).
- Herança e sexo (Determinação cromossômica do sexo; herança de genes localizados em
cromossomos sexuais; outros tipos de herança relacionada ao sexo).
- Aplicações do conhecimento genético (Melhoramento genético; aconselhamento genético e
prevenção de doenças hereditárias; a genética molecular e suas aplicações; desvendando o genoma
humano).
EVOLUÇÃO BIOLÓGICA
- Breve história das idéias evolucionistas (O conceito de evolução biológica; o pensamento
evolucionista; evidências da evolução biológica).
- Teoria moderna da evolução (Teoria moderna da evolução; os fatores evolutivos; bases genéticas da
evolução);
- Origem das espécies e dos grandes grupos de seres vivos (Processo evolutivo e diversificação; a
origem de novas espécies; origem dos grandes grupos de seres vivos).
- Evolução humana (Nosso parentesco com os animais; a classificação da espécie humana; a
ancestralidade humana; a espécie humana moderna).
ECOLOGIA
- Fundamentos da Ecologia (Conceitos básicos em Ecologia; cadeias e teias alimentares).
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- Energia e matéria nos ecossistemas (Fluxo de energia e níveis tróficos; ciclos biogeoquímicos).
- Dinâmica das populações biológicas (Características das populações; fatores que regulam o
tamanho de populações biológicas; oscilações em populações naturais).
- Relações ecológicas entre os seres vivos (Tipos de relações ecológicas; relações intra-específicas;
relações interespecíficas).
- Sucessão ecológica e biomas (Sucessão ecológica; fatores que afetam a evolução dos
ecossistemas; grandes biomas do mundo; principais biomas brasileiros; ecossistemas aquáticos).
- Humanidade e ambiente (O impacto da espécie humana sobre a natureza; poluição ambiental;
interferência humana em ecossistemas naturais; caminhos e perspectivas).

6. PROFESSOR(ES): MARIA LAURA SOUZA SILVA
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
- Exposição participada;
- Práticas de campo;
- Prática de laboratório
- Análise e discussão dos textos teóricos;
- Pesquisa individual ou em grupos;
- Análise e discussão dos filmes;
- Seminários.

8. AVALIAÇÃO:
- Observação direta da participação e do interesse do aluno;
- Discussões dos resultados das atividades práticas e relatórios elaborados pelos alunos;
- Observação da capacidade do aluno trabalhar em grupo;
- Análise e discussões sobre os filmes;
- Correção e discussão dos exercícios;
- Correção e discussões das avaliações quantitativas;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:







AMABIS & MARTHO; Biologia, vol. 3; São Paulo; Editora: Moderna; 2005.
CÉSAR & SEZAR; Biologia; vol. único ; São Paulo: saraiva 1998.
LINHARES, S. & GEWANDSZNAJDER; Biologia Hoje; vol. 2; ; São Paulo: Ática, 1998.
LOPES, S. Biologia; vol. único, São Paulo: Saraiva, 2004.
MACHADO, S. Biologia no Ensino Médio; vol. único, São Paulo: Saraiva; 2004.
PAULINO, Biologia – Série Novo Ensino Médio; vol. único, São Paulo: Ática; 2000.

1. NOME DA DISCIPLINA: BIOLOGIA – 3ª série
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h
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3. COMPETÊNCIAS:
- Reconhecer a Biologia como um fazer humano e, portanto, histórico, fruto da conjunção de fatores
sociais, políticos, econômicos, culturais, religiosos e tecnológicos.
- Identificar a interferência de aspectos místicos e culturais nos conhecimentos do senso comum
relacionados a aspectos biológicos.
- Reconhecer o ser humano como agente e paciente de transformações intencionais por ele
produzidas no seu ambiente.
- Julgar ações de intervenção, identificando aquelas que visam à preservação e a implementação
da saúde individual, coletiva e do ambiente.
- Identificar as relações entre o conhecimento científico e o desenvolvimento tecnológico,
considerando a preservação da vida, as condições de vida e as concepções de desenvolvimento
sustentável.
- Formular questões, diagnósticos e propor soluções para problemas apresentados, utilizando
elementos da Biologia.
- Demonstrar compreensão da interação dos seres vivos entre si e com o ambiente, desenvolvendo
o respeito pela vida, o seu crescimento como indivíduo participativo e dinâmico socialmente.
4. HABILIDADES:
- Descrever processos e características do ambiente ou de seres vivos, observados em microscópio
ou a olho nu.
- Reconhecer a Biologia como ciência dinâmica, em constante evolução e a sua importância para a
vida prática e profissional.
- Descrever processos e características do ambiente ou de seres vivos, observados em microscópio
ou a olho nu.
- Expressar dúvidas, idéias e conclusões acerca dos fenômenos biológicos.
- Reconhecer a importância do método científico e aplicá-lo em problemas do cotidiano.
- Distinguir os níveis de organização dos seres vivos.
- Utilizar critérios científicos para realizar classificações de animais, vegetais ,etc.
-Saber correlacionar entre si os elementos componentes dos sistemas e ecossistemas.
-Caracterizar os componentes orgânicos e inorgânicos e as suas respectivas funções no organismo
dos seres vivos.
- Reconhecer os benefícios e as conseqüências que a Engenharia Genética pode trazer para os
seres vivos.
- Discutir sobre Bioética e reconhecer a sua importância.
- Demonstrar a criatividade e a capacidade de reflexão e de tomada de decisões em assuntos
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relacionados à nossa realidade.
- Reconhecer a importância biológica da evolução dos seres vivos.
- Expressar sentimentos e idéias por meio de gestos, ações, expressões e palavras.
- Reconhecer a importância da microscopia para o avanço da Ciência.
- Preparar material para a observação ao microscópio.
- Reconhecer a célula como a unidade morfofisiológica dos seres vivos e diferenciar célula
procariótica de célula eucariótica.
- Reconhecer os diferentes tipos de células que formam os cinco reinos atualmente aceitos.
- Conhecer a estrutura dos vírus e sua importância no ecossistema.
- Conhecer a estrutura das bactérias, sua importância econômica e para a saúde do homem, e sua
importância no ecossistema.
- Conhecer a estrutura dos protozoários e sua importância para o ecossistema.
- Conhecera estrutura dos fungos suas funções e importância no ecossistema.
- Conhecer e classificar os principais tipos de vegetais, sua morfologia externa e interna.
- Conhecer os diferentes filos animais suas estruturas, funções, classificação e anatomia comparada
dos diferentes sistemas segundo uma visão evolutiva.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁTICO)
EMENTA:
Classificação biológica dos seres vivos, regras de nomenclatura, estudo das estruturas
anatômicas e fisiologia dos vírus, bactérias, protozoários, fungos, vegetais e animais.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
I UNIDADE
1. Classificação biológica dos seres vivos
2. Estudo dos vírus
2.1.Estrutura
2.3.Reprodução
2.4.Doenças causadas por vírus
3. Estudo das bactérias
3.1.Estrutura
3.2.Reprodução
3.3.Doenças causadas por bactérias
4. Estudo dos protozoários
4.1.Estrutura
4.2.Reprodução
4.3.Doenças causadas por protozoários
II UNIDADE
5. Estudo dos fungos
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5.1.Estrutura
5..2.Reprodução
5.3.Doenças causadas por fungos
6. Estudos dos vegetais
6.1.Classificação
6.2. Estudo das algas ( estrutura e reprodução)
6.2.Estudo das briófitas
6.3. Estudo das pteridófitos
6.4. Estudo das gimnospermas
6.5.estudo das angiospermas
III UNIDADE
7. Estudo dos animais
7.1. Poríferos
7.2. Cnidários
7.3.Platelmintos e nematelmintos
7.4.Moluscos
7.5.Anel ida
IV UNIDADE
7.6.Artrópodes
7.7.Equinodermas
7.8.Protocordados
7.9.Vertebrados

6. PROFESSOR(ES): MARILDA BORIN DA CUNHA e
NELMA BISPO SILVA
7. METODOLOGIA DE ENSINO:












Exposição participada: interação professor-aluno na busca do conhecimento
Resolução e correção de exercícios (individual e/ou grupal)
Resolução de problemas: exploração de idéias e conceitos
Elaboração de atividades lúdicas: desenvolvimento do raciocínio lógico.
Realização de Projetos: participação ativa do educando com o objetivo de integrar a Biologia
à realidade
Horários de consulta: aula de atendimento ao aluno em turno oposto
Práticas de laboratório;
Análise e discussão de textos teóricos;
Construção de modelos icônicos e analógicos
Pesquisa individual e em grupos;
Aulas de vídeo;

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação terá caráter processual e contínuo, sendo um instrumento dinâmico
pedagógico do aluno e do trabalho do professor. Será dirigido pela observação, pelo registro,
sim; mas, sobretudo, pela reflexão do docente sobre as atividades de ensino-aprendizagem,
bem como pela comunicação entre professor e aluno com o fim de confirmar o acerto da prática
ou de possibilitar alterações nas ações e tomada de decisões através de novos desafios e
atividades.
Partindo dos objetivos propostos, serão feitas avaliações freqüentes de participação e
desempenho dos alunos nas atividades propostas e nos trabalhos independentes. Serão
observados os seguintes aspectos: assiduidade, trabalha em equipe, autonomia e cumprimento
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de tarefas . Durante as unidades de ensino serão realizados avaliações (valor total:10,0 pontos).
Será considerado aprovado o aluno que obtiver média igual ou superior a 6,0 (seis).O aluno que
não atingir média 6,0 terá a oportunidade de atingi-la, através da recuperação dos conteúdos
paralelamente no decorrer da unidade e de uma avaliação com valor 10,0 ao final da unidade.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 AMABIS & MARTHO; Biologia, vol.1, 2 e 3; São Paulo; Editora: Moderna; 2005.
 CÉSAR & SEZAR; Biologia; vol. único; São Paulo: saraiva 1998.
 LINHARES, S. & GEWANDSZNAJDER; Biologia Hoje; vol. 01, 2 e 3; São Paulo: Ática, 1998.
 LOPES, S. Biologia; vol. único, São Paulo: Saraiva, 2004.
 MACHADO, S. Biologia no Ensino Médio; vol. único, São Paulo: Saraiva; 2004.
 PAULINO, Biologia – Série Novo Ensino Médio; vol. único, São Paulo: Ática; 2000.
 VASCONCELLOS & GEWANDSZNAJDER; Programas de Saúde; São Paulo: Ática.

1. NOME DA DISCIPLINA: DESENHO TÉCNICO
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
- Conhecer o instrumental de desenho.
- Conhecer as normas para o desenho técnico projetivo.
- Conhecer escalas.
- Conhecer as regras de dimensionamento em desenho técnico.
- Conhecer as técnicas utilizadas para elaborar esboço.
- Conhecer as técnicas básicas de elaboração de projetos em diversas áreas.
- Conhecer normas, padrões técnicos e simbologias.

4. HABILIDADES:
- Identificar as formas de representação convencional.
- Interpretar layout e elementos geométricos no plano cartesiano (geometria orientada).
- Identificar os componentes de um projeto de arquitetura (planta baixa, cortes, perspectiva, etc.).
- Interpretar normas, padrões técnicos e simbologias.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁMÁTICO)
EMENTA:
Introdução ao Desenho técnico; Instrumentos e Utensílios do desenho; Normas gerais do
Desenho Técnico; Geometria plana; Sólidos; Escalas; Cotas; Perspectivas; Projeção ortogonal;
Introdução a Planta Baixa.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
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Introdução ao Desenho Técnico
Sistemas de Representação dos Desenhos
Materiais de Desenho
Formatos de Papel segundo a NB-8 e NB-13 (ABNT) e DIN
Caligrafia Técnica
Morfologia Geométrica
Elementos de Geometria (linhas: tipos e aplicação)
Figuras geométricas planas
Áreas
Sólidos Geométricos
Volumes
Desenho Ortográfico
Projeções no 1º e no 3º diedros
Vistas Auxiliares
Perspectivas (Isométrica e Cavaleira)
Escalas
Cotas
Estrutura do Desenho – layout do Papel
Esboço
Croqui à mão-livre
Croqui cotado
Construção de Modelos (utilizando madeira, gesso, sabão).
Cortes
Hachuras
Tipos de Cortes convencionais
Cortes rebatidos
Simbologia e representação simplificada
Desenho de Eletrônica;
Convenções, simbologia, leitura de esquemas e de circuitos.

6. PROFESSOR(ES): BRUNO BRITTO DE MIRANDA
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
Aula de conteúdo teórico ministrada de forma expositiva, com a apresentação de transparências em
retro projetor, projetor multimídia, modelos tridimensionais, auxílio de quadro e folhas de exercícios.
Aulas práticas com exercícios executados em pranchetas e em Laboratório de Informática.

8. AVALIAÇÃO:
Exercícios para reforço e auxilio nos estudos;
Provas Individuais;
Trabalhos Individuais para o desenvolvimento do raciocínio e das idéias;
Trabalhos em equipe para o desenvolvimento da interação e dos choques de idéias.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
PESSÔA, Maria da Conceição e Outros – Desenho Geométrico, Salvador, Quarteto Editora, 2001.
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – Coletânea de Normas Técnicas.
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FRENCH, Thomas – Desenho Técnico, Porto Alegre, Editora Globo, 1974.
Telecurso 2000, Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico. Editora Globo, 2000.
MACHADO, Ardevan. Perspectiva. Ed. McGraw-Hill, São Paulo, 1974.
GOMES, Anilson; ALVES, Affonso. AutoCAD 2000: Curso Básico 2D, Salvador, EGBA, 2001.
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1. NOME DA DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA - 1ª SÉRIE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
- Representação e Comunicação.
- Investigação e Compreensão.
- Contextualização sócio-cultural.

4. HABILIDADES:
- Demonstrar autonomia observando seus limites individuais, na elaboração de atividades corporais,
assim como capacidade para discutir e modificar regras, reunindo elementos de várias
manifestações de movimentos e, estabelecendo uma melhor utilização dos conhecimentos
adquiridos sobre seu próprio corpo e das atividades trabalhadas.
- Assumir uma postura ativa na prática das atividades física, e consciente da importância delas na
vida do cidadão.
- Participar de atividades em pequenos e grandes grupos, compreendendo as diferenças individuais
e, procurando colaborar para que o grupo possa atingir os objetivos a que se propôs.
- Compreender o funcionamento do organismo de forma a reconhecer e modificar as atividades
corporais, valorizando-as como melhoria de sua aptidão física.
- Compreender as diferentes manifestações culturais, esportivas, recreativas, reconhecendo e
valorizando as diferenças de desempenho, linguagem e expressão.

- Participar e integrar-se de atividades recreativas.
- Reconhecer na convivência e nas práticas pacíficas, maneiras eficazes de crescimento coletivo,
dialogando, refletindo e adotando uma postura democrática sobre diferentes pontos de vista
postos em debate.
- Refletir sobre as informações específicas das atividades físicas, esportivas erecreativas, sendo
capaz de discerni-las e, reinterpretá-las em bases científicas, adotando uma postura autônoma, na
seleção de atividades procedimentos para a manutenção ou aquisição de saúde.
5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁMÁTICO)
EMENTA:
Voleibol, Basquetebol, Handebol, Atletismo, Componentes de uma Sessão de Atividades Física e
Qualidade de Vida.
CONTEUDO PROGRAMÁTICO
* VOLEIBOL: Fundamentos básicos:toque, manchete,saque, posicionamento na quadra.Sistema
de jogo 6x0.Conhecimento das principais regras.

32

33

* BASQUETEBOL: Fundamentos básicos: passes, dribles, deslocamentos, arremessos, parado e
em movimento, posicionamento na quadra. Jogo e aplicação das principaism
regras.
*

HANDEBOL:

Fundamentos básicos: passes, dribles, arremessos, deslocamentos e
posicionamento na quadra. Sistema de jogo 6x0 com aplicação das principais
regras.

* ATLETISMO: Corridas de curta e longa duração. Atividades Físicas em pequenos e grandes
grupos.
* Introdução a Aptidão Física.
* COMPONENTES DE UMA SESSÃO DE ATIVIDADE FÍSICA.
* Importância da Atividade Motora para a Saúde.
* Introdução ao Estilo de Vida Ativo.
* Freqüência, duração e intensidade do exercício físico.
* Alterações hemodinâmicas durante e após o exercício físico.
* Atividade Física e Qualidade de Vida.
* Recreação.
* Exercício e Controle de Peso.
* Controle do Stress

6. PROFESSOR(ES): TAMARA RITA CARPES
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
- Exercícios individuais, em duplas, pequenos e grandes grupos, circuitos, jogos, estafetas.
- Aulas expositivas, teóricas, práticas, palestras, debates, vídeos, DVDs.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação terá caráter processual e contínuo, sendo um instrumento dinâmico
pedagógico do aluno e do trabalho do professor. Será dirigido pela observação, pelo registro,
sim; mas, sobretudo, pela reflexão do docente sobre asatividades de ensino-aprendizagem, bem
como pela comunicação entre professor e aluno com o fim de confirmar o acerto da prática ou
de possibilitar alterações nas ações e tomada de decisões através de novos desafios e
atividades.
Partindo dos objetivos propostos, serão feitas avaliações freqüentes de participação e
desempenho dos alunos nas atividades propostas e nos trabalhos independentes. Serão
observados os seguintes aspectos: assiduidade, autonomia e cumprimento de tarefas (valor total
4,0 pontos). Durante as unidades de ensino serão realizados trabalhos individuais ou grupais e
avaliação teórica (valor total 6,0 pontos). Será considerado aprovado o aluno que obtiver média
igual ou superior a 6,0 (seis).
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9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
PCN – Ensino Médio – 1999.
Atividade Física, Exercício Físico e Saúde.
Francisco José Gondim Pitanga – UFBA/1988.

1. NOME DA DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA - 2ª SÉRIE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
- Representação e Comunicação.
- Investigação e Compreensão.
- Contextualização sócio-cultural.

4. HABILIDADES:
- Demonstrar autonomia observando seus limites individuais, na elaboração de atividades corporais,
assim como capacidade para discutir e modificar regras, reunindo elementos de várias
manifestações de movimentos e, estabelecendo uma melhor utilização dos conhecimentos
adquiridos sobre seu próprio corpo e das atividades trabalhadas.
- Assumir uma postura ativa na prática das atividades física, e consciente da importância delas na
vida do cidadão.
- Participar de atividades em pequenos e grandes grupos, compreendendo as diferenças individuais
e, procurando colaborar para que o grupo possa atingir os objetivos a que se propôs.
- Compreender o funcionamento do organismo de forma a reconhecer e modificar as atividades
corporais, valorizando-as como melhoria de sua aptidão física.
- Compreender as diferentes manifestações culturais, esportivas, recreativas, reconhecendo e
valorizando as diferenças de desempenho, linguagem e expressão.
- Participar e integrar-se de atividades recreativas.
- Reconhecer na convivência e nas práticas pacíficas, maneiras eficazes de crescimento coletivo,
dialogando, refletindo e adotando uma postura democrática sobre diferentes pontos de vista
postos em debate.
- Refletir sobre as informações específicas das atividades físicas, esportivas erecreativas, sendo
capaz de discerni-las e, reinterpretá-las em bases científicas, adotando uma postura autônoma, na
seleção de atividades procedimentos para a manutenção ou aquisição de saúde.
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5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁMÁTICO)
EMENTA:
Voleibol, Basquetebol, Handebol, Futsal, Atletismo, Componentes de uma Sessão de Atividades
Física e Qualidade de Vida.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
* VOLEIBOL: Sistema de Jogo 4x2, Saque por cima, aplicação das principais regrass no Jogo.
* BASQUETEBOL: Dribles, giros e arremessos, marcação, rebote e contra-ataque. Jogo e
conhecimento das principais regras.
* HANDEBOL: Sistema defensivo 6x0 e 5x1 e contra-ataque. Jogo com aplicação das principais
regras.
* FUTSAL: Domínio, condução e dribles. Marcação individual e zona. Jogo e conhecimento das
principais regras.
* ATLETISMO: Corridas de longa e curta duração, Atividades Físicas em pequenos e grandes
grupos.
* Introdução a Aptidão Física.
* COMPONENTES DE UMA SESSÃO DE ATIVIDADE FÍSICA.
*Importância da Atividade Motora para a Saúde.
*Introdução ao Estilo de Vida Ativo.
* Freqüência, duração e intensidade do exercício físico.
* Alterações hemodinâmicas durante e após o exercício físico.

* Atividade Física e Qualidade de Vida.
* Recreação.
* Exercício e Controle de Peso.
* Controle do Stress

6. PROFESSOR(ES): TAMARA RITA CARPES
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
- Exercícios individuais, em duplas, pequenos e grandes grupos, circuitos, jogos, estafetas.
- Aulas expositivas, teóricas, práticas, palestras, debates, vídeos, DVDs.

35

36
8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação terá caráter processual e contínuo, sendo um instrumento dinâmico
pedagógico do aluno e do trabalho do professor. Será dirigido pela observação, pelo registro,
sim; mas, sobretudo, pela reflexão do docente sobre asatividades de ensino-aprendizagem, bem
como pela comunicação entre professor e aluno com o fim de confirmar o acerto da prática ou
de possibilitar alterações nas ações e tomada de decisões através de novos desafios e
atividades.
Partindo dos objetivos propostos, serão feitas avaliações freqüentes de participação e
desempenho dos alunos nas atividades propostas e nos trabalhos independentes. Serão
observados os seguintes aspectos: assiduidade, autonomia e cumprimento de tarefas (valor total
4,0 pontos). Durante as unidades de ensino serão realizados trabalhos individuais ou grupais e
avaliação teórica (valor total 6,0 pontos). Será considerado aprovado o aluno que obtiver média
igual ou superior a 6,0 (seis).

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
PCN – Ensino Médio – 1999.
Atividade Física, Exercício Físico e Saúde. Francisco José Gondim Pitanga – UFBA/1988
Educação de Corpo Inteiro. João Batista Freire – 1997. Editora Scipione
Flexibilidade: Teoria e Prática. Abdallah Achour Júnior –1998. Editora Atividade Física e Saúde – Pr.
Bases para Exercícios de Alongamento. Abdallah Achour Júnior – 1998. Phorte Editora – SP.
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1. NOME DA DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA - 3ª SÉRIE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
- Representação e Comunicação.
- Investigação e Compreensão.
- Contextualização sócio-cultural.

4. HABILIDADES:
o Demonstrar autonomia, observando seus limites individuais, na elaboração de atividades

o
o

o
o
o
o

o

o
o

corporais, assim como capacidade para discutir e modificar regras reunindo elementos de
várias manifestações de movimentos e, estabelecendo uma melhor utilização dos
conhecimentos adquiridos sobre seu próprio corpo e das atividades trabalhadas.
Assumir uma postura na prática de atividades físicas e consciente da importância delas na
vida do cidadão.
Participar de atividades em grandes e pequenos grupos, compreendendo as diferenças
individuais e, procurando colaborar para que o grupo possa atingir os objetivos a que se
propôs.
Compreender o funcionamento do organismo de forma a reconhecer e modificar as atividades
corporais, valorizando-as como melhoria de sua aptidão física.
Compreender as diferentes manifestações culturais, esportivas, recreativas, reconhecendo e
valorizando as diferenças de desempenho, linguagem e expressão.
Participar e integrar-se das atividades recreativas.
Reconhecer na convivência e nas práticas pacíficas, maneiras eficazes de crescimento
coletivo, dialogando e refletindo e adotando uma postura democrática sobre os diferentes
pontos de vista postos em debate.
Refletir sobre as informações específicas das atividades físicas e esportivas, também
recreativas, sabendo discerni-las, reinterpretá-las em bases científicas, adotando uma postura
autônoma na seleção de atividades e procedimentos para a manutenção e aquisição de
saúde.
Interessar-se pelo surgimento das múltiplas variações da atividade física, enquanto objeto de
pesquisa e área de interesse social e de mercado de trabalho promissor.
Desenvolver as noções conceituadas de esforço, intensidade, freqüência, aplicando-as em
sua prática corporal.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁMÁTICO)
EMENTA:
Voleibol, Basquetebol, Handebol, Atletismo, Componentes de uma Sessão de Atividades Física e
Qualidade de Vida.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
* VOLEIBOL: Sistema de Jogo 5x1.
Conhecimento das principais regras no Jogo.
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* BASQUETEBOL: Sistema de Marcação Zona e Individual.
Conhecimento e aplicação das Principais regras no Jogo.
* HANDEBOL: Sistema de Jogo 4x2 e aplicação das principais regras no jogo.
* ATLETISMO: Corridas de Curta e Longa duração.
* Atividades Físicas em pequenos e grandes grupos.
* Introdução a Aptidão Física.
* COMPONENTES DE UMA SESSÃO DE ATIVIDADE FÍSICA.
* Importância da Atividade Motora para a Saúde.
* Introdução ao Estilo de Vida Ativo.
* Freqüência, duração e intensidade do exercício físico.
* Alterações hemodinâmicas durante e após o exercício físico.
* Atividade Física e Qualidade de Vida.
* Recreação.
* Exercício e Controle de Peso.
* Controle do Stress

6 PROFESSOR(ES): TAMARA RITA CARPES
7. METODOLOGIA DE ENSINO:




Exercícios individuais, em duplas, pequenos e grandes grupos, circuito, jogos e estafetas.
Aulas expositivas, teóricas, práticas, palestras, debates, vídeos, DVDS.
Participar de projetos educacionais.

8. AVALIAÇÃO:
A avaliação será realizada diária e individualmente de acordo com a participação, freqüência e
desempenho dos alunos nas aulas e de avaliações teóricas.
Partindo dos objetivos propostos, serão feitas avaliações freqüentes de participação e
desempenho dos alunos nas atividades propostas e nos trabalhos independentes. Serão
observados os seguintes aspectos: assiduidade, autonomia e cumprimento de tarefas (valor total
4,0 pontos). Durante as unidades de ensino serão realizados trabalhos individuais ou grupais e
avaliação teórica (valor total 6,0 pontos). Será considerado aprovado o aluno que obtiver média
igual ou superior a 6,0 (seis).

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
PCN – Ensino Médio – 1999.
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Atividade Física, Exercício Físico e Saúde. Francisco José Gondim Pitanga – UFBA/1988.
Educação de Corpo Inteiro. João Batista Freire – 1997. Editora Scipione.
Flexibilidade: Teoria e Prática. Abdallah Achour Júnior –1998. Editora Atividade Física e Saúde. – Pr.
Bases para Exercícios de Alongamento. Abdallah Achour Júnior – 1998. Phorte Editora – SP.

1. NOME DA DISCIPLINA: FILOSOFIA
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
a) Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos nas Ciências
Naturais e Humanas, nas Artes e em outras produções culturais.
b) Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem específica, quanto em
outros planos: o pessoal-biográfico; o entorno sócio-político, histórico e cultural; o horizonte da
sociedade científico-tecnológica.

4. HABILIDADES:
a) Ler textos filosóficos de modo significativo.
b) Ler, de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e registros.
c) Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo.
d) Debater, tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e mudando de posição face a
argumentos mais consistentes.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRAMÁTICO)
EMENTA
CONTEUDO PROGRAMÁTICO
 Introdução à filosofia
 A atitude filosófica
 Definições de filosofia
 A origem da filosofia e seu legado para o Ocidente europeu
 O nascimento da filosofia: condições históricas e características
 Principais períodos da história da filosofia
 Aspectos da filosofia contemporânea
 A razão
 Os sentidos da palavra razão
 Os princípios racionais
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Modalidades da atividade racional: intuição e razão discursiva (indução, dedução e abdução)
Razão e sociedade

 As concepções da verdade
 Grego, latim e hebraico
 Diferentes teorias sobre a verdade
 As exigências fundamentais da verdade
 A preocupação com o conhecimento
 O conhecimento e os primeiros filósofos
 Os filósofos modernos e a teoria do conhecimento
 A consciência: o eu, a pessoa, o cidadão e o sujeito
 O pensamento
 A inteligência
 Inteligência e linguagem
 Inteligência e pensamento
 A necessidade do método
 O mito e o pensamento conceitual
 O universo das artes
 Arte e técnica
 Arte e religião
 Arte e filosofia
 Arte e sociedade
 Indústria cultural e indústria de massas
 Os meios de comunicação
 A existência ética
 Senso moral e consciência moral
 Juízo de fato e de valor
 Os constituintes do campo ético
 A Filosofia Moral
 A liberdade
 A liberdade como problema



Três grandes concepções filosóficas da liberdade
Liberdade e possibilidade objetiva

 As filosofias políticas
 Da Grécia Clássica à Idade Média
 De Maquiavel ao liberalismo
 As teorias socialistas
 O ideal científico e a razão instrumental

6. PROFESSOR(ES): MANOEL NUNES CAVALCANTI JUNIOR
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
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Serão ministradas diferentes metodologias: aulas expositivas, leitura dirigida, debates, apresentação
de seminários, utilização de filmes, dentre outros. A ênfase recairá sobre o desenvolvimento do
espírito crítico do aluno, a fim de municiá-lo com o instrumental necessário para a leitura do
desenvolvimento histórico da sociedade onde está inserido.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação será amplo, contínuo, gradual, cumulativo e cooperativo, envolvendo todos
os aspectos qualitativos e quantitativos da formação do aluno, conforme exige a LDB de 1996.
A verificação do rendimento escolar será feita de forma diversificada, contendo entre outros:
atividades individuais e em grupo, como seminários; elaboração e execução de projetos; provas
escritas e/ou orais, individual ou em equipe.
O desempenho do aluno será expresso no Memorial do Desempenho Acadêmico. Este
considerará os seguintes indicadores de composição de competências: assiduidade e pontualidade,
domínio cognitivo, cumprimento e qualidade das tarefas, capacidade de produzir em equipe e
autonomia.
Para cada indicador de composição de competências, contido no Memorial, será registrado
um dos conceitos assim estabelecidos e relacionados com uma escala quantitativa de rendimento:
excelente (E), de 90% a 100%; ótimo (O), de 80% a 89,9%; bom (B), 70% a 79,9%; regular (R), de
60% a 69,9%; insuficiente superior (IS), de 40% a 59,9%; insuficiente inferior (II), de 10% a 39,9%;
sem rendimento (SR), menor do que 10%.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CHAUI, Marilena. Filosofia. 1ª ed. São Paulo: Ática, 2000.
HOBSBAWM, Eric J. A Era das Revoluções: 1789-1848. 9ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
KOSHIBA, Luiz. História: origens, estruturas e processos. São Paulo: Editora Atual, 2000.
MONDIN, Batista. Curso de Filosofia. Vol. 1. 10ª ed. São Paulo: Paulus, 1981.
_______________. Introdução à Filosofia. 7ª ed. São Paulo: Edições Paulina, 1980.
RUSSELL, Bertrand. História do Pensamento Ocidental: a aventura dos Pré-Socráticos a
Wittgenstein. 3ª ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001.
VV. AA. Primeira Filosofia: Tópicos de Filosofia Geral. 8ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1990.

1. NOME DA DISCIPLINA: FÍSICA – 1ª SÉRIE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 90 h

3. COMPETÊNCIAS:
 Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se desenvolvem por
acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o desenvolvimento científico
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com a transformação da sociedade.
 Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das ciências naturais.
 Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários para a produção,
análise e interpretação de resultados de processos ou experimentos científicos e tecnológicos.
 Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar
instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculo de probabilidades.
 Identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de variáveis, representados em gráficos,
diagramas ou expressões algébricas, realizando previsão de tendências, extrapolações e
interpolações e interpretações.
 Analisar

qualitativamente

dados

quantitativos

representados

gráfica

ou

algebricamente

relacionados a contextos socio-econômicos, científicos ou cotidianos.
 Apropriar-se dos conhecimentos da Física, da Matemática, da Química e da Biologia e aplicar
esses conhecimentos para explicar o funcionamento do mundo natural, planejar, executar e avaliar
ações de intervenção na realidade natural.
 Identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para o aperfeiçoamento da leitura, da
compreensão e da ação sobre a realidade.
 Entender a relação entre o desenvolvimento das ciências naturais e o desenvolvimento tecnológico
e associar as diferentes tecnologias aos problemas que se propuseram e propõem solucionar.
 Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais na sua vida pessoal, nos
processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.
 Aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais na escola, no trabalho e em outros
contextos relevantes para sua vida.
 Compreender conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas e aplicá-las a situações
diversas no contexto das ciências, da tecnologia e das atividades cotidianas.

4. HABILIDADES:
 Construir e investigar situações-problema, identificar a situação física, utilizar modelos físicos;
 Articular o conhecimento físico com o conhecimento de outras áreas com o saber científico;
 Dimensionar a capacidade crescente do homem propiciada pela tecnologia;
 Ser capaz de emitir juízos de valor em relação as situações, sociais que envolvam aspectos físicos
e/ou tecnológicos relevantes

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRAMÁTICO)
EMENTA
 Cinemática;
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 Dinâmica;
 Estática;
 Hidrostática.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO

6. PROFESSOR(ES): MARCOS FERREIRA SANTOS SILVEIRA
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
Exposição participada do professor, mostrando os significados das expressões e das possíveis
operações relacionadas;
- Prática de campo;
- Prática de laboratório;
- Análise e discussão de textos teóricos;
- Pesquisa individual e em grupos;
- Aulas de vídeo;
- Seminários;
- Teatro (dramatizações, fantoches, etc).

8. AVALIAÇÃO:
Observação direta da participação e do interesse do aluno;
. Discussões dos resultados das práticas;

. Observação da capacidade do aluno trabalhar em grupo;
. Análise e discussões sobre os filmes;
. Correção e discussão dos exercícios;
. Correção e discussão das avaliações quantitativas;
. Discussão dos relatórios das aulas práticas.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
KAZUITO,Yamammoto et al. Os alicerces da física. Vol.1,2 e 3. São Paulo: Saraiva. 1998
. RAMALHO, Francisco Junior et al. Os fundamentos da Física. Vol.1,2 e 3. São Paulo: Moderna,
1996.
. BONJORNO, R.A. et al. Temas de Física. São Paulo: FTD. 1997;
.YAMOTO, K.et al. Os alicerces da Física. São Paulo: Saraiva, 1998.
. RAMOS, Clinton M. et al. Física Completa. São Paulo: FTD. 2001.
. NICOLAU, RAMALHO, TOLEDO. Os fundamentos da Física. São Paulo: Moderna. 2003
. MÁXIMO, Antônio. Física: volume único. São Paulo: Scipione, 1997.

1. NOME DA DISCIPLINA: FÍSICA – 2ª SÉRIE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 90 h
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3. COMPETÊNCIAS:
 Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se desenvolvem
por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o desenvolvimento
científico com a transformação da sociedade.
 Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das ciências naturais.
 Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários para a produção,
análise e interpretação de resultados de processos ou experimentos científicos e tecnológicos.
 Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar
instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculo de probabilidades.
 Identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de variáveis, representados em
gráficos, diagramas ou expressões algébricas, realizando previsão de tendências, extrapolações
e interpolações e interpretações.
 Analisar

qualitativamente

dados

quantitativos

representados gráfica

ou

algebricamente

relacionados a contextos socio-econômicos, científicos ou cotidianos.
 Apropriar-se dos conhecimentos da Física, da Matemática, da Química e da Biologia e aplicar
esses conhecimentos para explicar o funcionamento do mundo natural, planejar, executar e
avaliar ações de intervenção na realidade natural.
 Identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para o aperfeiçoamento da leitura, da
compreensão e da ação sobre a realidade.
 Entender a relação entre o desenvolvimento das ciências naturais e o desenvolvimento
tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos problemas que se propuseram e propõem
solucionar.
 Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais na sua vida pessoal, nos
processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.
 Aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais na escola, no trabalho e em outros
contextos relevantes para sua vida.
 Compreender conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas e aplicá-las a situações
diversas no contexto das ciências, da tecnologia e das atividades cotidianas.

4. HABILIDADES:
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Construir e investigar situações-problema, identificar a situação física, utilizar modelos físicos;



Articular o conhecimento físico com o conhecimento de outras áreas com o saber científico;



Dimensionar a capacidade crescente do homem propiciada pela tecnologia;



Ser capaz de emitir juízos de valor em relação as situações, sociais que envolvam aspectos
físicos e/ou tecnológicos relevantes

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRAMÁTICO)
EMENTA
 Termologia;
 Óptica;
 Ondas.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO

6. PROFESSOR(ES): MARCOS FERREIRA SANTOS SILVEIRA
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7 METODOLOGIA DE ENSINO:
Exposição participada do professor, mostrando os significados das expressões e das possíveis
operações relacionadas;
. Prática de campo;
. Prática de laboratório;
. Análise e discussão de textos teóricos;
. Pesquisa individual e em grupos;
. Aulas de vídeo;
. Seminários;
. Teatro ( dramatizações, fantoches, etc).

8. AVALIAÇÃO:
Observação direta da participação e do interesse do aluno;
. Discussões dos resultados das práticas;
. Observação da capacidade do aluno trabalhar em grupo;
. Análise e discussões sobre os filmes;
. Correção e discussão dos exercícios;
. Correção e discussão das avaliações quantitativas;
. Discussão dos relatórios das aulas práticas.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
. KAZUITO,Yamammoto et al. Os alicerces da física. Vol.1,2 e 3. São Paulo: Saraiva. 1998
. RAMALHO, Francisco Junior et al. Os fundamentos da Física. Vol.1,2 e 3. São Paulo: Moderna,
1996.
. BONJORNO, R.A. et al. Temas de Física. São Paulo: FTD. 1997;
.YAMOTO, K.et al. Os alicerces da Física. São Paulo: Saraiva, 1998.
. RAMOS, Clinton M. et al. Física Completa. São Paulo: FTD. 2001.
. NICOLAU, RAMALHO, TOLEDO. Os fundamentos da Física. São Paulo: Moderna. 2003
. MÁXIMO, Antônio. Física: volume único. São Paulo: Scipione, 1997.

1. NOME DA DISCIPLINA: FÍSICA – 3ª SÉRIE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 90 h

3. COMPETÊNCIAS:
 Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se desenvolvem
por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o desenvolvimento
científico com a transformação da sociedade.
 Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das ciências naturais.
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 Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários para a produção,
análise e interpretação de resultados de processos ou experimentos científicos e tecnológicos.
 Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar
instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculo de probabilidades.
 Identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de variáveis, representados em
gráficos, diagramas ou expressões algébricas, realizando previsão de tendências, extrapolações
e interpolações e interpretações.
 Analisar

qualitativamente

dados

quantitativos

representados gráfica

ou

algebricamente

relacionados a contextos socio-econômicos, científicos ou cotidianos.
 Apropriar-se dos conhecimentos da Física, da Matemática, da Química e da Biologia e aplicar
esses conhecimentos para explicar o funcionamento do mundo natural, planejar, executar e
avaliar ações de intervenção na realidade natural.
 Identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para o aperfeiçoamento da leitura, da
compreensão e da ação sobre a realidade.
 Entender a relação entre o desenvolvimento das ciências naturais e o desenvolvimento
tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos problemas que se propuseram e propõem
solucionar.
 Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais na sua vida pessoal, nos
processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.
 Aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais na escola, no trabalho e em outros
contextos relevantes para sua vida.
 Compreender conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas e aplicá-las a situações
diversas no contexto das ciências, da tecnologia e das atividades cotidianas.

5. HABILIDADES:
 Construir e investigar situações-problema, identificar a situação física, utilizar modelos físicos;
 Articular o conhecimento físico com o conhecimento de outras áreas com o saber científico;
 Dimensionar a capacidade crescente do homem propiciada pela tecnologia;
 Ser capaz de emitir juízos de valor em relação as situações, sociais que envolvam aspectos físicos
e/ou tecnológicos relevantes

6. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRAMÁTICO)
EMENTA
Eletroestática, Eletrodinamica, Eletromagnetismo.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
 Eletroestática:
 Eletrização;
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Força elétrica;
Campo elétrico;
Trabalho;
Potencial elétrico;
Condutores em equilíbrio eletrostático;
Capacitância eletrostática.

 Eletrodinamica:
 Corrente elétrica;
 Resistores;
 Associação de resistores;
 Medidas elétricas;
 Geradores;
 Receptores;
 Leis de Kirchhoff;
 Capacitores.
 Eletromagnetismo:
 Campo magnético;
 Força magnética;
 Indução eletromagnética;
 Radiação eletromagnética.

6. PROFESSOR(ES): MARCOS FERREIRA SANTOS SILVEIRA
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
Exposição participada do professor, mostrando os significados das expressões e das possíveis
operações relacionadas;
. Prática de campo;
. Prática de laboratório;
. Análise e discussão de textos teóricos;
. Pesquisa individual e em grupos;
. Aulas de vídeo;
. Seminários;
. Teatro (dramatizações, fantoches, etc).
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8. AVALIAÇÃO:
Observação direta da participação e do interesse do aluno;
. Discussões dos resultados das práticas;
. Observação da capacidade do aluno trabalhar em grupo;
. Análise e discussões sobre os filmes;
. Correção e discussão dos exercícios;
. Correção e discussão das avaliações quantitativas;
. Discussão dos relatórios das aulas práticas.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
. KAZUITO,Yamammoto et al. Os alicerces da física. Vol.1,2 e 3. São Paulo: Saraiva. 1998
. RAMALHO, Francisco Junior et al. Os fundamentos da Física. Vol.1,2 e 3. São Paulo: Moderna,
1996.
. BONJORNO, R.A. et al. Temas de Física. São Paulo: FTD. 1997;
.YAMOTO, K.et al. Os alicerces da Física. São Paulo: Saraiva, 1998.
. RAMOS, Clinton M. et al. Física Completa. São Paulo: FTD. 2001.
. NICOLAU, RAMALHO, TOLEDO. Os fundamentos da Física. São Paulo: Moderna. 2003
. MÁXIMO, Antônio. Física: volume único. São Paulo: Scipione, 1997.

1. NOME DA DISCIPLINA: GEOGRAFIA – 1ª série
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
a) Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da Geografia (mapas, gráficos, tabelas, etc.),
considerando-os como elementos de representação de fatos e fenômenos espaciais e/ou
espacializados.
b) Reconhecer os fenômenos espaciais a partir da seleção, comparação e interpretação, identificando
as singularidades ou generalidades de cada lugar, paisagem ou território.
c) Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço geográfico atual a sua
essência, ou seja, os processos históricos, construídos em diferentes tempos, e os processos
contemporâneos, conjunto de práticas de diferentes agentes, que resultam em profundas mudanças
na organização e no conteúdo do espaço.
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4. HABILIDADES:
a) Reconhecer e aplicar o uso das escalas cartográfica e geográfica, como formas de organizar e
conhecer a localização, distribuição e freqüência dos fenômenos naturais e humanos.
b) Selecionar e elaborar esquemas de investigação que desenvolvam a observação dos processos
de formação e transformação dos territórios, tendo em vista as relações de trabalho, a
incorporação de técnicas e tecnologias e o estabelecimento de redes sociais.
c) Analisar e comparar, interdisciplinarmente, as relações entre preservação e degradação da vida
no planeta, tendo em vista o conhecimento da sua dinâmica e a mundialização dos fenômenos
culturais, econômicos, tecnológicos e políticos que incidem sobre a natureza, nas diferentes
escalas — local, regional, nacional e global.
d) Analisar o papel dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando
transformações naturais e intervenção humana.
e) Aplicar no cotidiano os conceitos básicos da Geografia.
f) Identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações naturais, sociais, econômicas,
culturais e políticas no seu “lugar-mundo”, comparando, analisando e sintetizando a densidade
das relações e transformações que tornam concreta e vivida a realidade.
g) Reconhecer alternativas de intervenção em conflitos sociais e crises institucionais que respeitem
os valores humanos e a diversidade sociocultural.
h) Discutir ações sobre as relações da sociedade com o ambiente.
i) Propor formas de atuação para conservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável.
j) Reconhecer as diferenças e as transformações que determinaram as várias formas de uso e
apropriação dos espaços agrário e urbano.
k) Interpretar fatores que permitam explicar o impacto das novas tecnologias no processo de
desterritorialização da produção industrial e agrícola.
l) Analisar a mundialização da economia e os processos de interdependência acentuados pelo
desenvolvimento de novas tecnologias.
m) Comparar as novas tecnologias e as modificações nas relações da vida social e no mundo do
trabalho.
n) Relacionar alternativas para enfrentar situações decorrentes da introdução de novas tecnologias
no setor produtivo e na vida cotidiana, respeitando os valores humanos e a diversidade
sociocultural.
o) Confrontar as diferentes escalas espaço/temporais a partir de realidades históricas e geográficas.
p) Posicionar-se criticamente sobre os processos de transformações políticas, econômicas, culturais
e sociais.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁMÁTICO)
EMENTA:
IMPACTOS DA ATIVIDADE HUMANA SOBRE O MEIO AMBIENTE E A BUSCA DE SOLUÇÕES; A
ORGANIZAÇÃO E A REPRESEBTAÇÃO DO ESPAÇO A NÍVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL; A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO, A FORMAÇÃO DOS ESTADOS NACIONAIS E
OS PAÍSES ATUAIS; AS GRANDES PAISAGENS NATURAIS DA TERRA E A DESTRUIÇÃO DOS
ECOSSISTEMAS FLORESTAIS, FLUVIAIS, MARÍTIMOS E HUMANOS;
Entendemos que a abordagem dos conteúdos e dos principais temas em Geografia Geral e do Brasil,
são contemplados de uma forma integrada tendo em vista uma unidade entre os aspectos físicos e
humanos, pois sabemos que só esse tipo de visão pode integrar o conhecimento geográfico naquilo
que ele tem de mais característico que é ser a Geografia uma ciência de síntese, que tem o homem
como seu primordial protagonista em face de uma natureza modificada e reelaborada por sua
criatividade. Por tudo isso, optamos aqui por uma Geografia totalizadora, ou melhor uma Geografia
Holística, que traga a totalidade desse conhecimento, não mais uma Geografia dividida entre o
aspecto “físico e o humano”, mais sim uma Geografia que pensa o físico inserido no seu aspecto
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humano.

CONTEÚDOS
I UNIDADE
TEMÁTICA DA UNIDADE-IMPACTOS DA ATIVIDADE HUMANA SOBRE O MEIO AMBIENTE E A
BUSCA DE SOLUÇÕES
- Relações antrópicas;
- Impactos da atividade humana sobre o meio ambiente;
- Consumo e natureza;
- Poluição das águas oceânicas e fluviais;
- Poluição atmosférica;
- Poluição urbana;
- Buscando soluções;
- Minerais e rochas;
- Panorama mundial das matérias primas minerais;
- Recursos naturais, extrativismo mineral e desenvolvimento sustentável;
- Fontes de energia, utilização e impactos ambientais;
- Classificação das fontes de energia;
-Carvão mineral;
- Petróleo;
- Hidroeletricidade;
- Termoeletricidade;
- Energia nuclear ou atômica;
- Fontes de energia alternativa;
-II UNIDADE
TEMÁTICA DA UNIDADE-A ORGANIZAÇÃO E A REPRESEBTAÇÃO DO ESPAÇO
- Necessidade de compreensão e de representação do mundo;
- O globo terrestre e os mapas;
- Necessidade de compreender e de representar o mundo;
- Localização e orientação
- Cartografia
- Coordenadas Geográficas
- Fusos horários
- Projeções Cartográficas
- Dinâmica geológica
- Geologia / Geomorfologia do mundo
- Dinâmica climática da Terra
- Os domínios naturais
- Distribuição dos solos
- Hidrografia geral
- A atmosfera e sua dinâmica;
- O relevo terrestre, seus agentes e os solos no mundo;
III UNIDADE
TEMÁTICA DA UNIDADE-A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO, A FORMAÇÃO DOS ESTADOS
NACIONAIS E OS PAÍSES ATUAIS
- Território e mobilidade de fronteiras;
- Etnia, raça, nação e povo: conceitos;
- Os países atuais, os territórios e as possessões;
- Espaço, paisagem e lugar;
- A produção do espaço geográfico na Bahia e no Brasil;
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- Expansão territorial
- Regiões e mesoregiões da Bahia e do Brasil;
IV UNIDADE
TEMÁTICA DA UNIDADE- AS GRANDES PAISAGENS NATURAIS DA TERRA E A DESTRUIÇÃO
DOS ECOSSISTEMAS FLORESTAIS, FLUVIAIS, MARÍTIMOS E HUMANOS;
- Biodiversidade e ecossistemas;
- Formações vegetais no mundo;
- Biosfera
- Política ambiental mundial
- Ecologia Urbana e unidades de conservação
- Os domínios morfoclimáticos do Brasil e do mundo;
- Rios, oceanos e mares, (formação, utilização e degradação);
- A questão ambiental no Brasil e os Ecossistemas naturais, ( relevo, recursos minerais, clima,
hidrografia, vegetação, etc.).

6. PROFESSOR: GUATAMONZI ABRAÃO MENEZES BARBOSA
7. METODOLOGIA DE ENSINO:









aulas expositivas
brain storn ( tempestade de idéias );
utilização de projetor multimídia
debates
apresentação de seminários
utilização de filmes
aulas ao ar livre;
aulas de campo

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação será amplo, contínuo, gradual, cumulativo e cooperativo, envolvendo
todos os aspectos qualitativos e quantitativos da formação do aluno, conforme exige a LDB de 1996.
A verificação do rendimento escolar será feita de forma diversificada, contendo entre outros:
atividades individuais e em grupo, como seminários; elaboração e execução de projetos; provas
escritas e/ou orais, individual ou em equipe.
O desempenho do aluno será expresso no Memorial do Desempenho Acadêmico. Este
considerará os seguintes indicadores de composição de competências: assiduidade e pontualidade,
domínio cognitivo, cumprimento e qualidade das tarefas, capacidade de produzir em equipe e
autonomia.
Para cada indicador de composição de competências, contido no Memorial, será registrado um
dos conceitos assim estabelecidos e relacionados com uma escala quantitativa de rendimento:
excelente (E), de 90% a 100%; ótimo (O), de 80% a 89,9%; bom (B), 70% a 79,9%; regular (R), de
60% a 69,9%; insuficiente superior (IS), de 40% a 59,9%; insuficiente inferior (II), de 10% a 39,9%;
sem rendimento (SR), menor do que 10%.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
1- ADAS,
Melhem. Panorama Geográfico do Brasil. 3.ed. São Paulo: Moderna, 1998.
2- ALMEIDA. R. D. Do desenho ao Mapa. São Paulo: Contexto.
3- BECKER, Berta.; EGLER, C. A. G. Brasil: uma nova potência regional na economia-mundo. Ed
Bertrand Brasil.
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45678-

CARLOS, Ana Fani A.; OLIVEIRA, Ariovaldo. Geografias das Metrópoles. São Paulo: Contexto.
DIAMOND, Jared. Colapso: como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso. Ed Record.
FARIA, R; MIRANDA, M. L. Da Guerra Fria a Nova Ordem Mundial. São Paulo: Contexto.
FERNANDEZ, Fernando. O Poema Imperfeito. Ed UFPR.
GARAY, Irene; DIAS, Braulio. Conservação da biodiversidade em ecossistemas tropicais. Ed
Vozes.
9- GONÇALVES, Carlos W. P. Os (des)caminhos do meio ambiente. Ed Contexto.
10- GUERRA, A. T.; CUNHA, Sandra B. Geomorfologia – exercícios, técnicas e aplicações. Ed
Bertrand Brasil.
11- JATOBÁ, Lucivânio. Domínios Morfoclimáticos no Brasil. Recife: Mossoroense série A, 1992.
12- JATOBÁ, Lucivânio; LINS, R.C. Introdução à Geomorfologia. Recife: Bagaço, 1995.
13- LUCCI, Elian Alabi. Geografia: o homem no espaço global. São Paulo: Saraiva, 2004.
14- MOREIRA, Igor. O Espaço Geográfico: Geografia Geral e do Brasil. 38.ed. São Paulo: Ática, 2003.
15- PENTEADO, Margarida M. Fundamentos de Geomorfologia. 3.ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1983.
16- PIFFER, Osvaldo. Geografia no ensino médio. São Paulo: IBEP, 2005.
17- SASSEN, S. As cidades na economia mundial. São Paulo: Studio Nobel, 1998.
18- SENE, Eustáquio; MOREIRA, J. Carlos. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2004.
19- VESENTINI, José William. Brasil: Sociedade & Espaço. 4.ed. São Paulo: Ática, 2004.

1. NOME DA DISCIPLINA: GEOGRAFIA – 2ª série
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h
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3. COMPETÊNCIAS:
a) Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da Geografia (mapas, gráficos, tabelas, etc.),
considerando-os como elementos de representação de fatos e fenômenos espaciais e/ou
espacializados.
b) Reconhecer os fenômenos espaciais a partir da seleção, comparação e interpretação, identificando
as singularidades ou generalidades de cada lugar, paisagem ou território.
c) Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço geográfico atual a sua
essência, ou seja, os processos históricos, construídos em diferentes tempos, e os processos
contemporâneos, conjunto de práticas de diferentes agentes, que resultam em profundas mudanças
na organização e no conteúdo do espaço.

4. HABILIDADES:
a) Reconhecer e aplicar o uso das escalas cartográfica e geográfica, como formas de organizar e
conhecer a localização, distribuição e freqüência dos fenômenos naturais e humanos.
b) Selecionar e elaborar esquemas de investigação que desenvolvam a observação dos
processos de formação e transformação dos territórios, tendo em vista as relações de trabalho,
a incorporação de técnicas e tecnologias e o estabelecimento de redes sociais.
c) Analisar e comparar, interdisciplinarmente, as relações entre preservação e degradação da
vida no planeta, tendo em vista o conhecimento da sua dinâmica e a mundialização dos
fenômenos culturais, econômicos, tecnológicos e políticos que incidem sobre a natureza, nas
diferentes escalas — local, regional, nacional e global.
d) Analisar o papel dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando
transformações naturais e intervenção humana.
e) Correlacionar a dinâmica dos fluxos populacionais e a organização do espaço geográfico.
f) Aplicar no cotidiano os conceitos básicos da Geografia.
g) Identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações naturais, sociais, econômicas,
culturais e políticas no seu “lugar-mundo”, comparando, analisando e sintetizando a densidade
das relações e transformações que tornam concreta e vivida a realidade.
h) Reconhecer alternativas de intervenção em conflitos sociais e crises institucionais que
respeitem os valores humanos e a diversidade sociocultural.
i) Discutir ações sobre as relações da sociedade com o ambiente.
j) Propor formas de atuação para conservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável.
k) Reconhecer as diferenças e as transformações que determinaram as várias formas de uso e
apropriação dos espaços agrário e urbano.
l) Interpretar fatores que permitam explicar o impacto das novas tecnologias no processo de
desterritorialização da produção industrial e agrícola.
m) Analisar a mundialização da economia e os processos de interdependência acentuados pelo
desenvolvimento de novas tecnologias.
n) Comparar as novas tecnologias e as modificações nas relações da vida social e no mundo do
trabalho.
o) Relacionar alternativas para enfrentar situações decorrentes da introdução de novas
tecnologias no setor produtivo e na vida cotidiana, respeitando os valores humanos e a
diversidade sociocultural.
p) Confrontar as diferentes escalas espaço/temporais a partir de realidades históricas e
geográficas.
q) Posicionar-se criticamente sobre os processos de transformações políticas, econômicas,
culturais e sociais.
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5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁMÁTICO)
EMENTA:
A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁRICO NO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA E
SOCIALISTA, A NOVA ORDEM MUNDIAL E A GLOBALIZAÇÃO; A FORMAÇÃO DO ESPAÇO
MUNDIAL DA PRODUÇÃO; FONTES DE ENERGIA, UTILIZAÇÃO, IMPACTOS DA ATIVIDADE
HUMANA SOBRE O AMBIENTE E ECOLOGIA; A ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO E
SUA DINÂMICA NO MUNDO
Entendemos que a abordagem dos conteúdos e dos principais temas em Geografia Geral e do Brasil,
são contemplados de uma forma integrada tendo em vista uma unidade entre os aspectos físicos e
humanos, pois sabemos que só esse tipo de visão pode integrar o conhecimento geográfico naquilo
que ele tem de mais característico que é ser a Geografia uma ciência de síntese, que tem o homem
como seu primordial protagonista em face de uma natureza modificada e reelaborada por sua
criatividade. Por tudo isso, optamos aqui por uma Geografia totalizadora, ou melhor uma Geografia
Holística, que traga a totalidade desse conhecimento, não mais uma Geografia dividida entre o
aspecto “físico e o humano”, mais sim uma Geografia que pensa o físico inserido no seu aspecto
humano.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
I UNIDADE
TEMÁTICA DA UNIDADE-COMO ESTÁ ORGANIZADO O ESPAÇO GEOGRÁRICO NO MODO DE
PRODUÇÃO CAPITALISTA E SOCIALISTA, A NOVA ORDEM MUNDIAL E A GLOBALIZAÇÃO.
FASES DO CAPITALISMO: (Produção do espaço geográfico no capitalismo);
- As revoluções industriais: (Primeira,segunda e terceira revolução);
- Organização do trabalho e da produção no espaço mundial;
- Globalização
- O espaço geográfico no socialismo, (formação do mundo socialista);
- O mundo Bipolar (capitalismo versus socialismo);
- Desintegração dos países socialistas (A Perestroika e a Glasnost);
- Nova ordem mundial e os blocos econômicos;
- Organizações nacionais, internacionais e regionais;
- Internacionalização da economia, (regionalização e globalização da economia);
- Origens, causas e conseqüências da globalização;
- O espaço geográfico dos grandes conjuntos de países;
- As desigualdades mundiais;
- Divisão e regionalização do mundo;
- Pluralidade cultural, (Conflitos étnicos e religiosos no mundo);
- Tensões mundiais;
- Racismo e xenofobia, (Busca de Identidade);
- Principais áreas de conflitos CULTURAIS no mundo;
- A Problemática da água nos processos de produção industrial;
- Carta da Terra;
-Metas do Milênio;
II UNIDADE
TEMÁTICA DA UNIDADE-A FORMAÇÃO DO ESPAÇO MUNDIAL DA PRODUÇÃO
- O espaço natural modificado pela humanidade;
- Ações antrópicas;
- Cadeias produtivas;
- As transformações no espaço, (Espacialização industrial);
- Processo histórico de desenvolvimento e classificação das indústrias;
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- Localização industrial: concentração e desconcentração;
- Indústrias nas fases do capitalismo e socialismo;
-Desenvolvimento industrial dos países, (Inglaterra, França, outros países da Europa, Estados Unidos
da América do Norte e Japão);
- A industrialização na ex-URSS;
- Industrialização no Oriente médio e na Ásia como um todo;
- Industrialização tardia (novos países industrializados);
- A Geopolítica no mundo;
- O espaço agrícola mundial e suas atividades econômicas, (agropecuária, agronégocio, etc.);
- Agricultura, produção de alimentos, fome e ecologia;
- Revolução verde;
- Agricultura e tecnologia;
- Biotecnologia;
- Alimentos Transgênicos, (OGM, organismos geneticamente modificados);
- Organismos internacionais e a dívida externa;
- Comércio internacional e suas desigualdades;
- Globalização do comércio;
- Organização espacial das comunicações, (um breve processo histórico);
- As novas tecnologias e as comunicações, (Rede mundial de computadores);
- O espaço do turismo no mundo, (principalmente como atividade econômica);
III UNIDADE
TEMÁTICA DA UNIDADE- FONTES DE ENERGIA, UTILIZAÇÃO, IMPACTOS DA ATIVIDADE
HUMANA SOBRE O AMBIENTE E ECOLOGIA;
- Classificação das fontes de energia;
- Recursos naturais, extrativismo mineral e desenvolvimento sustentável;
- Consumo de energia e suas desigualdades mundiais;
- Panorama mundial das matérias-primas minerais;
- Carvão mineral;
- Petróleo;
- Hidroeletricidade;
- Usinas termoelétricas;
- Energia nuclear;
- Fontes de energia alternativas, (biomassa, eólica, solar, etc);
- Poluição em geral;
- A Destruição da Natureza;
- Consciência ecológica;
- Sustentabilidade;
- O Problema do Lixo

IV UNIDADE
TEMÁTICA DA UNIDADE-A ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO E SUA DINÂMICA NO
MUNDO
- Conceitos demográficos fundamentais;
- Distribuição da população mundial;
- Evolução do crescimento demográfico;
- Fases do crescimento populacional;
- Teorias demográficas e desenvolvimento socioeconômico;
- Estrutura ocupacional da população mundial;
- Divisão internacional do trabalho, (DIT por sexo);
- Pirâmides etárias;
- Migrações no mundo;
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- Tipos de movimentos migratórios;
- Migrações e transformações no mundo no século XX e XXI;
- As causas e conseqüências das migrações;
- Urbanização mundial;
- População urbana e rural;
- Urbanização e os desequilíbrios sociais;
- Como se deu o processo de urbanização no mundo;
- Urbanização e metropolização no espaço mundial;
- Aglomerações urbanas (Os aglomerados de exclusão);

6. PROFESSOR: GUATAMONZI ABRAÃO MENEZES BARBOSA
7. METODOLOGIA DE ENSINO:







aulas expositivas
utilização de projetor multimídia
debates
apresentação de seminários
utilização de filmes
aulas de campo

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação será amplo, contínuo, gradual, cumulativo e cooperativo, envolvendo
todos os aspectos qualitativos e quantitativos da formação do aluno, conforme exige a LDB de 1996.
A verificação do rendimento escolar será feita de forma diversificada, contendo entre outros:
atividades individuais e em grupo, como seminários; elaboração e execução de projetos; provas
escritas e/ou orais, individual ou em equipe.
O desempenho do aluno será expresso no Memorial do Desempenho Acadêmico. Este
considerará os seguintes indicadores de composição de competências: assiduidade e pontualidade,
domínio cognitivo, cumprimento e qualidade das tarefas, capacidade de produzir em equipe e
autonomia.
Para cada indicador de composição de competências, contido no Memorial, será registrado um
dos conceitos assim estabelecidos e relacionados com uma escala quantitativa de rendimento:
excelente (E), de 90% a 100%; ótimo (O), de 80% a 89,9%; bom (B), 70% a 79,9%; regular (R), de
60% a 69,9%; insuficiente superior (IS), de 40% a 59,9%; insuficiente inferior (II), de 10% a 39,9%;
sem rendimento (SR), menor do que 10%.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
20- ADAS,
Melhem. Panorama Geográfico do Brasil. 3.ed. São Paulo: Moderna, 1998.
21- ALMEIDA. R. D. Do desenho ao Mapa. São Paulo: Contexto.
22- BECKER, Berta.; EGLER, C. A. G. Brasil: uma nova potência regional na economia-mundo. Ed
Bertrand Brasil.
23- CARLOS, Ana Fani A.; OLIVEIRA, Ariovaldo. Geografias das Metrópoles. São Paulo: Contexto.
24- DIAMOND, Jared. Colapso: como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso. Ed Record.
25- FARIA, R; MIRANDA, M. L. Da Guerra Fria a Nova Ordem Mundial. São Paulo: Contexto.
26- FERNANDEZ, Fernando. O Poema Imperfeito. Ed UFPR.
27- GARAY, Irene; DIAS, Braulio. Conservação da biodiversidade em ecossistemas tropicais. Ed
Vozes.
28- GONÇALVES, Carlos W. P. Os (des)caminhos do meio ambiente. Ed Contexto.
29- GUERRA, A. T.; CUNHA, Sandra B. Geomorfologia – exercícios, técnicas e aplicações. Ed
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Bertrand Brasil.
30- JATOBÁ, Lucivânio. Domínios Morfoclimáticos no Brasil. Recife: Mossoroense série A, 1992.
31- JATOBÁ, Lucivânio; LINS, R.C. Introdução à Geomorfologia. Recife: Bagaço, 1995.
32- LUCCI, Elian Alabi. Geografia: o homem no espaço global. São Paulo: Saraiva, 2004.
33- MOREIRA, Igor. O Espaço Geográfico: Geografia Geral e do Brasil. 38.ed. São Paulo: Ática, 2003.
34- PENTEADO, Margarida M. Fundamentos de Geomorfologia. 3.ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1983.
35- PIFFER, Osvaldo. Geografia no ensino médio. São Paulo: IBEP, 2005.
36- SASSEN, S. As cidades na economia mundial. São Paulo: Studio Nobel, 1998.
37- SENE, Eustáquio; MOREIRA, J. Carlos. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2004.
38- VESENTINI, José William. Brasil: Sociedade & Espaço. 4.ed. São Paulo: Ática, 2004.

1. NOME DA DISCIPLINA: GEOGRAFIA – 3ª série
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
1 - Analisar o espaço geográfico a partir da interação sociedade-natureza.
2 - Operar e articular conceitos básicos da Geografia para análise do espaço geográfico.
3 - Reconhecer e analisar as dinâmicas da natureza e da sociedade.
4 - Analisar e comparar, interdisciplinarmente, as relações entre preservação e degradação da vida no
planeta, tendo em vista o conhecimento da sua dinâmica e a mundialização dos fenômenos culturais,
econômicos, tecnológicos e políticos que incidem sobre a natureza, nas diferentes escalas: local,
regional, nacional e global.
5 - Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da Geografia.
6 - Identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações naturais, sociais, econômicas, culturais
e políticas no seu "lugar-mundo", comparando, analisando e sintetizando a densidade das relações e
transformações que tornam concreta e vivida a realidade.
7 - Entender algumas conseqüências das transformações da natureza causadas pelo homem, e os
principais conflitos mundiais a partir do avanço tecnológico.
8 – Compreender as principais técnicas de representação do espaço, bem como suas funções
ideológicas e históricas.

4. HABILIDADES:
1 – Caracterizar as bases físicas do território brasileiro e as formas de ocupação pela sociedade,
dentro de uma perspectiva ambiental.
2 - Interpretar mapas e gráficos.
3 – Caracterizar a agricultura brasileira, destacando sua produtividade, problemas e conflitos.
4 - Caracterizar a industrialização brasileira em seus aspectos históricos e sua configuração atual,
destacando a sua influência nas mudanças das relações de trabalho e no nosso cotidiano.
5 - Saber empregar a observação, a descrição, o registro, a comparação, a análise e a síntese no uso
das informações de fontes escritas e de imagens.
6 - Valorizar o uso da tecnologia para preservar o ambiente e melhorar a qualidade de vida.
7 - Respeitar os modos de vida de diferentes grupos sociais; saber como se relacionam com o espaço
e a paisagem onde vivem.
8 - Identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas conseqüências em diferentes
espaços e épocas.
9 - Localizar fenômenos e processos sociais, econômicos, culturais e ambientais que ocorrem em todo
o mundo.
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5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁTICO)
EMENTA:
Cartografia; Estrutura Geológica do Brasil; Relevo, Solo, Clima, Vegetação e Hidrografia do Brasil;
Domínios Morfoclimáticos Brasileiros; A agricultura Brasileira; A produção de energia no Brasil; A
industrialização Brasileira; Conflitos Internacionais.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
I UNIDADE
- Cartografia e Orientação Espacial
- Estrutura Geológica do Brasil
- Movimento Tectônicos
- Relevo e Solo do Brasil
II UNIDADE
- Clima do Brasil
- Vegetação do Brasil
- Hidrografia do Brasil
- Domínios Morfoclimáticos Brasileiros
III UNIDADE
- A Agricultura Brasileira
- A produção de Energia no Brasil
- A Industrialização Brasileira
IV UNIDADE
- Seminários: Conflitos Internacionais
1- Os conflitos da Guerra Fria I
a. Guerra da Coréia (1950-1953)
b. Guerra do Vietnã (1960-1975)
c. Primavera de Praga (1968)
2- Os conflitos da Guerra Fria II
a. Crise da Hungria
b. Macarthismo (década de 1950)
c. O movimento dos Não-Alinhados (1955-1956)
3- Os conflitos da Guerra Fria III
a. Crise Cubana (1959-1962)
b. A desintegração da Iugoslávia
4- Os nacionalismos na União Européia
a. O norte da Itália e a questão do Mezzogiorno
b. A luta dos bascos
c. A Catalunha: outro país dentro da Espanha
d. A questão irlandesa
5- A África esquecida em tempos de globalização I
a. Colonização, sinônimo de exploração
b. O conflito no Sahel
c. Os conflitos tribais
6- A África esquecida em tempos de globalização II
a. Angola e Moçambique: experiências socialistas na África
b. O fim do apartheid e a dificuldade de integração da África do Sul
7- Conflitos na Ásia I – A questão árabe-israelense
a. O começo da história
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b. O crescimento das tensões
c. A partilha da ONU e as guerras
d. A situação depois da guerra fria
8- Conflitos na Ásia II
a. Índia e Paquistão: luta entre potências nucleares subdesenvolvidas
b. Os conflitos no Afeganistão
c. O povo curdo, a maior nação sem território
9- Conflitos no Continente Americano I
a. Canadá: a questão de Quebec
b. México: revolta em Chiapas
c. Cuba: o caso de Guantánamo
10- Conflitos no Continente Americano II
a. Porto Rico: um caso especial
b. O canal do Panamá
c. A explosão da violência na Colômbia

6. PROFESSOR(ES): JACSON TAVARES DE OLIVEIRA
7. METODOLOGIA DE ENSINO:



Aula expositiva dialogada;
Análise e discussão de textos teóricos;







Trabalhos individuais e em grupo realizados em sala de aula e em pesquisas extra classe;
Aulas práticas no laboratório de informática com o uso do software mapviewer 6.0;
Pesquisa individual e em grupos;
Aulas com utilização de vídeo;
Seminários.

8. AVALIAÇÃO:









Avaliações individuais escritas: exercícios de verificação e produção textual.
Avaliações individuais: freqüência, participação e verificações práticas.
Avaliações em equipe: trabalhos e seminários
Observação direta da participação e do interesse do aluno;
Discussões dos resultados das atividades práticas;
Observação da capacidade do aluno trabalhar em grupo;
Análise e discussões sobre os filmes;
Correção e discussão das avaliações quantitativas;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
• SENE, Eustaquio de; MOREIRA, João Carlos. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e
globalização. 1.ed. São Paulo: Scipione.
• MAGNOLI, Demétrio e ARAÚJO, Regina. A Nova Geografia: estudos de geografia do Brasil. São
Paulo: Moderna (edição atualizada).
• VESENTINI, J.W. Sociedade e Espaço: geografia geral e do Brasil. São Paulo: Ática (edição
atualizada).
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1. NOME DA DISCIPLINA: HISTÓRIA – 1ª SÉRIE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
Compreender, baseado na experiência histórica, os contextos sociais e a diversidade cultural de
diversos povos que viveram entre o século IV a.C. até o século XV d.C. O estudante deverá dominar
os conceitos de fontes históricas, conhecimento histórico, cultura, diversidade cultural, Estado e
cidadania. Ademais, deverá ser capaz de relacionar os dilemas históricos de outras sociedades com
problemas da contemporaneidade.
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4. HABILIDADES:
- Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processos históricos, a partir das categorias e
procedimentos próprios do discurso historiográfico.
- Estabelecer relações entre continuidade/permanência e ruptura/transformação nos processos
históricos.
- Construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do reconhecimento do papel
do indivíduo nos processos históricos simultaneamente como sujeito e como produto dos mesmos.
- Atuar sobre os processos de construção da memória social, partindo da crítica dos diversos “lugares
de memória” socialmente instituídos.
- Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas relações de sucessão e/ou de
simultaneidade.
- Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos.
- Distinguir através dos variados conteúdos as diferenças sociais e culturais dos povos estudados.
- Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o passado.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRAMÁTICO)
EMENTA
 Fundamentos básicos de teoria da História; Antiguidade Afro-Oriental e Clássica; Fundamentos
de História da África Antiga; Formação do Islamismo; Período Medieval Europeu; Crise do
feudalismo europeu e formação do capitalismo comercial.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
 A história, suas fontes e seus métodos;
 Antiguidade Afro-Oriental;
 Antiguidade Ocidental;
 Queda do Império Romano;
 O Império Bizantino;
 Formação e expansão do Islamismo;
 A diversidade de povos africanos, seu comércio e seus reinos;
 Formação da sociedade feudal na Europa Ocidental;
 A Igreja Católica no Ocidente Medieval;
 As cruzadas;
 Renascimento comercial e desagregação do mundo feudal;
 Renascimento cultural europeu;
 Portugal e a expansão marítima;
 Dinâmica comercial entre europeus e africanos nos séculos XV e XVI.

6. PROFESSOR(ES): ALEX DE SOUZA IVO
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
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Aulas expositivas;
Leitura dirigida;
Análise de filmes e fontes históricas;
Trabalhos em grupo;
Seminários.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação será amplo, contínuo, gradual, cumulativo e cooperativo, envolvendo todos
os aspectos qualitativos e quantitativos da formação do aluno, conforme exige a LDB de 1996.
 PROVA ESCRITA – o estudante deve mostrar através da respostas de questões objetivas e
subjetivas, que leu a bibliografia indicada e que é capaz de relacionar esse aprendizado com
problemas colocados no texto base de cada questão;
 TRABALHO EM GRUPO – os estudantes devem exercitar autonomia, capacidade de escolha,
de divisão de tarefas e diálogo;
 ANÁLISE DE FONTES – o estudante deve demonstrar que é capaz de extrair de registros
históricos informações relevantes acerca das sociedades do passado, bem como propor
questionamentos e problematizações relacionados à evidência histórica apresentada;
 ANÁLISE DE FILMES – o estudante deve demonstrar conhecimento acerca do processo
histórico abordado pela película cinematográfica, extraindo do “pano de fundo histórico” em
que se desenvolve a trama informações importantes para a disciplina.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ARMSTRONG, Karen. O Islã. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
ANDERSON, Perry. Passagens da Antigüidade ao Feudalismo. São Paulo: Brasiliense, 1995.
COTRIM, Gilberto. História Global - Brasil e Geral. 5ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2000.
FIGUEIRA, Divalte Garcia. História. Série Novo Ensino Médio. São Paulo: Ática, 2000.
FRANCO JR., Hilário. A Idade Média: Nascimento do Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 1999.
GUERRAS, Maria Sonsoles. Os Povos Bárbaros. Série Princípios. 2ª ed. São Paulo: Ática, 1991.
BARBEIRO, Heródoto. CANTELE, Bruna Renata. SCHNEEBERGER, Carlos Alberto. História: volume
único para o Ensino Médio. São Paulo: Editora Scipione, 2004.
KOSHIBA, Luiz. História: origens, estruturas e processos. São Paulo: Editora Atual, 2000.
MARQUES, Adhemar; BERUTTI, Flávio; FARIA, Ricardo. História Moderna através de textos. São
Paulo: Contexto, 11º Ed., 2005.

MORAES, José Geraldo Vinci de. Caminhos das Civilizações: História Integrada - Geral e Brasil. São
Paulo: Editora Atual, 1998.
MOTA, Carlos Guilherme e LOPEZ, Adriana. História e Civilização. 4 vol. São Paulo: Ática, 1995.
MOTA, Myryan Becho; BRAICK, Patrícia Ramos. História: das cavernas ao terceiro milênio. São
Paulo: Editora Moderna, 2º Ed., 2002.
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PEDRO, Antônio. LIMA, Lizânias de Souza. História da Civilização Ocidental. São Paulo: FTD, 2004.
PINSKY, Jaime. 100 textos de História Antiga. São Paulo: Contexto, 9º Ed., 2006.
VICENTINO, Cláudio. História Geral. São Paulo: Editora Scipione, 7º Ed., 1997.
WOOD, Ellen Meiksins. A origem do capitalismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.

1. NOME DA DISCIPLINA: HISTÓRIA – 2ª SÉRIE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
Compreender os processos históricos e identitários da formação da sociedade brasileira e mundial,
entre os séculos XVI e XIX, enfatizando as relações desiguais entre os povos e os países. Interpretar
o conjunto de signos das diferentes culturas estudadas.

4. HABILIDADES:
- Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processos históricos, a partir das categorias e
procedimentos próprios do saber histórico.
- Estabelecer relações entre continuidade/permanência e ruptura/transformação nos processos
históricos.
- Construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do reconhecimento do papel
do indivíduo nos processos históricos simultaneamente como sujeito e como produto dos mesmos.
- Atuar sobre os processos de construção da memória social, partindo da crítica dos diversos “lugares
de memória” socialmente instituídos.
- Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas relações de sucessão e/ou de
simultaneidade.
- Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos.
- Distinguir através dos variados conteúdos as diferenças sociais e culturais dos povos estudados.
- Analisar o sistema de poder e de coerção social presente nas sociedades estudadas.
- Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o passado.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRAMÁTICO)
EMENTA
 Crise geral do sistema feudal; Dinâmica econômica e diversidade africana nos séculos XV e
XVI; As culturas indígenas da América; A colonização européia nas Américas; Antigo Sistema
Colonial Brasileiro; A Era das Revoluções – Europa e Estados Unidos, séculos XVII e XVIII;
Brasil Império; Formação do Capitalismo Mundial.
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO
 Baixa Idade Média;
 Renascimento comercial e cultural europeu;
 Início da colonização brasileira;
 A colonização espanhola nas Américas;
 Formação do Absolutismo e da economia mercantilista;
 Reforma protestante e contra-reforma católica;
 Economia e geopolítica africana nos séculos XV e XVI;
 Escravidão na África e no Brasil;
 A União Ibérica;
 Bandeirantismo e descoberta de ouro na América portuguesa;
 As revoluções inglesas do século XVII;
 Revolução Industrial;
 Iluminismo e Revolução Francesa;
 Revolução Haitiana;
 Independência dos Estados Unidos;
 Independência e Revoluções na América Espanhola;
 Revoltas e conflitos na América Portuguesa;
 Idéias radicais contra a coroa portuguesa – Minas Gerais (1789) e Bahia (1798);
 Vinda da Família real e fim do domínio colonial português;
 O Congresso de Viena e o novo absolutismo europeu;
 Formação de nacionalidades e nacionalismos na Europa;
 O Primeiro Reinado no Brasil (1822-1831);
 O Período Regencial no Brasil (1831-1840);
 Revoltas, ameaças, fugas e rebeliões – a resistência escrava e popular no Brasil oitocentista;

6. PROFESSOR(ES): ALEX DE SOUZA IVO
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7. METODOLOGIA DE ENSINO:






Aulas expositivas;
Leitura dirigida;
Análise de filmes e fontes históricas;
Trabalhos em grupo;
Seminários.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação será amplo, contínuo, gradual, cumulativo e cooperativo, envolvendo todos
os aspectos qualitativos e quantitativos da formação do aluno, conforme exige a LDB de 1996.
 PROVA ESCRITA – o estudante deve mostrar, através da respostas de questões objetivas e
subjetivas, que leu a bibliografia indicada e que é capaz de relacionar esse aprendizado com
problemas colocados no texto base de cada questão;
 TRABALHO EM GRUPO – os estudantes devem exercitar autonomia, capacidade de escolha,
de divisão de tarefas e diálogo;
 ANÁLISE DE FONTES – o estudante deve demonstrar que é capaz de extrair de registros
históricos informações relevantes acerca das sociedades do passado, bem como propor
questionamentos e problematizações relacionados à evidência histórica apresentada;
 ANÁLISE DE FILMES – o estudante deve demonstrar conhecimento acerca do processo
histórico abordado pela película cinematográfica, extraindo do “pano de fundo histórico” em
que se desenvolve a trama informações importantes para a disciplina.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ANDERSON, Perry. Passagens da Antigüidade ao Feudalismo. São Paulo: Brasiliense, 1995.
COTRIM, Gilberto. História Global - Brasil e Geral. 5ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2000.
FAUSTO, Boris. História do Brasil. 9ª ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, FDE,
2001.
FIGUEIRA, Divalte Garcia. História. Série Novo Ensino Médio. São Paulo: Ática, 2000.
BARBEIRO, Heródoto. CANTELE, Bruna Renata. SCHNEEBERGER, Carlos Alberto. História: volume
único para o Ensino Médio. São Paulo: Editora Scipione, 2004.
KOSHIBA, Luiz. História: origens, estruturas e processos. São Paulo: Editora Atual, 2000.
_____________. PEREIRA, Denise M. Frayze. História: do Brasil. São Paulo: Editora Atual, 1996.
MARQUES, Adhemar; BERUTTI, Flávio; FARIA, Ricardo. História Moderna através de textos. São
Paulo: Contexto, 11º Ed., 2005.
MORAES, José Geraldo Vinci de. Caminhos das Civilizações: História Integrada - Geral e Brasil. São
Paulo: Editora Atual, 1998.
MOTA, Carlos Guilherme e LOPEZ, Adriana. História e Civilização. 4 vol. São Paulo: Ática, 1995.
MOTA, Myryan Becho; BRAICK, Patrícia Ramos. História: das cavernas ao terceiro milênio. São
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Paulo: Editora Moderna, 2º Ed., 2002.
PEDRO, Antônio. LIMA, Lizânias de Souza. História da Civilização Ocidental. São Paulo: FTD, 2004.
VICENTINO, Cláudio. História Geral. São Paulo: Editora Scipione, 7º Ed., 1997.
WOOD, Ellen Meiksins. A origem do capitalismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.

1. NOME DA DISCIPLINA: HISTÓRIA – 3ª SÉRIE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
a) Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversa, reconhecendo o papel das
diferentes linguagens, dos diferentes agentes sociais e dos diferentes contextos envolvidos em sua
produção.
b) Relativizar as diversas concepções de tempo e as diversas formas de periodização do tempo
cronológico, reconhecendo-as como construções culturais e históricas.
c) Situar as diversas produções da cultura – as linguagens, as artes, a filosofia, a religião, as ciências,
as tecnologias e outras manifestações sociais – nos contextos históricos de sua constituição e
significação.

4. HABILIDADES:
- Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processos históricos, a partir das categorias e
procedimentos próprios do discurso historiográfico.
- Estabelecer relações entre continuidade/permanência e ruptura/transformação nos processos
históricos.
- Construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do reconhecimento do papel
do indivíduo nos processos históricos simultaneamente como sujeito e como produto dos mesmos.
- Atuar sobre os processos de construção da memória social, partindo da crítica dos diversos “lugares
de memória” socialmente instituídos.
- Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas relações de sucessão e/ou de
simultaneidade.
- Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos.
- Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o passado.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRAMÁTICO)
Repensar o ensino da História a partir da sua integração do mundo do trabalho, tem norteado a
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reformulação de nosso programa curricular e a busca de novas metodologias de trabalho. A
reestruturação da disciplina tem exigido esforço e atenção por parte da equipe e apontado novas
possibilidades. Nesse sentido, estamos amadurecendo o trabalho de produção de textos, de seleção
de material de pesquisa e consulta, bem como adequando e diversificando estratégias de ensino e
aprendizagem.
A proposta de reestruturação do programa de ensino ancora-se na nova centralidade do
trabalho no campo da reestruturação produtiva e o novo papel desempenhado pelo conhecimento na
integração entre ciência e produção.
Dessa forma persegue-se ao longo do programa proposto e na sua sequência lógico-temporal,
a unidade entre trabalho e produção. A ênfase recai sobre o eixo: trabalho, tecnologia e ciência, numa
abordagem histórica da articulação desses elementos no interior de cada formação social e de cada
contexto histórico analisados. Não se tem a pretensão de esgotar cada unidade de estudos
apresentada, porém, busca-se desenvolver e aprofundar a capacidade crítica do aluno.
EMENTA
A disciplina de História do 3º ano do ensino médio discutirá a organização da sociedade
capitalista no século XIX e principalmente no século XX, no mundo e no Brasil. Tal discussão terá
como eixo central o processo de desenvolvimento político e econômico dessa sociedade e sua
articulação com o mundo do trabalho e as organizações sociais dos trabalhadores.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
 O Brasil Imperial
1. O processo de independência do Brasil.













2. O Primeiro Reinado.
3. O período Regencial.
4. O Segundo Reinado.
5. A transição para a República
Estados Unidos no séc. XIX: guerra civil e desenvolvimento capitalista.
O nacionalismo: a unificação alemã e o surgimento de uma nova potência.
O Imperialismo
A Primeira Guerra Mundial
A Revolução Russa de 1917
O período entre guerras
O nazismo e o fascismo
A Segunda Guerra Mundial
O mundo do pós-guerra
 A África e a descolonização
A Guerra Fria e o capital monopolista
A Revolução Cubana e a América Latina

 O Brasil Republicano (1889 a 1945)
 A República Velha (1889-1930)
 A Era Vargas: do Governo Provisório ao Estado Novo (1930-1945)
 O Brasil Republicano (1945 aos dias de hoje)
 Do Populismo ao Golpe Militar de 1964
 A Ditadura Militar (1964-1984)
 A Nova República (1985-...)

6. PROFESSOR(ES): JOAB COSTA CRUZ
MANOEL NUNES CAVALCANTI JUNIOR
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7. METODOLOGIA DE ENSINO:
O programa de ensino proposto vincula-se à adoção de metodologia de trabalho centrada no aluno
com o suporte teórico-metodológico do professor.
As atividades e o método de trabalho para cada unidade buscam aprofundar e complexificar o grau de
exigência de participação do aluno, como a própria análise desenvolvida.
A abordagem dos conteúdos propostos seguirá, grosso modo, alguns procedimento básicos:
� Leitura e exploração de textos previamente indicados. Essa atividade será desenvolvida
individualmente e/ou por equipes
� Aulas expositivas na apresentação e/ou conclusão de temas
� Apresentação de filmes e documentários
� Exploração de mapas, tabelas e esquemas.

8. AVALIAÇÃO:
A avaliação é entendida aqui no seu sentido amplo devendo abarcar não só o desempenho do
aluno e da turma, mas também a sequência de trabalhos propostos, o andamento do programa e o
desempenho do professor na condução das atividades de estudos. Dessa forma a avaliação se
integra ao processo de ensino-aprendizagem tornando-se parte do dia a dia da sala de aula e da vida
escolar dos alunos.
A perspectiva é que a avaliação se dê de forma continuada, seguindo uma gradação de
dificuldades e exigências, tanto por parte do aluno como do professor. Há, portanto, uma
diversificação de meios e métodos de avaliação, tais como: exercícios, resenhas, trabalhos de
pesquisa e leitura, debates, seminários, etc.
Está prevista ainda a avaliação escrita, previamente divulgada, em pelo menos dois
momentos ao longo do ano letivo.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ANDERSON, Perry. Passagens da Antigüidade ao Feudalismo. São Paulo: Brasiliense, 1995.
COTRIM, Gilberto. História Global - Brasil e Geral. 5ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2000.
FAUSTO, Boris. História do Brasil. 9ª ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, FDE,
2001.
FIGUEIRA, Divalte Garcia. História. Série Novo Ensino Médio. São Paulo: Ática, 2000.
FRANCO JR., Hilário. A Idade Média: Nascimento do Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 1999.
GUERRAS, Maria Sonsoles. Os Povos Bárbaros. Série Princípios. 2ª ed. São Paulo: Ática, 1991.
BARBEIRO, Heródoto. CANTELE, Bruna Renata. SCHNEEBERGER, Carlos Alberto. História: volume
único para o Ensino Médio. São Paulo: Editora Scipione, 2004.
KOSHIBA, Luiz. História: origens, estruturas e processos. São Paulo: Editora Atual, 2000.
_____________. PEREIRA, Denise M. Frayze. História: do Brasil. São Paulo: Editora Atual, 1996.
MORAES, José Geraldo Vinci de. Caminhos das Civilizações: História Integrada - Geral e Brasil. São
Paulo: Editora Atual, 1998.
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MOTA, Carlos Guilherme e LOPEZ, Adriana. História e Civilização. 4 vol. São Paulo: Ática, 1995.
PEDRO, Antônio. LIMA, Lizânias de Souza. História da Civilização Ocidental. São Paulo: FTD, 2004.
RUSSELL, Bertrand. História do Pensamento Ocidental: a aventura dos Pré-Socráticos a Wittgenstein.
3ª ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001.

1. NOME DA DISCIPLINA: INFORMÁTICA BÁSICA
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 30 h

3. COMPETÊNCIAS:
-

Conhecer os princípios básicos de funcionamento dos computadores
Compreender como se opera corretamente os computadores bem como o gerenciamento de seus
diversos recursos
Identificar os diversos tipos de softwares existentes
Conhecer através de um treinamento prático os softwares que poderão ser utilizados como
ferramentas durante o transcorrer do curso bem como na vida profissional
Compreender conceitos iniciais da programação estruturada de computadores
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4. HABILIDADES:
-

Conhecer os conceitos básicos do processamento de dados: Hardware, software, sistemas
operacionais, aplicativos e acessórios.

-

Operar corretamente os softwares que serão utilizados como ferramentas no transcorrer do curso:
Editor de textos (edição de textos, tabelas, inserção de gráficos), Planilha Eletrônica (elaboração
de planilhas, diagramação, elaboração de gráficos a partir da planilha), Editor de Slide
(elaboração de slides para apresentação de aulas e seminários).

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRAMÁTICO)
EMENTA
-

Arquitetura Básica de um Computador
Sistema Operacional
Internet
Editor de textos
Planilha eletrônica
Editor de Slides para Apresentação
Introdução à programação de computadores

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
-

Introdução a Informática
Arquitetura Básica de um Computador
Hardware – parte física dos computadores (equipamentos)
Software – parte lógica dos computadores (programas)
UCP
Memória
Dispositivos de Entrada e Saída

-

Sistema Operacional
Desktop
Gerenciador de Tarefas
Gerenciador de Arquivos e Pastas

-

Internet
Principais serviços da Rede:
Correio eletrônico
Transferência de Arquivos

-

Editor de textos
Digitação e formatação de textos
Configurações de página
Área de Transferência
Tabelas
Mala Direta
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-

Planilha eletrônica
Digitação e formatação de planilhas
Configurações de página
Referências
Fórmulas matemáticas
Gráficos

-

Editor de Slides para Apresentação
Elaboração de Slides
Desenho e animação
Apresentação de Slides

-

Introdução à programação de computadores
Tipos Básicos de Dados
Comando de atribuição
Comandos de entrada e saída
Expressões numéricas, literais e lógicas
Estruturas de Decisão Simples e Composta
Estruturas de Repetição
Variáveis Compostas Unidimensionais (Vetores) e Multidimensionais (Matrizes)

6. PROFESSOR(ES): VIVIANE MARIA LELIS CARVALHO
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
-

Aulas expositivas
Aulas práticas onde os alunos poderão se familiarizar com os computadores bem como o
gerenciamento dos mesmos
Exercícios práticos onde se aprenderá operar corretamente as diversas ferramentas (programas
aplicativos) que serão utilizadas no curso.
Interdisciplinaridade, onde professores de outras disciplinas poderão utilizar os recursos
existentes no laboratório de informática para um melhor desenvolvimento das mesmas.

8. AVALIAÇÃO:
-

Teórica (20%)
Prática (40%)
Trabalhos em grupo (20%)
Participação (10%)
Freqüência (10%)
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9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
MEIRELLES, Fernando de Souza. Informática: novas aplicações com microcomputadores.
Pearson Education do Brasil, 1988.
VELOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. Rio de Janeiro: Campus, 2002.
NORTON, Peter. Introdução à Informática. São Paulo: Makron Books, 1996.
Material disponível na Internet: StarOffice e Introdução à Tecnologia da Informática.
NETO, J. A . C.; MORAIS, G. A. de A. Processamento de dados. São Paulo: Érica. 272 p. 1998.

1. NOME DA DISCIPLINA: INGLÊS – 2ª SÉRIE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
- Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação e o vocábulo que
melhor reflita a idéia que pretende comunicar;
- Conhecer e usar a língua estrangeira moderna em questão como instrumento de acesso a
informações a outras culturas e grupos sociais;
- Saber distinguir as variantes lingüísticas;
- Extrair informações de textos em língua inglesa e analisá-los criticamente, utilizando a língua como
instrumento de aquisição de conhecimento.

4. HABILIDADES:
- Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos/contextos mediante a
natureza, função, organização, estrutura, de acordo com as condições de produção/recepção
(intenção, época, local, interlocutores participantes da criação e propagação de idéias e escolhas,
tecnologias disponíveis);
- Reconhecer a diversidade textual;
- Relacionar textos em língua inglesa com textos na língua materna;
- Reconhecer a estruturação dos textos e dos parágrafos;
- Valorizar os recursos textuais e as estratégias de leitura;
- Reconhecer o papel relevante do contexto, assim como da transferência de conhecimentos prévios
na inferência de palavras desconhecidas;
- Posicionar-se criticamente diante de um texto;

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁTICO)
EMENTA
Estudos de textos específicos da área de Eletrônica e de cunho geral, visando a compreensão.
Aspectos gramaticais e morfológicos pertinentes à compreensão. Desenvolvimento das estratégias de
leitura. Desenvolvimento de técnicas de leitura, interpretação e tradução de textos técnicos e de cunho
geral.
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CONTEÚDO PROGRÁTICO
- Técnicas de leitura em diferentes níveis de compreensão.
- Estudo de itens lexicais e categoriais.
- Estudo da estrutura textual
- Funções lingüísticas dos textos.

6. PROFESSOR(ES): ZENILTON CORREIA SOARES
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
- Exposição participada;
- Análise e discussão de textos;
- Pesquisa individual e em grupos;
- Aulas de áudio/vídeo/DVD;

8. AVALIAÇÃO:
- Observação direta da participação e do interesse do aluno;
- Observação da capacidade do aluno trabalhar em grupo;
- Correção e discussão dos exercícios;
- Correção e discussões das avaliações quantitativas;
- Acompanhamento do desempenho do aluno através do Memorial.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:













Artigos de revistas, jornais, periódicos de interesse geral, especializados ou de divulgação
científica publicados/indexados na internet, manuais e livros-texto editados em língua inglesa.
American Heritage Dictionary. Boston: Houghton Mifflin Company, 2004. Este é um
excelente dicionário, com mais de 200,000 definições específicas, 3,000 fotos e ilustrações e,
principalmente, com o seu famoso guia de uso elaborado por um painel de experts lingüísticos.
CRUZ, Décio T., SILVA, Alba V. & ROSAS, Marta. inglês.com.textos para informática.
Salvador: O Autor, 2001.
GRAHAM, Jean. Inglês para brasileiros. São Paulo: Editora Record, 1987.
GRELLET, Françoise. Developing Reading Skill. Cambridge. 1 Ed. C.V.P. , 1981.
HUTCHINSON, T. & WATERS, A. English for Specific Purposes. Cambridge: Cambridge
University Press, 1998.
MUNHOZ, Rosângela. Inglês instrumental: Estratégias de leitura. São Paulo: Editora Texto
Novo, 2001.
MURPHY, Raymond. English Grammar In Use. Cambridge: Cambridge University Press,
2001.
OLIVEIRA, Sara Rejane. Estratégias de leitura para inglês instrumental. Brasília: Editora
Universidade de Brasília, 1994.
SCHUMACHER, Cristina. Inglês urgente para brasileiros. São Paulo: Editora Campus, 1999.
SWAN, Michael & WALTER, Catherine. How English Works: a grammar practice book.
Oxford: Oxford University Press, 1997.
TORRES, Nelson. Gramática prática da língua inglesa. São Paulo: Editora Saraiva, 2000.
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TOTIS, Veronica Pakrauskas; Língua inglesa - leitura. Sao Paulo: Cortez, 1991.
WILKES, Angela. Inglês para principiantes. São Paulo: Editora Verbo, 1992.

1. NOME DA DISCIPLINA: INGLÊS – 3ª SÉRIE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
- Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação e o vocábulo que
melhor reflita a idéia que pretende comunicar;
- Conhecer e usar a língua estrangeira moderna em questão como instrumento de acesso a
informações a outras culturas e grupos sociais;
- Saber distinguir as variantes lingüísticas;
- Extrair informações de textos em língua inglesa e analisá-los criticamente, utilizando a língua como
instrumento de aquisição de conhecimento.

4. HABILIDADES:
- Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos/contextos mediante a
natureza, função, organização, estrutura, de acordo com as condições de produção/recepção
(intenção, época, local, interlocutores participantes da criação e propagação de idéias e escolhas,
tecnologias disponíveis);
- Reconhecer a diversidade textual;
- Relacionar textos em língua inglesa com textos na língua materna;
- Reconhecer a estruturação dos textos e dos parágrafos;
- Valorizar os recursos textuais e as estratégias de leitura;
- Reconhecer o papel relevante do contexto, assim como da transferência de conhecimentos prévios
na inferência de palavras desconhecidas;
- Posicionar-se criticamente diante de um texto;
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5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁTICO)
EMENTA
Estudos de textos específicos da área de Eletrônica e de cunho geral, visando a compreensão.
Aspectos gramaticais e morfológicos pertinentes à compreensão. Desenvolvimento e ampliação das
estratégias de leitura. Desenvolvimento de técnicas de leitura, interpretação e tradução de textos
técnicos e de cunho geral.

CONTEUDO PROGRÁTICO
- Técnicas de leitura em diferentes níveis de compreensão.
- Estudo de itens lexicais e categoriais.
- Estudo da estrutura textual
- Funções lingüísticas dos textos.

6. PROFESSOR(ES): ZENILTON CORREIA SOARES
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
- Exposição participada;
- Análise e discussão de textos;
- Pesquisa individual e em grupos;
- Aulas de áudio/vídeo/DVD;

8. AVALIAÇÃO:
- Observação direta da participação e do interesse do aluno;
- Observação da capacidade do aluno trabalhar em grupo;
- Correção e discussão dos exercícios;
- Correção e discussões das avaliações quantitativas;
- Acompanhamento do desempenho do aluno através do Memorial.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:








Artigos de revistas, jornais, periódicos de interesse geral, especializados ou de divulgação
científica publicados/indexados na internet, manuais e livros-texto editados em língua inglesa.
American Heritage Dictionary. Boston: Houghton Mifflin Company, 2004. Este é um
excelente dicionário, com mais de 200,000 definições específicas, 3,000 fotos e ilustrações e,
principalmente, com o seu famoso guia de uso elaborado por um painel de experts lingüísticos.
CRUZ, Décio T., SILVA, Alba V. & ROSAS, Marta. inglês.com.textos para informática.
Salvador: O Autor, 2001.
GRAHAM, Jean. Inglês para brasileiros. São Paulo: Editora Record, 1987.
GRELLET, Françoise. Developing Reading Skill. Cambridge. 1 Ed. C.V.P. , 1981.
HUTCHINSON, T. & WATERS, A. English for Specific Purposes. Cambridge: Cambridge
University Press, 1998.
MUNHOZ, Rosângela. Inglês instrumental: Estratégias de leitura. São Paulo: Editora Texto
Novo, 2001.
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MURPHY, Raymond. English Grammar In Use. Cambridge: Cambridge University Press,
2001.
OLIVEIRA, Sara Rejane. Estratégias de leitura para inglês instrumental. Brasília: Editora
Universidade de Brasília, 1994.
SCHUMACHER, Cristina. Inglês urgente para brasileiros. São Paulo: Editora Campus, 1999.
SWAN, Michael & WALTER, Catherine. How English Works: a grammar practice book.
Oxford: Oxford University Press, 1997.
TORRES, Nelson. Gramática prática da língua inglesa. São Paulo: Editora Saraiva, 2000.
TOTIS, Veronica Pakrauskas; Língua inglesa - leitura. Sao Paulo: Cortez, 1991.
WILKES, Angela. Inglês para principiantes. São Paulo: Editora Verbo, 1992.

1. NOME DA DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUÊS – 1ª SÉRIE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 120 h

3. COMPETÊNCIAS:
- Compreender e usar a Língua Portuguesa como a língua materna, geradora de significação e
integradora da organização do mundo e da própria identidade;
- Considerar a língua Portuguesa como fonte de legitimação de acordos e condutas sociais e como
representação simbólica de experiências humanas manifestas nas formas de sentir, pensar e agir na
vida social;
- Entender impactos das tecnologias da comunicação, em especial da língua escrita, na vida, nos
processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.

4. HABILIDADES:
- Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes manifestações da linguagem verbal;
- Aplicar as tecnologias de comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros
contextos relevantes da vida;
- Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos / contextos,
mediante a natureza, função, organização, estrutura, de acordo com as condições de produção,
recepção (intenção, época, local, interlocutores participantes da criação e propagação das idéias
e escolhas, tecnologias disponíveis);
- Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas instituídas de construção do imaginário
coletivo, o patrimônio representativo da cultura e as classificações preservadas e divulgadas, no
eixo temporal e espacial;
- Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a língua oral e escrita e seus códigos
sociais, contextuais e lingüísticos.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁMÁTICO)
EMENTA
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO
1. Fonologia: a) fonologia;
b) ortografia;
c) acentuação gráfica.
2. Literatura: a) arte e linguagem literária;
b) Os gêneros literários;
c) periodização da literatura portuguesa: Época Medieval e Época Clássica;
d) periodização da literatura brasileira: Literatura colonial, Literatura barroca e
Arcadismo - Neoclassicismo;
3. Redação: leitura, interpretação e produção de textos.

6. PROFESSOR(ES): EDUARDO MATOS SANTOS
MARTA QUADROS FERNANDES
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sondagem;
discussão participada ;
leitura e análise de diferentes textos literários e não-literários;
exposição participada;
dinâmica de grupo;
atividades individuais e em grupo;
exercícios orais e escritos.

8. AVALIAÇÃO:
A avaliação será um processo contínuo. O aluno será avaliado levando-se em consideração sua
participação em sala de aula, nos trabalhos individuais e em grupos, assiduidade, interesse, como
também será avaliado de forma sistemática através de testes escritos e orais.
A sistemática de avaliação será previamente discutida com os alunos.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
1. AMARAL, Emília. Novas palavras. 2ª ed., São Paulo, FTD, 2003
2. FERREIRA, Aurélio Buarque Holanda de. Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de
Janeiro, Editora Nova Fronteira.
3. BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas básicas de comunicação escrita. 20ª Ed., São Paulo, Ática,
2000.
4. CAMPEDELLI, Samira Youssef. Literatura: história & texto. 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1995.
5. CUNHA, Antônio Gerardo da. Dicionário etimológico nova fronteira da língua portuguesa. 2ª
ed., Rio de Janeiro, 1982.
6. CUNHA, Celso, CINTRA, Luís Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de
Janeiro, Nova Fronteira, 1985.
7. FARACO, Carlos Alberto & TEZZA, Cristóvão. Prática de texto – língua portuguesa para
nossos estudantes. 4ª Ed., Petrópolis, RJ, Vozes, 1992.
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8. FIORIN, José Luís & SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação.
São Paulo, Ática, 1990.
9. GARCIA, O. M., Comunicação em Prosa Moderna. 14ª Ed., Rio de Janeiro, Ed. Fundação
Getúlio Vargas, 1988.
10. GUIMARÃES, Elisa. A articulação do texto. São Paulo, Ática, 1990.
11. KOCH, Indegore G. Villaça. A Coerência Textual, São Paulo, Cortez, 1990.
12. MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa. 11ª Ed., São
Paulo, Atlas, 1996.
13. NICOLA, José de. Literatura brasileira: das origens aos nossos dias. 11ª ed., São Paulo,
Scipione, 1995.
14. TRAVAGLIA, Carlos Luiz & KOCH, Indegore G. Villaça. Texto e Coerência. 2ª Ed., São
Paulo, Cortez, 1993.

1. NOME DA DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUÊS – 2ª SÉRIE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 90 h

3. COMPETÊNCIAS:
- Compreender e usar a Língua Portuguesa como a língua materna, geradora de significação e
integradora da organização do mundo e da própria identidade;
- Considerar a língua Portuguesa como fonte de legitimação de acordos e condutas sociais e como
representação simbólica de experiências humanas manifestas nas formas de sentir, pensar e agir na
vida social;
- Entender impactos das tecnologias da comunicação, em especial da língua escrita, na vida, nos
processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.

4. HABILIDADES:
- Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes manifestações da linguagem verbal;
- Aplicar as tecnologias de comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros
contextos relevantes da vida;
- Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos / contextos,
mediante a natureza, função, organização, estrutura, de acordo com as condições de produção,
recepção (intenção, época, local, interlocutores participantes da criação e propagação das idéias
e escolhas, tecnologias disponíveis);
- Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas instituídas de construção do imaginário
coletivo, o patrimônio representativo da cultura e as classificações preservadas e divulgadas, no
eixo temporal e espacial;
- Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a língua oral e escrita e seus códigos
sociais, contextuais e lingüísticos.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁMÁTICO)
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EMENTA

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
1. Morfologia: a) estrutura e formação das palavras;
b) categorias gramaticais.
2. Sintaxe: a) termos da oração: essenciais, integrantes e acessórios;
b) vocativo;
3. Literatura: a) periodização das literaturas portuguesa e brasileira: Romantismo, Realismo,
Naturalismo, Parnasianismo e Simbolismo.

4. Redação: leitura, interpretação e produção de textos.

6. PROFESSOR(ES): EDUARDO MATOS SANTOS
MARTA QUADROS FERNANDES
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sondagem;
discussão participada ;
leitura e análise de diferentes textos literários e não-literários;
exposição participada;
dinâmica de grupo;
atividades individuais e em grupo;
exercícios orais e escritos.
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8. AVALIAÇÃO:
A avaliação será um processo contínuo. O aluno será avaliado levando-se em consideração sua
participação em sala de aula, nos trabalhos individuais e em grupos, assiduidade, interesse, como
também será avaliado de forma sistemática através de testes escritos e orais.
A sistemática de avaliação será previamente discutida com os alunos.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
1. AMARAL, Emília. Novas palavras. 2ª ed., São Paulo, FTD, 2003
2. FERREIRA, Aurélio Buarque Holanda de. Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de
Janeiro, Editora Nova Fronteira.
3. BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas básicas de comunicação escrita. 20ª Ed., São Paulo, Ática,
2000.
4. CAMPEDELLI, Samira Youssef. Literatura: história & texto. 2ª ed., São Paulo, Saraiva,
1995.
5. CUNHA, Antônio Gerardo da. Dicionário etimológico nova fronteira da língua portuguesa.
2ª ed., Rio de Janeiro, 1982.
6. CUNHA, Celso, CINTRA, Luís Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio
de Janeiro, Nova Fronteira, 1985.
7. FARACO, Carlos Alberto & TEZZA, Cristóvão. Prática de texto – língua portuguesa para
nossos estudantes. 4ª Ed., Petrópolis, RJ, Vozes, 1992.
8. FIORIN, José Luís & SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação.
São Paulo, Ática, 1990.
9. GARCIA, O. M., Comunicação em Prosa Moderna. 14ª Ed., Rio de Janeiro, Ed. Fundação
Getúlio Vargas, 1988.
10. GUIMARÃES, Elisa. A articulação do texto. São Paulo, Ática, 1990.
11. KOCH, Indegore G. Villaça. A Coerência Textual, São Paulo, Cortez, 1990.
12. MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa. 11ª Ed.,
São Paulo, Atlas, 1996.
13. NICOLA, José de. Literatura brasileira: das origens aos nossos dias. 11ª ed., São Paulo,
Scipione, 1995.
14. TRAVAGLIA, Carlos Luiz & KOCH, Indegore G. Villaça. Texto e Coerência. 2ª Ed., São
Paulo, Cortez, 1993.

1. NOME DA DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUÊS – 3ª SÉRIE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h
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3. COMPETÊNCIAS:
- Compreender e usar a Língua Portuguesa como a língua materna, geradora de significação e
integradora da organização do mundo e da própria identidade;
- Considerar a língua Portuguesa como fonte de legitimação de acordos e condutas sociais e como
representação simbólica de experiências humanas manifestas nas formas de sentir, pensar e agir na
vida social;
- Entender impactos das tecnologias da comunicação, em especial da língua escrita, na vida, nos
processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.

4. HABILIDADES:
- Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes manifestações da linguagem verbal;
- Aplicar as tecnologias de comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros
contextos relevantes da vida;
- Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos / contextos,
mediante a natureza, função, organização, estrutura, de acordo com as condições de produção,
recepção (intenção, época, local, interlocutores participantes da criação e propagação das idéias
e escolhas, tecnologias disponíveis);
- Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas instituídas de construção do imaginário
coletivo, o patrimônio representativo da cultura e as classificações preservadas e divulgadas, no
eixo temporal e espacial;
- Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a língua oral e escrita e seus códigos
sociais, contextuais e lingüísticos.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁMÁTICO)
EMENTA

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
1. Sintaxe: a) períodos: simples e composto
b) sintaxe de concordância e regência;
c) crase;
d) pontuação.
2.Literatura:

a) periodização das literaturas portuguesa e brasileira: Pré-modernismo,
Modernismo (A Geração de 22), Pós-modernismo (As Gerações de 30 e 45),
Concretismo, o Poema, Práxis, A literatura contemporânea.

3. Redação: a) leitura, interpretação e produção de textos.
6. PROFESSOR(ES): EDUARDO MATOS SANTOS
MARTA QUADROS FERNANDES
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7. METODOLOGIA DE ENSINO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sondagem;
discussão participada ;
leitura e análise de diferentes textos literários e não-literários;
exposição participada;
dinâmica de grupo;
atividades individuais e em grupo;
exercícios orais e escritos.

8. AVALIAÇÃO:
A avaliação será um processo contínuo. O aluno será avaliado levando-se em consideração sua
participação em sala de aula, nos trabalhos individuais e em grupos, assiduidade, interesse, como
também será avaliado de forma sistemática através de testes escritos e orais.
A sistemática de avaliação será previamente discutida com os alunos.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
1. AMARAL, Emília. Novas palavras. 2ª ed., São Paulo, FTD, 2003
2. FERREIRA, Aurélio Buarque Holanda de. Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de
Janeiro, Editora Nova Fronteira.
3. BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas básicas de comunicação escrita. 20ª Ed., São Paulo, Ática,
2000.
4. CAMPEDELLI, Samira Youssef. Literatura: história & texto. 2ª ed., São Paulo, Saraiva,
1995.
5. CUNHA, Antônio Gerardo da. Dicionário etimológico nova fronteira da língua portuguesa.
2ª ed., Rio de Janeiro, 1982.
6. CUNHA, Celso, CINTRA, Luís Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio
de Janeiro, Nova Fronteira, 1985.
7. FARACO, Carlos Alberto & TEZZA, Cristóvão. Prática de texto – língua portuguesa para
nossos estudantes. 4ª Ed., Petrópolis, RJ, Vozes, 1992.
8. FIORIN, José Luís & SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação.
São Paulo, Ática, 1990.
9. GARCIA, O. M., Comunicação em Prosa Moderna. 14ª Ed., Rio de Janeiro, Ed. Fundação
Getúlio Vargas, 1988.
10. GUIMARÃES, Elisa. A articulação do texto. São Paulo, Ática, 1990.
11. KOCH, Indegore G. Villaça. A Coerência Textual, São Paulo, Cortez, 1990.
12. MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa. 11ª Ed.,
São Paulo, Atlas, 1996.
13. NICOLA, José de. Literatura brasileira: das origens aos nossos dias. 11ª ed., São Paulo,
Scipione, 1995.
14. TRAVAGLIA, Carlos Luiz & KOCH, Indegore G. Villaça. Texto e Coerência. 2ª Ed., São
Paulo, Cortez, 1993.

1. NOME DA DISCIPLINA: MATEMÁTICA – 1ª SÉRIE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 90 h
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3. COMPETÊNCIAS:
 Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se
desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o
desenvolvimento científico com a transformação da sociedade.
 Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das ciências naturais.
 Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários para a produção,
análise e interpretação de resultados de processos ou experimentos científicos e
tecnológicos.
 Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e
utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculo de
probabilidades.
 Identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de variáveis, representados em
gráficos, diagramas ou expressões algébricas, realizando previsão de tendências,
extrapolações e interpolações e interpretações.
 Analisar qualitativamente dados quantitativos representados gráfica ou algebricamente
relacionados a contextos socio-econômicos, científicos ou cotidianos.
 Apropriar-se dos conhecimentos da Física, da Química e da Biologia e aplicar esses
conhecimentos para explicar o funcionamento do mundo natural, planejar, executar e
avaliar ações de intervenção na realidade natural.
 Identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para o aperfeiçoamento da
leitura, da compreensão e da ação sobre a realidade.
 Entender a relação entre o desenvolvimento das ciências naturais e o desenvolvimento
tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos problemas que se propuseram e
propõem solucionar.
 Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais na sua vida pessoal,
nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.
 Aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais na escola, no trabalho e em outros
contextos relevantes para sua vida.
 Compreender conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas e aplicá-las a situações
diversas no contexto das ciências, da tecnologia e das atividades cotidianas.
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4. HABILIDADES:






Compreender enunciados e formular questões
Selecionar estratégias na resolução de problemas
Interpretar e criticar resultados numa situação concreta
Discutir idéias e produzir argumentos consistentes
Desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática na interpretação da ciência, na atividade
tecnológica e nas atividades cotidianas
 Resolver diferentes situações envolvendo as diferentes bases tecnológicas: conteúdos

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁMÁTICO)
EMENTA
 Conjuntos
 Funçôes

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
1) Conjuntos: definição, tipos e operações
2) Conjuntos Numéricos
3) Estudo geral de funções: relação binária, domínio, contradomínio e imagem, estudo do gráfico,
qualidade de uma função, funções inversa e composta
4) Estudo das principais funções:gráfico, domínio, imagem, raiz, estudo do sinal, equações e
inequações
- Função polinomial do 1º grau
- Função polinomial do 2º grau
- Função Exponencial
- Função Logarítmica

6. PROFESSORAS: GILNEIDE DE OLIVEIRA PADRE LIMA
ROSINEIDE XAVIER FIGUEIREDO
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
Este é um curso que pretende ser teórico-prático no qual serão utilizadas formas organizativas
diversas: conferências, aulas práticas, seminários, horários de consulta, laboratórios, etc. Serão
utilizados métodos reprodutivos e ativos todos voltados a propiciar a participação ativa dos estudantes
de maneira que estes protagonizem o processo. Devem preponderar os métodos: elaboração
conjunta, trabalho independente, explicativo-ilustrativo.
Cada tarefa docente deve partir de um diagnóstico para se ter uma idéia da zona de
desenvolvimento atual e da zona de desenvolvimento próximo dos estudantes.
Inicialmente, será feito o enquadre grupal para se obter informações gerais sobre o grupo;
estabelecer-se, através do planejamento cooperativo, as normas para o desenvolvimento das tarefas
docentes, os objetivos da disciplina, os conteúdos, a projeção de organização e metodológica e os
indicadores da avaliação.
A resolução de exercícios/problemas individual e grupal é imprescindível para a aprendizagem
matemática. A correção dos exercícios é indispensável. Este é um momento de aprendizagem
intensa, a auto-correção propicia a realização da auto-avaliação. Para evitar-se a monotonia e a
passividade dos estudantes, várias técnicas deverão ser adotadas: caixinha de surpresas,
competições entre equipes, caça ao tesouro, a escada, entre outros.
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Em vários momentos do processo, podem ser utilizados jogos já existentes ou preparados pelo
professor, mas também é interessante propor aos estudantes que elaborem jogos matemáticos e
desafios para serem resolvidos em classe. Os jogos recreativos, bem planejados e dosados na
medida certa, também devem ser utilizados, pois trazem descontração ao ambiente escolar e
promovem um clima favorável às relações interpessoais.
Um banco de questões que vinculam a Matemática ao conteúdo da especialidade. Salienta-se
que cada questão da especialidade a ser trabalhada pelo professor de Matemática, requer uma
minuciosa preparação. É necessário o trabalho conjunto entre os professores de Matemática e da
especialidade primeiro, porque o professor de Matemática não é especialista nas disciplinas de
formação profissional. e precisa estar seguro de como deve ser resolvido o problema. E, depois, para
que haja uma criteriosa preparação do conteúdo matemático envolvido. E, ainda, para que os prérequisitos sejam vistos em tempo hábil.
São meios eficazes para o processo de ensino-aprendizagem os softwares educativos. Entre
eles, podem ser citados alguns específicos para Matemática como: Wingeom, Winplot, Labirinto, Show
do Milhão (Matemática); além de uma infinidade de outros jogos que contribuem para a formação de
habilidades mentais essenciais para o desenvolvimento do raciocínio lógico. E como o tempo de aula
é escasso, esses meios podem ser explorados no Trabalho Independente, ou em atividades no
Laboratório de Matemática.
Nos trabalhos grupais, aparecem dificuldades relacionadas aos relacionamentos interpessoais,
por isso cabe ao professor contornar essas situações aplicando técnicas de dinâmica de grupo.
O laboratório de Matemática
Vale ressaltar a importância de um espaço na escola para um laboratório de Matemática: o
ideal é que seja uma sala, mas não havendo condições pode ser uma mesa em um canto de uma
sala, ou um armário onde possa ser guardado o material didático. O laboratório vai sendo montado
aos poucos com a colaboração dos alunos. Nele poderá haver:


Pronto-socorro matemático, para que sejam tiradas as dúvidas mais emergenciais dos
alunos por professores ou monitores.
 Um banco de desafios para que os estudantes resolvam, conforme os seus interesses,
quando tiver algum tempo livre ou no trabalho independente.
 Cursos de extensão para atender necessidades específicas da Matemática manifestadas
na comunidade escolar.
 Jogos de xadrez e Tangram para proporcionar o desenvolvimento do raciocínio lógico.
Pode-se, também, promover cursos de xadrez para a inclusão de um maior número de
pessoas na atividade.
 Computadores com softwares educativos.
 Oficinas de matemática para criação de recursos didáticos para construção de
conhecimentos matemáticos.
Um acervo de livros de Matemática para que o aluno realize as tarefas de trabalho independente.

8. AVALIAÇÃO:
Partindo dos objetivos propostos, serão feitas avaliações freqüentes da participação e
desempenho dos alunos nas atividades propostas e nos trabalhos independentes. Também serão
realizados testes e provas escritos, e um trabalho final de caráter teórico-prático.
A elaboração dos indicadores de avaliação e a construção da ficha de acompanhamento são
tarefas conjuntas da classe. Os indicadores deverão ser utilizados para auto-avaliação, para avaliação
grupal e para avaliação do professor. Tanto os indicadores como a ficha, devem ser reavaliados e
reelaborados sempre que necessário.
A auto-avaliação deve ser contínua e processual, devendo ser realizada a cada tarefa que se
proponha.
9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
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ALBUQUERQUE, Rômulo Oliveira.. Circuitos em corrente alternada. São Paulo: Érica, 1997.
BIANCHINE, Edvaldo; PACCOLA, Herval. Matemática: 2o grau, São Paulo: Moderna, 1989. v. 1, 2 e 3.
BONGIOVANI, Vicenzo; LEITE, Olímpio R.V.; LAUREANO, José Luiz T. Matemática e Vida. São
Paulo: Ática, 1993. v. 1, 2 e 3
BONGIOVANI, Vicenzo; LEITE, Olímpio R.V.; LAUREANO, José Luiz T. Matemática 2o grau: volume
único. São Paulo: FTD, 1999.
CARVALHO, João Bosco Pitombeira de. A história da trigonometria. In: DO CARMO, Manfredo
Perdigão; MORGADO, Augusto César; WAGNER, Eduardo. Trigonometria e números complexos. Rio
de Janeiro: IMPA/VITAE, 1992.
CAVALCANTI, Klester. Maior do mundo. Veja, São Paulo, ano 31, 11 nov. 1998.
DO CARMO, Manfredo Perdigão; MORGADO, Augusto César; WAGNER, Eduardo. Trigonometria e
números complexos, Rio de Janeiro: IMPA/VITAE, 1992.
FACCHINI, Walter. Matemática: volume único. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 189
FERNANDEZ, Vicente Paz; YOUSSEF, Antonio N. Matemática: conceitos e fundamentos: 2o grau.
São Paulo: Scipione, 1993. v. 1, 2 e 3.
FERNANDEZ, Vicente Paz; YOUSSEF, Antonio N. Matemática para o segundo grau: curso completo.
São Paulo: Scipione, 1991.
FILHO, Benigno Barreto; SILVA, Cláudio Xavier. Matemática: Aula por aula. São Paulo: FTD, 2005. v
1,2 e 3.
GENTIL, Nelson. Matemática para o 2o grau. 5. ed. São Paulo: Ática,1996. v. 1, 2, e 3.
GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto. Matemática Fundamental: uma nova abordagem.
2o grau, São Paulo: FTD, São Paulo, 2005. v. 1, 2 e 3.
IEZZI, Gelson et al. Matemática: 2o grau. São Paulo: Atual, 1990. v. 1, 2 e 3.
IEZZI, Gelson et al. Matemática: volume único. São Paulo: Atual, 1997.
IEZZI, Gelson et al. Fundamentos de Matemática Elementar. São Paulo: Atual, 1985. v. 1, 3, 4, 6 e 9.
KENNEDY, Edward S. História da Trigonometria. Tradução de Hygino H. Domingues. São Paulo:
Atual, 1992. (Col. Tópicos de História da Matemática para uso em sala de aula, vol 5).
KIYUKAWA, Rokusaburo; SHIGEKIYO, Carlos T.; YAMAMOTO, Kasuhito. Os elos da Matemática.
São Paulo: Saraiva, 1991. v. 1, 2 e 3.
MATEMÁTICA; ETF’s e CEFET’s: Matrizes, determinantes e Sistemas lineares. Curitiba: Centro
Federal de Educação Tecnológica do Paraná, 1985.
OLIVEIRA, Adilson Lopes de. Matemática para Escolas Técnicas Industriais e Centros de Educação
Tecnológica. Curitiba: CEFET/PR, 1985.
SMOLE, Kátia Cristina S.; KIYUKAWA, Rokusaburo. Matemática: ensino médio. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 1999. v. 1, 2 e 3.
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SOUZA, Maria Helena Soares de; SPINELLI, Walter.
1996. v. 1, 2 e 3.

Matemática: 2o grau, São Paulo: Scipione,

TAHAN, Malba. O homem que calculava. São Paulo: Círculo do livro, 1983.
TIZZIOTTI, José Guilherme. Matemática 2o grau e Vestibular: programa completo. 6. ed. São Paulo:
Ática, 1991.
YOUSSEF, Antonio Nicolau; SOARES, Elizabeth; FERNANDEZ, Vicente Paz. Matemática: de olho no
mundo do trabalho. São Paulo: Scipione, 2004.

1. NOME DA DISCIPLINA: MATEMÁTICA – 2ª SÉRIE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 90 h

3. COMPETÊNCIAS:
 Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se
desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o
desenvolvimento científico com a transformação da sociedade.
 Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das ciências naturais.
 Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários para a produção,
análise e interpretação de resultados de processos ou experimentos científicos e
tecnológicos.
 Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e
utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculo de
probabilidades.
 Identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de variáveis, representados em
gráficos, diagramas ou expressões algébricas, realizando previsão de tendências,
extrapolações e interpolações e interpretações.
 Analisar qualitativamente dados quantitativos representados gráfica ou algebricamente
relacionados a contextos socio-econômicos, científicos ou cotidianos.
 Apropriar-se dos conhecimentos da Física, da Química e da Biologia e aplicar esses
conhecimentos para explicar o funcionamento do mundo natural, planejar, executar e
avaliar ações de intervenção na realidade natural.
 Identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para o aperfeiçoamento da
leitura, da compreensão e da ação sobre a realidade.
 Entender a relação entre o desenvolvimento das ciências naturais e o desenvolvimento
tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos problemas que se propuseram e
propõem solucionar.
 Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais na sua vida pessoal,
nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.
 Aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais na escola, no trabalho e em outros
contextos relevantes para sua vida.
 Compreender conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas e aplicá-las a situações
diversas no contexto das ciências, da tecnologia e das atividades cotidianas.

4. HABILIDADES:
 Compreender enunciados e formular questões
 Selecionar estratégias na resolução de problemas
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 Interpretar e criticar resultados numa situação concreta
 Discutir idéias e produzir argumentos consistentes
 Desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática na interpretação da ciência, na atividade
tecnológica e nas atividades cotidianas
 Resolver diferentes situações envolvendo as diferentes bases tecnológicas: conteúdos

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁMÁTICO)
EMENTA
 Matrizes, determinantes e Sistemas Lineares
 Geometria Plana
 Trigonometria

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
1) Matrizes
 Definição e tipos
 Operações
 Matriz Inversa
2) Determinantes
 Determinante de matriz quadrada de ordem 1, 2 ou 3 (Regra de Sarrus)
 Teorema de Laplace
 Propriedades
3) Sistema Linear: resolução e classificação
4) Trigonometria
 Trigonometria no triângulo retângulo
 Arco de circunferência – ângulo central e unidades de medidas
 Comprimento de um arco
 Estudo do ciclo trigonométrico
 Principais funções trigonométricas: valores importantes, redução ao I quadrante, estudo no
ciclo trigonométrico, análise e construção de gráficos
 Relação trigonométrica fundamental e operações entre arcos (fórmulas da adição e arco
duplo)
5) Geometria Plana
 Segmentos Proporcionais (Teorema de Tales)
 Estudo dos Polígonos e área de figuras planas

6. PROFESSORAS: GILNEIDE DE OLIVEIRA PADRE LIMA
ROSINEIDE XAVIER FIGUEIREDO
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
Este é um curso que pretende ser teórico-prático no qual serão utilizadas formas organizativas
diversas: conferências, aulas práticas, seminários, horários de consulta, laboratórios, etc. Serão
utilizados métodos reprodutivos e ativos todos voltados a propiciar a participação ativa dos estudantes
de maneira que estes protagonizem o processo. Devem preponderar os métodos: elaboração
conjunta, trabalho independente, explicativo-ilustrativo.
Cada tarefa docente deve partir de um diagnóstico para se ter uma idéia da zona de
desenvolvimento atual e da zona de desenvolvimento próximo dos estudantes.
Inicialmente, será feito o enquadre grupal para se obter informações gerais sobre o grupo;
estabelecer-se, através do planejamento cooperativo, as normas para o desenvolvimento das tarefas
docentes, os objetivos da disciplina, os conteúdos, a projeção de organização e metodológica e os
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indicadores da avaliação.
A resolução de exercícios/problemas individual e grupal é imprescindível para a aprendizagem
da matemática. A correção dos exercícios é indispensável. Este é um momento de aprendizagem
intensa, a auto-correção propicia a realização da auto-avaliação. Para evitar-se a monotonia e a
passividade dos estudantes, várias técnicas deverão ser adotadas: caixinha de surpresas,
competições entre equipes, caça ao tesouro, a escada, entre outros.
Em vários momentos do processo, podem ser utilizados jogos já existentes ou preparados pelo
professor, mas também é interessante propor aos estudantes que elaborem jogos matemáticos e
desafios para serem resolvidos em classe. Os jogos recreativos, bem planejados e dosados na
medida certa, também devem ser utilizados, pois trazem descontração ao ambiente escolar e
promovem um clima favorável às relações interpessoais.
Um banco de questões que vinculam a Matemática ao conteúdo da especialidade. Salienta-se
que cada questão da especialidade a ser trabalhada pelo professor de Matemática, requer uma
minuciosa preparação. É necessário o trabalho conjunto entre os professores de Matemática e da
especialidade primeiro, porque o professor de Matemática não é especialista nas disciplinas de
formação profissional. e precisa estar seguro de como deve ser resolvido o problema. E, depois, para
que haja uma criteriosa preparação do conteúdo matemático envolvido. E, ainda, para que os prérequisitos sejam vistos em tempo hábil.
São meios eficazes para o processo de ensino-aprendizagem os softwares educativos. Entre
eles, podem ser citados alguns específicos para Matemática como: Wingeom, Winplot, Labirinto, Show
do Milhão (Matemática); além de uma infinidade de outros jogos que contribuem para a formação de
habilidades mentais essenciais para o desenvolvimento do raciocínio lógico. E como o tempo de aula
é escasso, esses meios podem ser explorados no Trabalho Independente, ou em atividades no
Laboratório de Matemática.
Nos trabalhos grupais, aparecem dificuldades relacionadas aos relacionamentos interpessoais,
por isso cabe ao professor contornar essas situações aplicando técnicas de dinâmica de grupo.
O laboratório de Matemática
Vale ressaltar a importância de um espaço na escola para um laboratório de Matemática: o
ideal é que seja uma sala, mas não havendo condições pode ser uma mesa em um canto de uma
sala, ou um armário onde possa ser guardado o material didático. O laboratório vai sendo montado
aos poucos com a colaboração dos alunos. Nele poderá haver:
 Pronto-socorro matemático, para que sejam tiradas as dúvidas mais emergenciais dos
alunos por professores ou monitores.
 Um banco de desafios para que os estudantes resolvam, conforme os seus interesses,
quando tiver algum tempo livre ou no trabalho independente.
 Cursos de extensão para atender necessidades específicas da Matemática manifestadas
na comunidade escolar.
 Jogos de xadrez e Tangram para proporcionar o desenvolvimento do raciocínio lógico.
Pode-se, também, promover cursos de xadrez para a inclusão de um maior número de
pessoas na atividade.



Computadores com softwares educativos.
Oficinas de matemática para criação de recursos didáticos para construção de
conhecimentos matemáticos.
Um acervo de livros de Matemática para que o aluno realize as tarefas de trabalho independente.

8. AVALIAÇÃO:
Partindo dos objetivos propostos, serão feitas avaliações freqüentes da participação e
desempenho dos alunos nas atividades propostas e nos trabalhos independentes. Também serão
realizados testes e provas escritos, e um trabalho final de caráter teórico-prático.
A elaboração dos indicadores de avaliação e a construção da ficha de acompanhamento são
tarefas conjuntas da classe. Os indicadores deverão ser utilizados para auto-avaliação, para avaliação

90

91
grupal e para avaliação do professor. Tanto os indicadores como a ficha, devem ser reavaliados e
reelaborados sempre que necessário.
A auto-avaliação deve ser contínua e processual, devendo ser realizada a cada tarefa que se
proponha.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ALBUQUERQUE, Rômulo Oliveira.. Circuitos em corrente alternada. São Paulo: Érica, 1997.
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BONGIOVANI, Vicenzo; LEITE, Olímpio R.V.; LAUREANO, José Luiz T. Matemática e Vida. São
Paulo: Ática, 1993. v. 1, 2 e 3
BONGIOVANI, Vicenzo; LEITE, Olímpio R.V.; LAUREANO, José Luiz T. Matemática 2o grau: volume
único. São Paulo: FTD, 1999.
CARVALHO, João Bosco Pitombeira de. A história da trigonometria. In: DO CARMO, Manfredo
Perdigão; MORGADO, Augusto César; WAGNER, Eduardo. Trigonometria e números complexos. Rio
de Janeiro: IMPA/VITAE, 1992.
CAVALCANTI, Klester. Maior do mundo. Veja, São Paulo, ano 31, 11 nov. 1998.
DO CARMO, Manfredo Perdigão; MORGADO, Augusto César; WAGNER, Eduardo. Trigonometria e
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1,2 e 3.
GENTIL, Nelson. Matemática para o 2o grau. 5. ed. São Paulo: Ática,1996. v. 1, 2, e 3.
GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto. Matemática Fundamental: uma nova abordagem.
2o grau, São Paulo: FTD, São Paulo, 2005. v. 1, 2 e 3.
IEZZI, Gelson et al. Matemática: 2o grau. São Paulo: Atual, 1990. v. 1, 2 e 3.
IEZZI, Gelson et al. Matemática: volume único. São Paulo: Atual, 1997.
IEZZI, Gelson et al. Fundamentos de Matemática Elementar. São Paulo: Atual, 1985. v. 1, 3, 4, 6 e 9.
KENNEDY, Edward S. História da Trigonometria. Tradução de Hygino H. Domingues. São Paulo:
Atual, 1992. (Col. Tópicos de História da Matemática para uso em sala de aula, vol 5).
KIYUKAWA, Rokusaburo; SHIGEKIYO, Carlos T.; YAMAMOTO, Kasuhito. Os elos da Matemática.
São Paulo: Saraiva, 1991. v. 1, 2 e 3.
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MATEMÁTICA; ETF’s e CEFET’s: Matrizes, determinantes e Sistemas lineares. Curitiba: Centro
Federal de Educação Tecnológica do Paraná, 1985.
OLIVEIRA, Adilson Lopes de. Matemática para Escolas Técnicas Industriais e Centros de Educação
Tecnológica. Curitiba: CEFET/PR, 1985.
SMOLE, Kátia Cristina S.; KIYUKAWA, Rokusaburo. Matemática: ensino médio. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 1999. v. 1, 2 e 3.
SOUZA, Maria Helena Soares de; SPINELLI, Walter.
1996. v. 1, 2 e 3.

Matemática: 2o grau, São Paulo: Scipione,

TAHAN, Malba. O homem que calculava. São Paulo: Círculo do livro, 1983.
TIZZIOTTI, José Guilherme. Matemática 2o grau e Vestibular: programa completo. 6. ed. São Paulo:
Ática, 1991.
YOUSSEF, Antonio Nicolau; SOARES, Elizabeth; FERNANDEZ, Vicente Paz. Matemática: de olho
no mundo do trabalho. São Paulo: Scipione, 2004.

1. NOME DA DISCIPLINA: MATEMÁTICA – 3ª SÉRIE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 90 h

3. COMPETÊNCIAS:
 Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se
desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o
desenvolvimento científico com a transformação da sociedade.
 Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das ciências naturais.
 Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários para a produção,
análise e interpretação de resultados de processos ou experimentos científicos e
tecnológicos.
 Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e
utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculo de
probabilidades.
 Identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de variáveis, representados em
gráficos, diagramas ou expressões algébricas, realizando previsão de tendências,
extrapolações e interpolações e interpretações.
 Analisar qualitativamente dados quantitativos representados gráfica ou algebricamente
relacionados a contextos socio-econômicos, científicos ou cotidianos.
 Apropriar-se dos conhecimentos da Física, da Química e da Biologia e aplicar esses
conhecimentos para explicar o funcionamento do mundo natural, planejar, executar e
avaliar ações de intervenção na realidade natural.
 Identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para o aperfeiçoamento da
leitura, da compreensão e da ação sobre a realidade.
 Entender a relação entre o desenvolvimento das ciências naturais e o desenvolvimento
tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos problemas que se propuseram e
propõem solucionar.
 Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais na sua vida pessoal,
nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.
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 Aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais na escola, no trabalho e em outros
contextos relevantes para sua vida.
 Compreender conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas e aplicá-las a situações
diversas no contexto das ciências, da tecnologia e das atividades cotidianas.

4. HABILIDADES:






Compreender enunciados e formular questões
Selecionar estratégias na resolução de problemas
Interpretar e criticar resultados numa situação concreta
Discutir idéias e produzir argumentos consistentes
Desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática na interpretação da ciência, na atividade
tecnológica e nas atividades cotidianas
 Resolver diferentes situações envolvendo as diferentes bases tecnológicas: conteúdos

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁMÁTICO)
EMENTA
 Conjunto dos números complexos
 Polinômios
 Equações Polinomiais
 Geometria Espacial
 Geometria Analítica

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
1) Conjunto dos números complexos: formas algébrica e trigonométrica, operações, conjugado,
representação geométrica
2) Polinômios: grau, valor numérico, operações
3) Equações polinomiais: raiz ou zero,teorema fundamental da álgebra, Relações de Girard,
multiplicidade de uma raiz, raízes complexas e racionais
4) Geometria Espacial:
- Posições relativas de duas retas no espaço
- Posições relativas de uma e um plano
- Posições relativas de dois planos no espaço
- Estudo dos prismas, pirâmides, cilindros, cones, esferas e poliedros:elementos,
classificação, volume e área
5) Geometria Analítica:
- Estudo do ponto: plano cartesiano, distância entre dois pontos, ponto médio
- Estudo da reta: equações da reta, coeficientes, retas concorrentes, ângulo entre duas retas,
distância entre ponto e reta, área de um triângulo
- Estudo da circunferência: equações da circunferência, posições do ponto relativas à
circunferência, posições da reta reativas à circunferência, posições relativas de duas
circunferências

6. PROFESSORAS: GILNEIDE DE OLIVEIRA PADRE LIMA
ROSINEIDE XAVIER FIGUEIREDO
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
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Este é um curso que se pretende teórico-prático no qual serão utilizadas formas organizativas
diversas: conferências, aulas práticas, seminários, horários de consulta, laboratórios, etc. Serão
utilizados métodos reprodutivos e ativos todos voltados a propiciar a participação ativa dos estudantes
de maneira que estes protagonizem o processo. Devem preponderar os métodos: elaboração
conjunta, trabalho independente, explicativo-ilustrativo.
Cada tarefa docente deve partir de um diagnóstico para se ter uma idéia da zona de
desenvolvimento atual e da zona de desenvolvimento próximo dos estudantes.
Inicialmente, será feito o enquadre grupal para se obter informações gerais sobre o grupo;
estabelecer-se, através do planejamento cooperativo, as normas para o desenvolvimento das tarefas
docentes, os objetivos da disciplina, os conteúdos, a projeção de organização e metodológica e os
indicadores da avaliação.
A resolução de exercícios/problemas individual e grupal é imprescindível para a aprendizagem
da matemática. A correção dos exercícios é indispensável. Este é um momento de aprendizagem
intensa, a auto-correção propicia a realização da auto-avaliação. Para evitar-se a monotonia e a
passividade dos estudantes, várias técnicas deverão ser adotadas: caixinha de surpresas,
competições entre equipes, caça ao tesouro, a escada, entre outros.
Em vários momentos do processo, podem ser utilizados jogos já existentes ou preparados pelo
professor, mas também é interessante propor aos estudantes que elaborem jogos matemáticos e
desafios para serem resolvidos em classe. Os jogos recreativos, bem planejados e dosados na
medida certa, também devem ser utilizados, pois trazem descontração ao ambiente escolar e
promovem um clima favorável às relações interpessoais.
Um banco de questões que vinculam a Matemática ao conteúdo da especialidade. Salienta-se
que cada questão da especialidade a ser trabalhada pelo professor de Matemática, requer uma
minuciosa preparação. É necessário o trabalho conjunto entre os professores de Matemática e da
especialidade primeiro, porque o professor de Matemática não é especialista nas disciplinas de
formação profissional. e precisa estar seguro de como deve ser resolvido o problema. E, depois, para
que haja uma criteriosa preparação do conteúdo matemático envolvido. E, ainda, para que os prérequisitos sejam vistos em tempo hábil.
São meios eficazes para o processo de ensino-aprendizagem os softwares educativos. Entre
eles, podem ser citados alguns específicos para Matemática como: Wingeom, Winplot, Labirinto, Show
do Milhão (Matemática); além de uma infinidade de outros jogos que contribuem para a formação de
habilidades mentais essenciais para o desenvolvimento do raciocínio lógico. E como o tempo de aula
é escasso, esses meios podem ser explorados no Trabalho Independente, ou em atividades no
Laboratório de Matemática.
Nos trabalhos grupais, aparecem dificuldades relacionadas aos relacionamentos interpessoais,
por isso cabe ao professor contornar essas situações aplicando técnicas de dinâmica de grupo.
O laboratório de Matemática
Vale ressaltar a importância de um espaço na escola para um laboratório de Matemática: o
ideal é que seja uma sala, mas não havendo condições pode ser uma mesa em um canto de uma
sala, ou um armário onde possa ser guardado o material didático. O laboratório vai sendo montado
aos poucos com a colaboração dos alunos. Nele poderá haver:
 Pronto-socorro matemático, para que sejam tiradas as dúvidas mais emergenciais dos
alunos por professores ou monitores.
 Um banco de desafios para que os estudantes resolvam, conforme os seus interesses,
quando tiver algum tempo livre ou no trabalho independente.
 Cursos de extensão para atender necessidades específicas da Matemática manifestadas
na comunidade escolar.
 Jogos de xadrez e Tangram para proporcionar o desenvolvimento do raciocínio lógico.
Pode-se, também, promover cursos de xadrez para a inclusão de um maior número de
pessoas na atividade.
 Computadores com softwares educativos.
 Oficinas de matemática para criação de recursos didáticos para construção de
conhecimentos matemáticos.
Um acervo de livros de Matemática para que o aluno realize as tarefas de trabalho independente.
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8. AVALIAÇÃO:
Partindo dos objetivos propostos, serão feitas avaliações freqüentes da participação e
desempenho dos alunos nas atividades propostas e nos trabalhos independentes. Também serão
realizados testes e provas escritos, e um trabalho final de caráter teórico-prático.
A elaboração dos indicadores de avaliação e a construção da ficha de acompanhamento são
tarefas conjuntas da classe. Os indicadores deverão ser utilizados para auto-avaliação, para avaliação
grupal e para avaliação do professor. Tanto os indicadores como a ficha, devem ser reavaliados e
reelaborados sempre que necessário.
A auto-avaliação deve ser contínua e processual, devendo ser realizada a cada tarefa que se
proponha.
9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ALBUQUERQUE, Rômulo Oliveira.. Circuitos em corrente alternada. São Paulo: Érica, 1997.
BIANCHINE, Edvaldo; PACCOLA, Herval. Matemática: 2o grau, São Paulo: Moderna, 1989. v. 1, 2 e 3.
BONGIOVANI, Vicenzo; LEITE, Olímpio R.V.; LAUREANO, José Luiz T. Matemática e Vida. São
Paulo: Ática, 1993. v. 1, 2 e 3
BONGIOVANI, Vicenzo; LEITE, Olímpio R.V.; LAUREANO, José Luiz T. Matemática 2o grau: volume
único. São Paulo: FTD, 1999.
CARVALHO, João Bosco Pitombeira de. A história da trigonometria. In: DO CARMO, Manfredo
Perdigão; MORGADO, Augusto César; WAGNER, Eduardo. Trigonometria e números complexos. Rio
de Janeiro: IMPA/VITAE, 1992.
CAVALCANTI, Klester. Maior do mundo. Veja, São Paulo, ano 31, 11 nov. 1998.
DO CARMO, Manfredo Perdigão; MORGADO, Augusto César; WAGNER, Eduardo. Trigonometria e
números complexos, Rio de Janeiro: IMPA/VITAE, 1992.
FACCHINI, Walter. Matemática: volume único. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 189
FERNANDEZ, Vicente Paz; YOUSSEF, Antonio N. Matemática: conceitos e fundamentos: 2o grau.
São Paulo: Scipione, 1993. v. 1, 2 e 3.
FERNANDEZ, Vicente Paz; YOUSSEF, Antonio N. Matemática para o segundo grau: curso completo.
São Paulo: Scipione, 1991.
FILHO, Benigno Barreto; SILVA, Cláudio Xavier. Matemática: Aula por aula. São Paulo: FTD, 2005. v
1,2 e 3.
GENTIL, Nelson. Matemática para o 2o grau. 5. ed. São Paulo: Ática,1996. v. 1, 2, e 3.
GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto. Matemática Fundamental: uma nova abordagem.
2o grau, São Paulo: FTD, São Paulo, 2005. v. 1, 2 e 3.
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IEZZI, Gelson et al. Matemática: 2o grau. São Paulo: Atual, 1990. v. 1, 2 e 3.
IEZZI, Gelson et al. Matemática: volume único. São Paulo: Atual, 1997.
IEZZI, Gelson et al. Fundamentos de Matemática Elementar. São Paulo: Atual, 1985. v. 1, 3, 4, 6 e 9.
KENNEDY, Edward S. História da Trigonometria. Tradução de Hygino H. Domingues. São Paulo:
Atual, 1992. (Col. Tópicos de História da Matemática para uso em sala de aula, vol 5).
KIYUKAWA, Rokusaburo; SHIGEKIYO, Carlos T.; YAMAMOTO, Kasuhito. Os elos da Matemática.
São Paulo: Saraiva, 1991. v. 1, 2 e 3.
MATEMÁTICA; ETF’s e CEFET’s: Matrizes, determinantes e Sistemas lineares. Curitiba: Centro
Federal de Educação Tecnológica do Paraná, 1985.
OLIVEIRA, Adilson Lopes de. Matemática para Escolas Técnicas Industriais e Centros de Educação
Tecnológica. Curitiba: CEFET/PR, 1985.
SMOLE, Kátia Cristina S.; KIYUKAWA, Rokusaburo. Matemática: ensino médio. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 1999. v. 1, 2 e 3.
SOUZA, Maria Helena Soares de; SPINELLI, Walter.
1996. v. 1, 2 e 3.

Matemática: 2o grau, São Paulo: Scipione,

TAHAN, Malba. O homem que calculava. São Paulo: Círculo do livro, 1983.
TIZZIOTTI, José Guilherme. Matemática 2o grau e Vestibular: programa completo. 6. ed. São Paulo:
Ática, 1991.
YOUSSEF, Antonio Nicolau; SOARES, Elizabeth; FERNANDEZ, Vicente Paz. Matemática: de olho
no mundo do trabalho. São Paulo: Scipione, 2004.
1. NOME DA DISCIPLINA: QUÍMICA – 1ª SÉRIE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
 Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas.
 Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e coletiva do ser humano
com o ambiente.
 Compreender a dinâmica da construção do conhecimento químico como fruto do trabalho
de muitos pesquisadores, estando sempre sujeito a mudança.
 Desenvolver postura crítica em relação ao papel da ciência no mundo do trabalho e na
realidade social brasileira, identificando onde e como o conhecimento químico é utilizado.
 Relacionar a evolução do conhecimento químico a aspectos históricos, econômicos e
sociais.
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 Identificar os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no desenvolvimento da
Química e da tecnologia.

4. HABILIDADES:


Compreender códigos e símbolos próprios da Química atual





Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão macroscópica
Reconhecer tendências e relações a partir de dados experimentais.
Identificar os materiais por meio de suas propriedades, várias formas de transformação,
produção e utilização.
Desenvolver a capacidade de generalizar, conceituar e estabelecer relações entre
conceitos.
Selecionar e utilizar idéias e procedimentos científicos para a resolução de problemas
qualitativos e quantitativos em Química, identificando e acompanhando as variáveis
relevantes.




5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRAMÁTICO)
EMENTA
Introdução a química; Estrutura da matéria; Classificação periódica dos elementos; Ligações químicas;
Funções inorgânicas; Balanceamento de equações químicas; Cálculos estequiométricos.
CONTEUDO PROGRAMÁTICO
 Introdução a Química
 Estrutura da Matéria: Substâncias simples e compostas, Métodos de separação de misturas,
Isótopos, isóbaros e isótonos, Números quânticos, Diagrama de energia
 Classificação Periódica dos Elementos: Determinação de grupos e períodos, Propriedades
periódicas dos elementos
 Ligações Químicas: Ligação iônica, ligação covalente normal e dativa, ligação metálica
 Funções Inorgânicas: Ácidos, Bases, Sais e Óxidos
 Balanceamento de equações químicas (Método das Tentativas)
 Cálculos Estequiométricos: Em relação a massa, volume e mols.

6. PROFESSOR(ES): ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA
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ROSSANA BORGES CAVALCANTE VILAR
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7. METODOLOGIA DE ENSINO:
-

Aula expositiva
Prática de campo;
Prática de laboratório;
Análise e discussão de textos;
Pesquisa individual e em grupos;
Aulas em vídeo e transparências;
Seminários.
8. AVALIAÇÃO:

-

Observação direta da participação do aluno;
Respeito para com professores, colegas e funcionários;
Observação da capacidade do aluno de trabalhar em grupo;
Análise e discussões sobre os filmes;
Correção e discussão dos exercícios;
Correção e discussão das avaliações quantitativas;
Discussão dos relatórios das aulas práticas.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
DA SILVA, Eduardo Roberto. NÓBREGA, Olímpio Salgado. DA SILVA, Ruth Hashumoto. Química. Vol
1,2 e 3. 1ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2001.
HARTWIG, Dácio Rodney. DE SOUZA, Edson. MOTA, Ronaldo Nascimento. Química. Vol 1,2 e 3. 1ª
ed. São Paulo: Editora Scipione, 1999.
LEMBO, Antônio. Química – Realidade e Contexto. Vol 1,2 e 3. 1ª ed. São Paulo: Editora Ática, 1999.
MOL, Gerson de Souza. DOS SANTOS, Wildson Luiz Pereira. Química na Sociedade. Vol 1. 2ª ed.
Brasília: Editora UnB, 2000.
SARDELA, Antônio. Química. Vol único. 5ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2000.
USBERCO, João. SALVADOR, Edgard. Química. Vol único. 4ª ed. São Paulo: Editora Saraiva,
2003.
1. NOME DA DISCIPLINA: QUÍMICA – 2ª SÉRIE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h
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3. COMPETÊNCIAS:
1. Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas.
2. Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e coletiva do ser humano
com o ambiente.
3. Compreender a dinâmica da construção do conhecimento químico como fruto do trabalho de
muitos pesquisadores, estando sempre sujeito a mudanças.
4. Desenvolver postura crítica em relação ao papel da ciência no mundo do trabalho e na
realidade social brasileira, identificando onde e como o conhecimento químico é utilizado.
5. Relacionar a evolução do conhecimento químico a aspectos históricos, econômicos e
sociais.
6. Identificar os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no desenvolvimento da
Química e da tecnologia.
7. Conhecer os conceitos, leis e princípios fundamentos da Físico-química possibilitando aos
discentes o desenvolvimento de atividades no âmbito da Química aplicada à Eletromecânica.

4. HABILIDADES:
 Conhecer os tipos de solução e descrever por meio de linguagem química adequada,
soluto, solvente e fases de um sistema;
 Reconhecer processos de dissolução e interpretar curvas de solubilidade de compostos
inorgânicos;
 Compreender o mecanismo de osmose nos seres vivos;
 Reconhecer que a osmose é uma propriedade coligativa porque depende da
concentração das partículas presentes na solução;
 Resolver problemas numéricos com as unidades de concentração mais comuns:
concentração comum (g/L), porcentagem (m/m e v/v), ppm, e quantidade de matéria por
volume;
 Estabelecer relações qualitativas sobre o efeito da temperatura na solubilidade;
 Aplicar o princípio da conservação de energia em diferentes transformações físico –
químicas;
 Compreender e quantificar a variação de calor envolvido nos processos químicos e
resolver problemas aplicando a Lei de Hess;
 Escrever a equação de velocidade de uma transformação química em função da
quantidade dos materiais envolvidos e interpretar matemática e graficamente os fatores
que nela influenciam;
 Interpretar gráficos de energia de ativação;
 Conhecer a influência de catalisadores e inibidores em transformações químicas;
 Identificar os equilíbrios químicos homogêneo e heterogêneo e suas perturbações numa
transformação química bem como determinar os valores das constantes de equilíbrio Kc
e Kp e dos graus de equilíbrio;
 Relacionar a força de um eletrólito com seu grau de ionização e as constantes de
acidez e basicidade, e resolver problemas envolvendo Ka, Kb e Kw;
 Distinguir soluções ácida, básica e neutra em função da escala de pH e resolver
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problemas envolvendo pH e pOH.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRAMÁTICO)
 EMENTA: Soluções. Propriedades Coligativas. Termoquímica. Cinética Química. Equilíbrio
Químico.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 Soluções
 Dispersão e Soluções
 Concentração de soluções
 Equivalente-grama. Normalidade
 Diluição de Soluções
 Mistura de Soluções
 Titulação. Análise volumétrica
 Propriedades Coligativas
 Tonometria
 Ebuliometria
 Criometria
 Osmometria
 Propriedade coligativas nas soluções iônicas
 Termoquímica
 Fatores que influem nas entalpias das reações
 Equações termoquímicas
 Casos particulares de entalpias de reação
 Lei de Hess
 Entropia e energia livre
 Cinética Química
 Velocidade das reações,
 Como ocorrem as reações químicas
 Medida da velocidade das reações,
 Fatores que influenciam a velocidade das reações químicas
 Equilíbrio Químico
 Estudo geral dos equilíbrios químicos homogêneos
 Deslocamento do equilíbrio
 Equilíbrio Iônico
 Hidrólise de Sais

6 PROFESSOR(ES): LUIZ ELOI DA SILVA
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7. METODOLOGIA DE ENSINO:





Exposição de aulas teóricas;
Aulas de revisão;
Exercícios de Fixação;
Seminários

8 AVALIAÇÃO:
 Avaliações individuais escritas.
 Relatórios em grupo e individuais.
 Trabalhos em grupo e individuais.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
DA SILVA, Eduardo Roberto. NÓBREGA, Olímpio Salgado. DA SILVA, Ruth Hashumoto. Química. Vol
1,2 e 3. 1ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2001.
HARTWIG, Dácio Rodney. DE SOUZA, Edson. MOTA, Ronaldo Nascimento. Química. Vol 1,2 e 3. 1ª
ed. São Paulo: Editora Scipione, 1999.
LEMBO, Antônio. Química – Realidade e Contexto. Vol 1,2 e 3. 1ª ed. São Paulo: Editora Ática, 1999.
MOL, Gerson de Souza. DOS SANTOS, Wildson Luiz Pereira. Química na Sociedade. Vol 1. 2ª ed.
Brasília: Editora UnB, 2000.
SARDELA, Antônio. Química. Vol único. 5ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2000.
USBERCO, João. SALVADOR, Edgard. Química. Vol único. 4ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2003.

1. NOME DA DISCIPLINA: QUÍMICA – 3ª SÉRIE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
1. Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas.
2. Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e coletiva do ser humano
com o ambiente.

3. Compreender a dinâmica da construção do conhecimento químico como fruto do trabalho de
muitos pesquisadores, estando sempre sujeito a mudanças.
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4. Desenvolver postura crítica em relação ao papel da ciência no mundo do trabalho e na
realidade social brasileira, identificando onde e como o conhecimento químico é utilizado.
5. Relacionar a evolução do conhecimento químico a aspectos históricos, econômicos e
sociais.
6. Identificar os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no desenvolvimento da
Química e da tecnologia.

4. HABILIDADES:

Reconhecer o papel da Química no sistema produtivo, industrial;

Diferenciar as principais funções orgânicas, quanto às suas características químicas,
assim como classificar e nomear mesmas.

Identificar os diferentes grupos orgânicos em diversos materiais utilizados na indústria
de Informática;

Conhecer as transformações químicas que ocorrem nas células eletroquímicas:
constituição das células, funcionamento e cálculos pertinentes;

Conhecer as transformações químicas que ocorrem consumindo energia elétrica:
eletrólise – tipos, leis, mecanismos, cálculos pertinentes e aplicações;

Demonstrar conhecimento sobre a classificação e as propriedades fundamentais do
átomo de carbono: formação de ligação, encadeamento;

Demonstrar conhecimentos sobre as propriedades físicas e químicas de compostos
orgânicos, bem como, sobre os fatores que influenciam tais propriedades;

Reconhecer e representar álcoois, éteres, aldeídos, fenóis, haletos, ácidos carboxílicos,
derivados nitrogenados (aminas, amidas e nitrocompostos), cetonas, ésteres e hidrocarbonetos,
bem como aplicar as regras de nomenclatura IUPAC e a usual para as funções citadas contendo
até 10 átomos de Carbono, incluindo funções mistas.

Descrever as transformações químicas em linguagem discursiva e/ou simbólica das
obtenções de novos materiais partindo-se de alcanos, alcenos, alcinos, compostos aromáticos,
aldeídos, ácidos carboxílicos, ésteres, álcoois, cetonas, derivados halogenados e nitrogenados
(aminas, amidas e nitrocompostos);

Representar por meio da linguagem simbólica da Química o fenômeno da combustão,
identificando e quantificando os reagentes e produtos obtidos, bem como analisar as
perturbações ambientais decorrentes dessas transformações;

Reconhecer os processos de isomerização, alquilação;

Demonstrar conhecimentos sobre a formação e os tipos de intermediários de reações
químicas;

Compreender as relevâncias das isomerias óptica e geométrica de vários materiais e
reconhecer as nomenclaturas cis/trans e E/Z para os isômeros geométricos;

Identificar os usos e aplicações de polímeros na indústria Eletrônica;

Identificar os usos e riscos da radioatividade no desenvolvimento industrial e
tecnológico.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRAMÁTICO)
 EMENTA: Reações Nucleares. Eletroquímica. Funções Orgânicas. Isomeria. Polímeros. Reações
Orgânicas.
CONTEUDO PROGRAMÁTICO
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 Reações Nucleares
 Natureza das radiações – Leis da desintegração radioativa
 Cinética da desintegração radioativa
 Famílias radioativas naturais
 Reações artificiais de transmutação
 Estabilidade dos núcleos atômicos – Fissão e fusão nuclear
 Aplicações das reações nucleares
 Perigos e acidentes nucleares
 O lixo nuclear
 Eletroquímica
 Reações de oxi-redução
 Pilha de Daniel
 Fatores que influem na diferença de potencial
 Aplicações da tabela dos potencias–padrão de eletrodo
 Considerações termodinâmicas
 Eletrólise ígnea
 Eletrólise em solução aquosa com eletrodos inertes
 Eletrólise em solução aquosa com eletrodos ativos
 Leis de Faraday
 Aspectos quantitativos da eletrólise
 Funções Orgânicas
 Hidrocarbonetos
 Alcanos
 Alcenos
 Alcadienos
 Alcino
 Ciclanos
 Ciclenos
 Aromáticos
 Haleto orgânico
 Álcoois
 Fenóis
 Enois
 Éteres
 Aldeídos
 Cetonas
 Ácidos carboxílicos
 Éteres
 Sais de ácido carboxílicos
 Aminas
 Amidas
 Nitrocompostos
 Ácidos sulfônicos
 Anidrido
 Cloretos de Ácidos
 Nitrilos ou nitrilas
 Isonitrilo
 Composto de Grignard
 Isomeria
 Isomeria plana
 Isomeria espacial
 Polímeros
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 Polímeros de adição comum
 Polímeros de adição 1,4
 Copolímeros sintéticos
 Polímeros de condensação
 Reações orgânicas
 Reações de adição
 Reações de substituição
 Reações de eliminação
 Reações de oxidação e redução
 E outras reações

6. PROFESSOR(ES): LUIZ ELOI DA SILVA
7. METODOLOGIA DE ENSINO:





Exposição de aulas teóricas;
Aulas de revisão;
Exercícios de Fixação;
Seminários

8. AVALIAÇÃO:
 Avaliações individuais escritas.
 Relatórios em grupo e individuais.
 Trabalhos em grupo e individuais.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
DA SILVA, Eduardo Roberto. NÓBREGA, Olímpio Salgado. DA SILVA, Ruth Hashumoto. Química. Vol
1,2 e 3. 1ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2001.

HARTWIG, Dácio Rodney. DE SOUZA, Edson. MOTA, Ronaldo Nascimento. Química. Vol 1,2 e 3. 1ª
ed. São Paulo: Editora Scipione, 1999.
LEMBO, Antônio. Química – Realidade e Contexto. Vol 1,2 e 3. 1ª ed. São Paulo: Editora Ática, 1999.
MOL, Gerson de Souza. DOS SANTOS, Wildson Luiz Pereira. Química na Sociedade. Vol 1. 2ª ed.
Brasília: Editora UnB, 2000.
SARDELA, Antônio. Química. Vol único. 5ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2000.
USBERCO, João. SALVADOR, Edgard. Química. Vol único. 4ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2003.

1. NOME DA DISCIPLINA: SOCIOLOGIA GERAL E DO TRABALHO
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2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
a) Produzir novos discursos sobre as diferentes realidades sociais, a partir das observações e
reflexões realizadas.
b) Compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais de etnias e segmentos sociais,
agindo de modo a preservar o direito à diversidade, enquanto princípio estético, político e ético que
supera conflitos e tensões do mundo atual.
c) Compreender as transformações no mundo do trabalho e o novo perfil de qualificação exigida,
gerados por mudanças na ordem econômica.

4. HABILIDADES:
- Identificar, analisar e comparar os diferentes discursos sobre a realidade: as explicações das
Ciências Sociais, amparadas nos vários paradigmas teóricos, e as do senso comum.
- Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana, ampliando a “visão de
mundo” e o “horizonte de expectativas”, nas relações interpessoais com os vários grupos sociais.
- Construir uma visão mais crítica da indústria cultural e dos meios de comunicação de massa,
avaliando o papel ideológico do “marketing” enquanto estratégia de persuasão do consumidor e do
próprio eleitor.
- Construir a identidade social e política, de modo a viabilizar o exercício da cidadania plena, no
contexto do Estado de Direito, atuando para que haja, efetivamente, uma reciprocidade de direitos e
deveres entre o poder público e o cidadão e também entre os diferentes grupos.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRAMÁTICO)
EMENTA
A disciplina Sociologia do Trabalho se pauta pela identificação do desenvolvimento do capitalismo e
das suas contradições e conflitos; pela abordagem da formação e desenvolvimento da sociedade
brasileira, com destaque especial para as relações de trabalho; pela compreensão do processo de
reestruturação produtiva e suas conseqüências para o mundo do trabalho; pela investigação de temas
atuais e cruciais do ponto de vista da construção da cidadania e de uma sociedade democrática.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
 Noções introdutórias
 De que se ocupam as ciências sociais?
 A Sociologia pré-científica
 A Sociologia Clássica: Positivismo, Durkheim, Max Weber e Karl Marx
 A vida em sociedade


Conceitos básicos para a compreensão da vida em sociedade: isolamento social, contatos
sociais, comunicação, interação e processos sociais
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Os agrupamentos sociais

 A cultura
 Estratificação e mobilidade social
 Fundamentos econômicos da sociedade
 O processo de produção
 Modos de produção
 O subdesenvolvimento
 O mundo do trabalho
 Da produção artesanal ao surgimento das fábricas
 O capitalismo no séc. XX
 Mudanças na organização do trabalho
 Emprego, subemprego e desemprego

6. PROFESSOR(ES): JOAB COSTA CRUZ
MANOEL NUNES CAVALCANTI JUNIOR
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
O programa de ensino proposto estará centrado no aluno e buscará proporcionar uma abordagem
crítica dos temas pertinentes a estrutura econômico-social, ao desenvolvimento técnico-científico, a
política etc, a partir das relações de produção da sociedade, isto é, de como as relações de produção
determinam em última instâncias as relações sociais como um todo.
Para tanto trabalharemos:
� Leitura de textos de temas específicos;
� Aulas expositivas;
� Projeção de filmes e documentários;
� Seminários, mesas redondas e grupos de exposição temáticos.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação será amplo, contínuo, gradual, cumulativo e cooperativo, envolvendo todos
os aspectos qualitativos e quantitativos da formação do aluno, conforme exige a LDB de 1996.
A verificação do rendimento escolar será feita de forma diversificada, contendo entre outros:
atividades individuais e em grupo, como seminários; elaboração e execução de projetos; provas
escritas e/ou orais, individual ou em equipe.
O desempenho do aluno será expresso no Memorial do Desempenho Acadêmico. Este
considerará os seguintes indicadores de composição de competências: assiduidade e pontualidade,
domínio cognitivo, cumprimento e qualidade das tarefas, capacidade de produzir em equipe e
autonomia.
Para cada indicador de composição de competências, contido no Memorial, será registrado um
dos conceitos assim estabelecidos e relacionados com uma escala quantitativa de rendimento:
excelente (E), de 90% a 100%; ótimo (O), de 80% a 89,9%; bom (B), 70% a 79,9%; regular (R), de
60% a 69,9%; insuficiente superior (IS), de 40% a 59,9%; insuficiente inferior (II), de 10% a 39,9%;
sem rendimento (SR), menor do que 10%.
9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
FALEIROS, Vicente de Paula. A política social do Estado capitalista. São Paulo: Cortez, 1980.
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LUCAS, José. Não à teoria do subdesenvolvimento. São Paulo: Kairós, 1983.
OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia. São Paulo: Ática, 1995.
OLIVEIRA, Luiz Fernandes de, COSTA, Ricardo César Rocha da. Sociologia para Jovens do Século
XXI. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2007.

4.3.2 DISCIPLINAS DA PARTE DIVERSIFICADA
1. NOME DA DISCIPLINA: ORGANIZAÇÃO, NORMA E QUALIDADE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h
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3. COMPETÊNCIAS:
- Ter uma visão sistemática do papel da Administração correlacionando técnicas e prática;
- Ilustrar as tendências da administração dentro do contexto atual comparando a importância em
administrar as habilidades pessoais com o crescimento tecnológico.
- Utilizar adequadamente Tabelas e Gráficos na Organização para demonstrar dados e informações
de forma precisa;
- Compreender e aplicar Métodos e Técnicas de Qualidade na Gestão de tarefas e na aplicação
tecnológica;
- Saber interpretar e como aplicar as Normas de Qualidade ISO 9.000 – Revisão 2.000;
- Saber interpretar e como aplicar as Normas de Certificação Ambiental ISO 14.000;
- Compreender o funcionamento tanto administrativo como operacional de uma organização,
elaborando e aplicando estratégias para o seu crescimento;
- Planejar um empreendimento na Área Profissional estimando o custo total mínimo do projeto, a sua
rentabilidade e as possibilidades de financiamento, bem como sua parte legal;

4. HABILIDADES:
-

Saber distinguir as funções básicas da Administração, sua relação e sua utilização;

-

Trabalhar pessoas e suas habilidades correlacionando com o crescimento tecnológico;

-

Interpretar e construir gráficos e tabelas;

-

Selecionar a Tabela e o Gráfico mais adequado para a representação dos fenômenos;

-

Interpretar os princípios da gestão pela qualidade total;

-

Conhecer as ferramentas da qualidade e sua aplicação;

-

Identificar conceitos e simbologias aplicados em sistema de gestão da qualidade;

-

Conhecer os modos de produção em massa e flexível e as técnicas produtivas associadas;

-

Determinar as características qualitativas e quantitativas do produto e/ ou serviço em função
das demandas do mercado real e potencial.

-

Determinar a cadeia produtiva com foco no ciclo da produção, os serviços requeridos e os
recursos necessários para o empreendimento.

-

Estimar o custo total mínimo do projeto.
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5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRAMÁTICO)
EMENTA: Bases históricas da administração. Abordagens clássica, humanista, burocrática,
estruturalista, sistêmica, contingencial, neoclássica e as novas configurações ou enfoques
organizacionais. Pesquisa empresarial aplicada. Normas da ABNT. Citações. Referências e
Apresentação Gráfica. Planejamento estratégico empresarial: conceitos, tipos e metodologias para
implantação, acompanhamento e avaliação. Poder, liderança, autoridade, comunicação e tomada de
decisão. Processo de controle organizacional.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO
1.1 Administração: Conceito e Importância
1.2 Antecedentes Históricos da Administração:
1.2.1 Influência dos Filósofos e Cientista
1.2.2 Influência da Organização da Igreja Católica
1.2.3 Influência da Organização Militar
1.3 Formação do Conhecimento Administrativo
1.4 Abordagem Clássica da Administração:
1.4.1 Administração Científica: a obra de Taylor
1.4.2 Teoria Clássica da Administração: a obra de Fayol
2. ABORDAGEM HUMANÍSTICA DA ADMINISTRAÇÃO
2.1 Teoria das Relações Humanas:
2.1.1 Origens da Teoria das Relações Humanas
2.1.2 A experiência de Hawthorne e suas Conclusões
2.1.3 A Civilização Industrial e o Homem
2.2 Decorrências da Teoria das Relações Humanas
2.2.1 Influência da Motivação Humana
2.2.2 Conceituação de Liderança
2.2.3 Teorias sobre Liderança
2.2.4 A Comunicação
2.2.5 Apreciação Crítica da Teoria das Relações Humanas
2.3 Teoria Comportamental da Administração
3. ABORDAGEM NEOCLÁSSICA DA ADMINISTRAÇÃO
3.1 Teoria Neoclássica da Administração
3.1.1 Origens e Características da Teoria Neoclássica da Administração
3.2 Decorrências da Abordagem Neoclássica
3.2.1 Planejamento e sua Abrangência
3.2.2 Etapas do Planejamento
3.2.3 Estrutura Organizacional
3.2.4 Tipos de Organogramas
3.2.5 Conceito de Departamentalização
3.3 Administração por Objetivos (APO)
3.3.1 Estratégia Organizacional
3.3.2 Planejamento Estratégico
3.3.3 Apreciação Crítica da Administração Estratégica e da APO
4. ABORDAGEM SISTEMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO
4.1 Informática, Tecnologia e Administração
4.1.1 Teoria da Informação
4.1.2 Conceito de Informática
4.1.3 As Novas Tecnologias e suas Influências
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4.2 Qualidade Total (TQM)
4.2.1 Origem e Conceito de Qualidade
4.2.2 Normas de Qualidade (ISO 9000 e ISSO 14000)
4.3 Novas abordagens da Administração
4.3.1 Gestão do Conhecimento e Capital Intelectual

6. PROFESSOR(A): WELINGTON FELICIANO VIEIRA
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
Durante as aulas serão utilizadas diversas técnicas de ensino, como aula expositiva e discursiva;
análise de casos e situações práticas em um ambiente de trabalho; leituras e debates de textos:
jornais, revistas, artigos, etc.; apresentações de seminários; análise de filmes; e visitas técnicas
(quanto possível).
As atividades desenvolvidas levarão em conta às vivências do educando, como protagonista do
conhecimento, favorecendo assim, uma aprendizagem significativa, o domínio dos conteúdos e o
crescimento pessoal e profissional. O objetivo das técnicas de ensino é dinamizar as aulas, tornandoas mais interessantes. Assim, o educando poderá desenvolver suas habilidades/competências, além
construir e reconstruir conhecimentos novos, tendo em vista que a metodologia utilizada terá como
foco a participação ativa do aluno durante todo o processo de ensino-aprendizagem.
Poderão ser utilizadas outras técnicas e dinâmicas não mencionadas neste plano, de acordo a
realidade de cada turma, a fim de estimular a participação dos alunos, a freqüência e principalmente a
aprendizagem.

8. AVALIAÇÃO:
A avaliação de aprendizagem será caracterizada pelo envolvimento do educador e educando através
de avaliações qualitativa, prática e teórica, no sentido de superar as dificuldades encontradas no
processo de ensino e de aprendizagem, em função da continuidade das atividades do conteúdo
programático e do relacionamento com outros temas. Durante o processo, os educando desenvolverá
o espírito de autocrítica-responsável e, consequentemente, da auto-avaliação contínua, através de
avaliações, salientando alguns pontos como “o que foi feito”, “o que falta fazer” em relação à estrutura
da matéria de ensino em desenvolvimento.
A Avaliação Qualitativa será caracterizada pela observação de comportamento, postura, motivação e
cumprimento das atividades em sala.
Na Avaliação Prática será observado o nível de argumentação oral e escrita e pontualidade das
tarefas.
A Avaliação Teórica constará de interpretação de questões, redação, gramática e consistência das
respostas nas avaliações subjetivas com os assuntos abordados.
Todas estas avaliações levaram em conta os aspectos intelectuais e cognitivos do processo de
aprendizagem, as atitudes, as habilidades e domínio afetivo próprio de todo ser humano.
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9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 3ª ed. São Paulo: McGrawHill do Brasil, 1983.
CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração. 6ª ed. Revisada e Atualizada V.1 e V.2 –
Rio de Jeneiro: Elsevier, 2001.
KOONTZ, Harold. Princípios de Administração : uma análise das funções administrativas. 1ª ed.
São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1962.
MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração:da escola científica à
competitividade na economia globalizada. 2ª ed. – São Paulo: Atlas, 2000.
ROBBINS, Stephen Paul. O Processo Administrativo Integrando Teoria e Prática. 1ª ed. São
Paulo: Atlas, 1978. de Metodologia. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2001.
ANTUNES, Celso. Trabalhando Habilidades: construindo idéias. 1ª ed. São Paulo: Scipione, 2001.

1. NOME DA DISCIPLINA: REDAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 30 h

3. COMPETÊNCIAS:
▪ Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações
específicas.
▪ Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e
integradora da organização do mundo e da própria identidade.
▪ Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização
cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação.

4. HABILIDADES:
▪ Reconhecer as linguagens como elementos integradores dos sistemas de comunicação.
▪ Reconhecer, em textos de diferentes gêneros, temas, macroestruturas, tipos, suportes textuais,
formas e recursos expressivos.
▪ Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e
estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos.
▪ Analisar a função predominante (informativa, persuasiva etc.) dos textos, em situações específicas
de interlocução, e as funções secundárias, por meio da identificação de suas marcas textuais.
▪ Identificar, em textos de diferentes gêneros, as variedades lingüísticas sociais, regionais e de
registro, e reconhecer as categorias explicativas básicas da área, demonstrando domínio do léxico da
língua.
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▪ Identificar pressupostos, subentendidos e implícitos presentes em um texto ou associados ao uso de
uma variedade lingüística em um contexto específico.
▪ Identificar a relação entre preconceitos sociais e usos da língua, construindo, a partir da análise
lingüística, uma visão crítica sobre a variação social e regional.
▪ Produzir textos técnicos e científicos com finalidade de atender às exigências do mundo acadêmico e
do trabalho.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRAMÁTICO)
EMENTA
Língua. Linguagem verbal: diferentes usos. Linguagem não-verbal. Variedades lingüísticas. Gêneros
textuais. Funções da linguagem. Texto técnico e científico. Elaboração de relatórios e outros textos
técnicos. Leitura e interpretação de textos. O discurso dissertativo de caráter científico: estrutura,
organização, elementos de coesão lógico-sintática. Normatização gramatical.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Língua, linguagem verbal, linguagem não-verbal;
- Gêneros textuais;
- Funções da linguagem;
- Variedades lingüísticas. Preconceito lingüístico;
- Texto técnico X texto não-técnico;
- Redação técnica: conceito, características, tipologia;
- Relatório técnico: estrutura, normatização;
- O discurso dissertativo de caráter científico: estrutura, organização, elementos de coesão lógicosintática;
- Normatização gramatical.
- Leitura e estudo de textos;
- Produção de textos técnicos.
6. PROFESSOR(ES): EDUARDO MATOS SANTOS
MARTA QUADROS FERNANDES
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7. METODOLOGIA DE ENSINO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sondagem;
discussão participada ;
leitura e análise de diferentes textos;
exposição participada;
dinâmica de grupo;
atividades individuais e em grupo;
exercícios orais e escritos.

8. AVALIAÇÃO:
A avaliação será um processo contínuo. O aluno será avaliado levando-se em consideração sua
participação em sala de aula, nos trabalhos individuais e em grupos, assiduidade, interesse, como
também será avaliado de forma sistemática através de testes escritos e orais.
A sistemática de avaliação será previamente discutida com os alunos.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas básicas de comunicação escrita. 20ª Ed., São Paulo: Ática,
2000.
CUNHA, Celso, CINTRA, Luis Lindley, Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1985.
FARACO, Carlos Alberto & TEZZA, Cristóvão. Prática de texto – língua portuguesa para nossos
estudantes. 4ª Ed., Petrópolis, RJ: Vozes, 1992.
__________________________________ .Prática de texto – para estudantes universitários.13 ed. ,
Petrópolis, R.J.: Vozes, 1992.
FIORIN, José Luiz & SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e
redação. São Paulo: Ática, 1990.
GARCIA, O. M., Comunicação em Prosa Moderna. 14ª Ed., Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio
Vargas, 1988.
GUIMARÃES, Elisa. A articulação do texto. São Paulo: Ática, 1990.
KOCH, Indegore G. Vilaça, A Coerência Textual, São Paulo, Cortez, 1990.
LEITE, Marli Q.. Preconceito e intolerância na linguagem. São Paulo: Contexto, 2008.
MARTINS, Dileta Silveira. ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português Instrumental: de acordo com as
atuais normas da ABNT. 25 ed., São Paulo: Atlas, 2004.
MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa. 11 ed. São Paulo:
Atlas, 1996.
_____________________. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas.7 ed.
São Paulo: Atlas, 2005.
TRAVAGLIA, Carlos Luiz & KOCH, Ingedore G. Villaça. Texto e Coerência. 2ª Ed., São Paulo: Cortez,
1993.
VANOYE, Francis - Usos da linguagem: problemas e técnicas na produção oral e escrita; trad. e adap.
Clarice Madureira Sabóia et al. SP., Martins Fontes, 1979.
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1. NOME DA DISCIPLINA: SMS - SEGURANÇA DO TRABALHO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
- Atuar nos programas de prevenção em segurança do trabalho e higiene ocupacional.
- Avaliar os aspectos de riscos de processos.
- Utilizar os dispositivos e equipamentos de segurança de acordo com as normas vigentes.
- Compreender as ações e princípios de primeiros socorros.
- Reconhecer os benefícios de ações ambientais de prevenção na fonte.
- Estimar e controlar os efeitos ambientais das operações efetuadas.
- Participar da gestão ambiental do processo produtivo.

4. HABILIDADES:
- Conscientizar-se da importância da higiene pessoal.
- Identificar os aspectos humanos, sociais e econômicos da prevenção de acidentes.
- Interpretar conceitos e objetivos da segurança do trabalho.
- Interpretar a conceituação legal e prevencionista, as causas e as conseqüências dos acidentes de
trabalho.
- Classificar e caracterizar os riscos ambientais.
- Conscientizar-se da política e programa de segurança em uma empresa.
- Identificar as classes de incêndio e respectivos agentes extintores utilizados no seu combate.
- Identificar os riscos do trabalho com eletricidade.
- Identificar os sinais vitais e de apoio em um trabalhador acidentado.
- Identificar e aplicar os princípios dos primeiros socorros em caso de necessidade.
- Interpretar as legislações aplicadas à segurança e saúde do trabalhador.
- Reconhecer os benefícios da prevenção na fonte. Identificar os equipamentos de proteção e suas
utilizações.

- Conscientizar-se das ações de cada trabalhador que impacta o meio ambiente.
- Reconhecer o porte dos desafios que a humanidade enfrentará na questão ambiental.
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5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRAMÁTICO)
EMENTA
Medicina do Trabalho; Segurança do Trabalho; Grau de Risco; Riscos Ambientais; Riscos
Operacionais; Acidentes do Trabalho; Equipamentos de Proteção; Doenças Ocupacionais; Atos e
Condições Inseguras; Sinalização de Segurança; Proteção Contra Incêndios; Riscos com eletricidade;
Primeiros Socorros; Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA; Insalubridade;
Periculosidade; Legislação de Segurança e Saúde Ocupacional; Gestão Ambiental.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução à Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde: Conceitos; Objetivo; História.
2. Acidentes do Trabalho: Introdução; Definição; Conceito legal; Conceito prevencionista; Causas dos
acidentes; Conseqüências dos acidentes; Classificação dos acidentes; Tipos de acidentes; Custo
dos acidentes; Importância da prevenção.
3. Riscos Ambientais: Classificação dos riscos ambientais; Fatores que colaboram para que os
agentes causem danos à saúde; Vias de entrada dos materiais tóxicos no organismo; Principais
medidas de controle dos riscos ambientais; Mapa de Riscos.
4. Equipamentos de Proteção: Introdução; Equipamento de Proteção Coletiva - EPC; Equipamento
de Proteção Individual - EPI; Seleção do EPI; Características e classificação do EPI; Guarda e
conservação do EPI; Exigência legal para empresa e empregado.
5. Doenças Relacionadas ao Trabalho: Doenças profissionais e do trabalho; Doenças causadas por
agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos; Prevenção das doenças.
6. Sinalização de Segurança: Introdução; Cores e sinalização na segurança do trabalho; Cores em
máquinas; Cores em canalizações; Sinalização para armazenamento de substâncias perigosas;
Símbolos para identificação dos recipientes na movimentação de materiais; Rotulagem preventiva.
7. Proteção Contra Incêndios: Princípios básicos do fogo; Condições propícias para a combustão;
Triângulo do fogo; Fontes de calor; Como evitar incêndios; Classes de incêndio; Combate a
incêndio; Métodos de extinção; Agentes extintores; Tipos de equipamento para combate a
incêndios; Providências.
8. Riscos com eletricidade: Consequências do choque; Fatores determinantes na gravidade do
choque; Prevenção de acidentes com eletricidade.
9. Primeiros Socorros: Introdução; Princípios básicos; Avaliações; Sinais vitais e sinais de apoio;
Triagem; Pedido de socorro; Ocorrências mais comuns; Conseqüências imediatas.

10. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA: Introdução; Objetivo; Composição;
Principais atribuições da CIPA.
11. Legislação de Segurança e Saúde no Trabalho: Constituição Federal; Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT; Convenções da OIT; Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho das Normas
Regulamentadoras Urbanas - NR’s e Portaria nº 3067 do Ministério do Trabalho das Normas
Regulamentadoras Rurais - NRR’s; Conjunto de Leis, Decretos, Portarias e Instruções Normativas
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que complementam o ordenamento jurídico dessa matéria; Legislação acidentária, pertinente à
área da Previdência Social.

6. PROFESSOR(ES): RITA SOUZA DE QUEIROZ
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
- Aulas expositivas participadas;
- Debates;
- Aulas de vídeo;
- Trabalhos individuais e/ou em equipes;
- Atividades práticas;
- Projetos;
- Análises e discussões de textos e artigos de revistas especializadas;
- Estudos dirigidos em classe e extra-classe.

8. AVALIAÇÃO:
- Acompanhamento e avaliação contínua de todas as atividades escolares desenvolvidas pelo aluno;
- O aluno deverá executar integralmente, e em nível considerado satisfatório, todas as atividades
propostas durante o curso;
- Observação direta da participação e do interesse do aluno;
- Correção e discussão de exercícios e questionários;
- Análise e discussão de filmes;
- Pontualidade, assiduidade e compromisso;
- Observação da capacidade do aluno de trabalhar em grupo.
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9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
TELECURSO 2000. Cursos Profissionalizantes - Higiene e Segurança do Trabalho. Vídeo e Livro.
CPM - Programa de Certificação de Pessoal de Manutenção. Mecânica - Procedimento de Segurança
e Higiene do Trabalho. CST /Senai-ES, 1996
DREHER, Mary Adriana. Higiene e Segurança do Trabalho - Conceitos e Fundamentos. Senai-SC,
2004
PILEGGI, Valneo. Universidade Santa Cecília - Cursos de Engenharia Elétrica e Eletrônica - Higiene e
Segurança no Trabalho. Santos, 2007
BECKER, Flávio E. Estudo das Definições de Segurança do Trabalho, Saúde e Higiene do Trabalho
SALIBA, Tuffi M.; AMARAL, Lênio Sérvio; CORRÊA, Márcia A. Chaves. Higiene do Trabalho e
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 3ª ed. São Paulo: Editora LTR, 2002
BELLUSCI, Silvia Meirelles. Doenças Profissionais ou do Trabalho. 7ª ed. São Paulo: Editora Senac
São Paulo, 2006
MORAES, Giovanni Araújo. Legislação de Segurança e Saúde Ocupacional. 1ª ed. Rio de Janeiro:
Editora GVC, 2006
MORAES, Giovanni Araújo. Normas Regulamentadoras Comentadas. 6ª ed. revisada, ampliada,
atualizada e ilustrada. Rio de Janeiro: Editora GVC, 2007
BARBOSA FILHO, Antonio Nunes. Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental. São Paulo: Editora
Atlas, 2001
TAVARES, José da Cunha. Tópicos de Administração aplicada à Segurança do Trabalho. 5ª ed.
revista e ampliada São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2006
ANUÁRIO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO, Edição 1998, MPF Publicações Ltda., Novo Hamburgo, Rio
Grande do Sul.
BIDIN, João e MARTINS, L. C. de Souza. Manual de Relações Industriais. Vol. 3 - Ed. Pioneira - São
Paulo, 1980.
ROCHA, Lys Esther, et alli, Isto é Trabalho de Gente? - Vida, doença e trabalho no Brasil, Editora
Vozes, Petrópolis-RJ, 1994.
VIANNA, José de Segadas. Manual de Prevenção de Acidentes. Rio de Janeiro - RJ, 1980.
1. Entidades públicas do setor de Segurança do Trabalho em Salvador (BA):
1.1 - Fundacentro (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho)
Rua Alceu Amoroso Lima, 142 (em frente ao Centro Médico Iguatemi) - Tel: (71) 3341-1412
1.2 - Delegacia Regional do Trabalho (DRT) - Delegado: Edmundo Fahel
Av. Sete de Setembro, 698, Mercês - Tels: (71) 3329-8400 e (71) 3329-0833
1.3 - Cesat (Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador)
Rua Pedro Lessa, 123, Canela - Tel: (71) 3336-1627
2. Endereços na internet que apresentam informações importantes:

118

119

www.fundacentro.gov.br (Fundacentro - Portal da Saúde e Segurança do Trabalhador)
www.mte.gov.br (Ministério do Trabalho e Emprego)
www.mpas.gov.br (Ministério da Previdência Social)
www.saude.gov.br (Ministério da Saúde)
www.mma.gov.br (Ministério do Meio Ambiente)
www.saudeetrabalho.com.br (Saúde e Trabalho)
www.abpa.org.br (Associação Brasileira para Prevenção de Acidentes)
www.cipanet.com.br (Grupo CIPA)
www.protecao.com.br (Revista Proteção)
www.anfarmag.org.br/pesquisa.php?txtPesquisa=PRIMEIROS+SOCORROS&bt_ok=OK (Anfarmag)
www.geocities.com/epamjr/dados.htm (Dados Vitais)
www.geocities.com/CollegePark/Lab/2406/socorros.htm (Primeiros Socorros)
www.polmil.sp.gov.br/salvamarpaulista/primeirosocorro.htm (Primeiros Socorros)
www.anvisa.gov.br (Anvisa - Legislação)
www.who.ch (Organização Mundial de Saúde)
www.cdc.gov (Centro de Controle e Prevenção de Doenças - USA)

4.3.3 DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
1. NOME DA DISCIPLINA: ANÁLISE DE CIRCUITO
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
a) Compreender o funcionamento de diversos circuitos elétricos.
b) Reconhecer a função dos diversos dispositivos elétricos existentes nos circuitos.
c) Analisar os circuitos elétricos através de vários métodos.

4. HABILIDADES:
Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de:
a) Resolver diversos tipos de circuitos elétricos encontrando soluções adequadas de tensão,
corrente, potência, resistência equivalente etc.
b) Solucionar problemas encontrados em circuitos elétricos utilizando os diversos métodos
propostos.
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5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRAMÁTICO)
EMENTA
Corrente Continua: Fontes de Tensão e de Corrente. Leis de Kirchhoff (mais de duas malhas).
Teorema de Thevenin. Teorema de Norton. Teorema da Superposição. Teorema de Milman.
Corrente Alternada: Geração; Números complexos; Sinais Senoidais; Indutância; Capacitância;
Reatância; Impedância; Fasores; Circuitos L, C, RL, RC, RLC (Séries e Paralelos); Sistema
Monofásico; Sistema Trifásico; Medidas Elétricas em CA.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
1 Corrente Contínua:
1.1 Fontes de Tensão e de Corrente
a) Fonte Ideal;
b) Fonte Real.
1.2 Leis de Kirchhoff
a) Lei de Kirchhoff para Tensão;
c) Análise de Malha (para mais de duas malhas);
d) Lei de Kirchhoff para Corrente;
e) Análise Nodal.
1.3 Teorema de Thévenin
1.4 Teorema de Norton
1.5 Teorema da Superposição
2 Corrente Alternada:
2.1 Introdução - Geração
2.2 Números complexos
2.3 Sinais Senoidais
b) Introdução;
a) Análise Gráfica e Matemática de Sinal Senoidal;
b) Diagrama Fasorial;
c) Representação com Números Complexos;
d) Operação com Diagramas Fasorial e Números Complexos;
e) Circuito Resistivo em CA;
f) Valor Eficaz.
2.4 Análise de Circuitos Indutivos
c) Indutor e Indutância
a) Indutor Ideal Corrente Alternada, Reatância Indutiva;
b) Circuito RL Série e Impedância;
c) Circuito RL Paralelo.
2.5 Análise de Circuitos Capacitivos
d) Capacitor e Capacitância;
a) Capacitor em Corrente Alternada, Reatância Capacitiva;
b) Circuito RC Série;
c) Circuito RC Paralelo.
2.6 Circuitos RLC
e) Circuitos RLC Série;
a) Circuitos RLC Paralelo;
b) Correção de Fator de Potência.
2.7 Circuitos Mistos
2.8 Sistema Monofásico
2.9 Sistema Trifásico
2.10Medidas Elétricas em CA (com medidores analógicos e/ou digitais).
f) Amperímetro;
g) Voltímetro;
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h) Multímetro;
i) Wattímetro.

6. PROFESSOR(ES): WESLEY DE ALMEIDA SOUTO
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
Serão utilizadas diferentes metodologias durante o processo de ensino-aprendizagem: aulas
expositivas, leitura dirigida, debates, apresentação de seminários, utilização de filmes, aulas práticas,
práticas demonstrativas, uso de apostilas, dentre outros, visando o desenvolvimento do espírito
crítico do aluno, a fim de prepará-lo adequadamente para a compreensão e aplicação da tecnologia
envolvida com a disciplina.

8. AVALIAÇÃO:
Será feita conforme a Organização Didática da instituição: ou seja, três avaliações de características
diferentes a fim de avaliar os cinco parâmetros: conhecimentos teóricos, conhecimentos práticos,
cumprimento e qualidade das tarefas, trabalho em equipe e autonomia.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 ALBUQUERQUE, Rômulo O. Análise de Circuitos em Corrente Contínua – 19a ed., Érica, São
Paulo, 1998.
 ALBUQUERQUE, Rômulo O. Análise de Circuitos em Corrente Alternada – 1a ed., Érica, São Paulo,
2006.
 GUSSOW, Milton. Eletricidade Básica – 2a ed., Makron Books, São Paulo, 1997.
 MALVINO, Abert P. Eletrônica no Laboratório – McGraw-Hill, São Paulo, 1991.
 CAPUANO, Francisco Gabriel. Laboratório de Eletricidade e Eletrônica – 15a ed., Érica, São Paulo,
1998.

1. NOME DA DISCIPLINA: AUTOMAÇÃO ELETRÔNICA
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 90 h

3. COMPETÊNCIAS:
 Desenvolvimento de processos automatizados utilizando sensores e atuadores;
 Leitura e interpretação de esquemas elétricos funcionais e multifilares;
 Definições de termos técnicos sobre equipamentos e dispositivos elétricos;
 Especificar, projetar e programar sistemas de comando e controle utilizando-se controladores
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programáveis - PLC’s;
 Implementar sistema de comando sequencial, combinacional e controle com malha aberta e/ou
malha fechada de um sistema genérico;
 Projetar um sistema com PLC para um processo ou máquina industrial;
 Programação um PLC: linguagem LADDER;
 Ter visão sistêmica do processo sob intervenção;
 Interpretar esquemas, gráficos, plantas, fluxogramas e diagramas;
 Identificar as tecnologias empregadas na automação de sistemas eletro-eletrônicos.

4. HABILIDADES:









Interpretar circuitos de controle;
Elaborar circuitos de comando;
Manusear equipamentos, instrumentos, máquinas e ferramentas;
Projetar um sistema de controle;
Utilizar softwares específicos;
Utilizar os dispositivos eletrônicos e equipamentos de medição;
Utilizar conceitos teóricos na prática;
Diagnosticar problemas.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁTICO)
EMENTA:
Histórico do controle manual e do automático. Controle em Malha Aberta e em Malha Fechada.
Comandos elétricos. Atuadores pneumáticos e válvulas eletropneumáticas. Funções Lógicas com
Relés. Equacionamento de Sistema. Controladores Lógicos Programáveis – CLP (constituição,
programação e aplicação na indústria).

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
 Introdução:
Histórico do controle manual;
Histórico do controle automático.
 Malha de controle:
Controle em Malha Aberta;
Controle em Malha Fechada;
Elementos da malha de controle;
Diagrama de blocos;
Tipos de automação: automação fixa, automação programável, automação flexível.

 Comandos elétricos:
Princípio da proteção do motor;
Tipos e associação de contatos;
Circuitos de manobras;
Comandos elétricos combinacionais;
Comandos elétricos seqüenciais.
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 Sensoriamento:
Variáveis do processo;
Sensores;
Atuadores (atuadores pneumáticos e válvulas eletropneumáticas).
 Funções Lógicas com Relés:
Funções lógicas elementares;
Biestáveis;
Contadores;
Temporizadores;
Álgebra de Boole associada aos relés;
Lógica de contactos;
Blocos funcionais.
 Controladores Lógicos Programáveis:
Definição;
Simbologia;
Componentes físicos e lógicos (HW e SW);
Programação;
Projeto de comando e controle de uma máquina ou processo de uma unidade industrial;
Aplicações na indústria.

6. PROFESSOR(ES): JAIME DOS SANTOS FILHO
WILTON SILVA LACERDA
7. METODOLOGIA DE ENSINO:












Exposição participada;
Resolução de exercícios;
Práticas de laboratório;
Pesquisa individual ou em grupos;
Aulas de vídeo;
Correção e discussão das listas de exercícios;
Análise e discussão dos vídeos;
Elaboração de projetos;
Seminários;
Visitas Técnicas;
Sondagem.
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8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação será amplo, contínuo, gradual, cumulativo e cooperativo, envolvendo
todos os aspectos qualitativos e quantitativos da formação do aluno, conforme exige a LDB de 1996.
Através de:
o Observação direta da participação e do interesse do aluno;
o Observação da capacidade do aluno trabalhar em grupo;
o Provas práticas;
o Provas teóricas;
o Relatórios elaborados pelos alunos;
o Avaliação de projetos;
o Avaliação de seminários.
A avaliação consiste de notas de 0 a 10 com uma casa decimal

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFIAS:




CAPELLI, Alexandre Mecatrônica Industrial. Eletrônica Saber;
SOISSON, HAROLD E. Instrumentação industrial Ed. Hemus;
OLIVEIRA, J. C. P. de. Controlador programável. McGraw Hill;

1. NOME DA DISCIPLINA: ELETRÔNICA ANALÓGICA I
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
 Entender a diferença entre o fluxo convencional e o fluxo de real de corrente;
 Compreender a estrutura e o funcionamento dos elementos semicondutores de um diodo;
 Interpretar curvas características e retas de carga de um diodo;
 Compreender o funcionamento de circuitos com diodos e outros dispositivos;
 Avaliar e interpretar resultados experimentais com diodos.
 Compreender a estrutura e o funcionamento dos elementos semicondutores de um transistor
bipolar de junção (TBJ);
 Interpretar curvas características e retas de carga de um TBJ;
 Entender o comportamento das correntes e tensões nos circuitos com TBJ;
 Correlacionar às diversas configurações de polarização;
 Identificar parâmetros relevantes e selecionar os procedimentos necessários para aquisição e
compra de componentes;
 Avaliar e interpretar resultados experimentais com TBJ.

4. HABILIDADES:


Interpretar circuitos eletrônicos;
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Utilizar os conhecimentos da Matemática, Física e Eletrotécnica, aplicando no cálculo de
circuitos eletrônicos;
Desenhar circuitos eletrônicos;
Analisar qualitativamente dados quantitativos representados gráfica ou algebricamente
relacionados a dispositivos eletrônicos.
Identificar, ler valores e grandezas de dispositivos eletrônicos;
Utilizar os dispositivos eletrônicos e equipamentos de medição;
Utilizar conceitos teóricos na prática;
Associar dispositivos eletrônicos;
Diagnosticar problemas;
Comparar diferentes configurações de ligações;

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁTICO)
EMENTA:
Fluxo convencional e de elétrons; Teoria do Semicondutor; Diodo (Retificadores, Multiplicadores,
Limitadores, Grampeadores, Detetores de Pico a Pico); Outros Tipos de Diodos (Zener,
Optoeletrônicos, SCR’s, Schottky, Varactor); Transistores Bipolares de Junção (TBJ).

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
 Introdução:
Fluxo convencional;
Fluxo de elétrons.
 Teoria de do Semicondutor:
Dopagem;
Polarização;
Curva característica;
Linhas de carga;
Resistores cc de um diodo.
 Circuito com Diodo:
Onda senoidal;
Transformadores (relação de transformação);
Retificador Meia Onda;
Retificador Onda Completa com Tape Central;
Retificador Onda Completa em Ponte;
Filtro com capacitor de entrada;
Multiplicadores;
Limitadores;
Grampeadores;
Detetores de Pico a Pico.

 Outros Tipos de Diodos:
Zener;
Optoeletrônicos;
SCR’s;
Schottky;
Varactor;
Varisto.
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 Transistores Bipolares de Junção (TBJ):
Estrutura;
Polarização (da Base, com Realimentação do Emissor, com Realimentação do Coletor, por Divisor
de Tensão, do Emissor);
Curva característica;
Linhas de carga;
Transistor como Chave;
Modelo;
Parâmetro H;
Análise ca (Amplificador EC, CC, BC);
Amplificadores de Potência Classe A, B e C.

6. PROFESSOR(ES): JAIME DOS SANTOS FILHO
7. METODOLOGIA DE ENSINO:












Exposição participada;
Resolução de exercícios;
Práticas de laboratório;
Pesquisa individual ou em grupos;
Aulas de vídeo;
Correção e discussão das listas de exercícios;
Análise e discussão dos vídeos;
Elaboração de projetos;
Seminários;
Visitas Técnicas;
Sondagem.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação será amplo, contínuo, gradual, cumulativo e cooperativo, envolvendo
todos os aspectos qualitativos e quantitativos da formação do aluno, conforme exige a LDB de 1996.
Através de:
o Observação direta da participação e do interesse do aluno;
o Observação da capacidade do aluno trabalhar em grupo;
o Provas práticas;
o Provas teóricas;
o Relatórios elaborados pelos alunos;
o Avaliação de projetos;
o Avaliação de seminários.
A avaliação consiste de notas de 0 a 10 com uma casa decimal

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFIAS




MALVINO, Abert P. Eletrônica – volume 1, ed., McGraw-Hill, São Paulo, 1987
GIBILISCO, Stan, Manual de eletrônica e telecomunicações, Reichmann & Affonso editores;
SEDRA & SMITH. Microeletrônica. Makon Books.

1. NOME DA DISCIPLINA: ELETRÔNICA ANALÓGICA II
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2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
 Interpretar curvas características;
 Compreender a estrutura e o funcionamento dos elementos semicondutores de um Transistor
de Efeito de Campo;
 Compreender o funcionamento de circuitos com Transistor de Efeito de Campo;
 Entender o comportamento das correntes e tensões nos circuitos com Transistor de Efeito de
Campo;
 Correlacionar às diversas configurações de polarização;
 Identificar parâmetros relevantes e selecionar os procedimentos necessários para aquisição e
compra de componentes;
 Avaliar e interpretar resultados de cálculos.
 Compreender a estrutura e o funcionamento dos Amplificadores Operacionais (AMPOP);
 Compreender o funcionamento das diversas ligações dos Amplificadores Operacionais
(AMPOP);
 Compreender o funcionamento dos Filtros Ativos, Osciladores e Temporizadores;
 Correlacionar às diversas configurações de Filtros Ativos;

4. HABILIDADES:








Interpretar circuitos eletrônicos;
Utilizar os conhecimentos de Matemática, Física, Eletrotécnica, Análise de Circuito e
Eletrônica Analógica I aplicando no cálculo de circuitos eletrônicos;
Desenhar circuitos eletrônicos;
Projetar circuitos eletrônicos;
Analisar qualitativamente dados quantitativos representados gráfica ou algebricamente
relacionados a dispositivos eletrônicos.
Associar dispositivos eletrônicos;
Comparar diferentes configurações de ligações.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁTICO)
EMENTA:
Aulas Práticas: Transistores de Efeito de Campo; Amplificadores Operacionais (AMPOP); Filtros
Ativos, Defasagem; Osciladores e Temporizadores.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
 Transistor de Efeito de Campo:
Polarização do JFET;
Amplificadores a JFET;
Aplicações do JFET;
Circuito com VMOS;
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Freqüência de Corte Superior;
 Amplificador Operacional:
Amplificador Diferencial;
O Amplificador Operacional;
Realimentação de Tensão Não Inversora;
Realimentação Negativa;
Buffer;
Slew-rate;
Offset;
Somador;
Subtrator;
Comutador de Polaridade;
Integrador;
Diferenciador;
Produto Ganho-Largura de Banda;
Amplificador Linear;
Diodo Ativo e Circuitos Comparadores;
Comparador;
Comparador Regenerativo;
Realimentação Negativa e Positiva;
Retificador de onda Completa de Precisão;
Circuitos Formadores de Onda;
Multivibrador Astável;
O Oscilador à Ponte de Wien;
Oscilador Senoidal;
O Temporizador 555;
Deslocador de Fase;
O Retificador Controlado de Silício (SCR).
 Filtros Ativos:
Fonte de Corrente e Filtro Ativo;
Filtro Ativo PB;
Filtro Ativo PA;
Filtro Ativo PF;
Filtro Ativo RF;

6. PROFESSOR(ES): EDVALDO MORAES RUAS
7. METODOLOGIA DE ENSINO:











Exposição participada;
Resolução de exercícios;
Aulas expositivas de laboratório;
Pesquisa individual ou em grupos;
Aulas de vídeo;
Correção e discussão das listas de exercícios;
Análise e discussão dos vídeos;
Seminários;
Visitas Técnicas;
Sondagem.

8. AVALIAÇÃO:
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O processo de avaliação será amplo, contínuo, gradual, cumulativo e cooperativo, envolvendo
todos os aspectos qualitativos e quantitativos da formação do aluno, conforme exige a LDB de 1996.
Através de:
o Observação direta da participação e do interesse do aluno;
o Observação da capacidade do aluno trabalhar em grupo;
o Provas teóricas;
o Avaliação de seminários.
A avaliação consiste de notas de 0 a 10 com uma casa decimal

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
Livros Textos
MALVINO, Abert P. Eletrônica – volume 1, ed., McGraw-Hill, São Paulo, 1987
MALVINO, Abert P. Eletrônica – volume 2, ed., McGraw-Hill, São Paulo, 1987
PERTENCE JÚNIOR, Antonio, Amplificador Operacional e Filtros Ativos – Teoria, Projetos, Aplicações
e Laboratório, 6a ed., Érica, Bookman, Porto Alegre, 2003.
Livros Complementares
MALVINO, Abert P. Eletrônica no Laboratório – McGraw-Hill, São Paulo, 1991.

1. NOME DA DISCIPLINA: ELETRÔNICA DIGITAL
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h
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3. COMPETÊNCIAS:
Compreender conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas para podermos contar e
enumerar objetos através de diversos sistemas de numeração;



Conhecer as técnicas aplicadas para efetuar operações aritméticas nos sistemas binário, octal e
hexadecimal;



Conhecer as funções lógicas de intercessão, união e negação, bem como suas combinações,
implementadas nas portas lógicas;



Compreender o funcionamento e a equivalência de circuitos com as portas lógicas básicas;



Efetuar simplificação de circuitos lógicos através de álgebra de Boole ou de diagramas de
Karnaugh;



Integrar os diversos módulos básicos para desenvolver funções de maior complexidade como:
flip-flops, registradores, contadores etc;



Interpretar as funções aritméticas dos diversos circuitos combinacionais;

4. HABILIDADES:











Utilizar conceitos matemáticos e algoritmos apropriados para efetuar conversão entre bases
de sistemas numéricos;
Desenhar e Interpretar circuitos digitais;
Utilizar os conhecimentos da Matemática, Física e Eletrotécnica, aplicando no cálculo de
circuitos digitais;
Utilizar modelos, diagramas ou outra ferramenta na resolução de problemas;
Fazer as conexões necessárias para montagem dos circuitos;
Analisar qualitativamente dados representados gráfica ou algebricamente relacionados a
dispositivos digitais;
Identificar, ler valores e grandezas de dispositivos digitais;
Utilizar equipamentos de medição adequados aos dispositivos digitais;
Associar dispositivos eletrônicos;
Comparar diferentes configurações de ligações;

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRAMÁTICO)
EMENTA:
Sistemas Numéricos; Aritmética Binária; Funções Lógicas; Simplificação de Circuitos (Álgebra de
Boole e Diagrama de Karnaugh); Circuitos Combinacionais; Flip-flop; Registradores; Contadores;
Famílias Lógicas.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
 Introdução:
Sistema decimal de numeração;
Sistema binário de numeração;
Sistema octal de numeração;
Sistema hexadecimal de numeração;
 Operações aritméticas no sistema binário:
Soma; Subtração; Multiplicação;
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 Funções Booleanas:
And (E); Or (OU); Not (INVERSORA); Nand (NÃO E); Nor (NOU);
 Expressões Booleanas geradas por um circuito lógico;
Circuitos a partir da expressão Booleana;
Tabelas da verdade;
Equivalência de blocos lógicos;
 Circuitos Combinacionais:
Expressões Booleanas a partir da tabela da verdade;
Circuitos com 2, 3, e 4 variáveis;
Circuito ou exclusivo;
 Álgebra de Boole:
Postulados, propriedades, teoremas, identidades, simplificação;
 Mapas de Karnaugh;
 Códigos e decodificadores;
 Somadores e Subtratores;
 Flip-flops RS, JK, D, T;
 Registradores;
 Contadores síncronos e assíncronos;

6. PROFESSOR(ES): JOSÉ DÁCIO ALVES SANTOS
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
Aula de conteúdo teórico ministrada de forma expositiva, auxílio de quadro de giz, retroprojetor e
folhas de exercícios.
Aulas práticas executadas nos laboratórios de eletrônica e de Informática.
Exposição, mostrando os significados das expressões e das possíveis operações relacionadas;
Análise e discussão de textos teóricos;
Pesquisa individual e em grupos;

8. AVALIAÇÃO:
Provas Individuais;
Correção e discussão das avaliações quantitativas;
Trabalhos Individuais;
Correção e discussão dos exercícios;
Trabalhos em equipe.
Observação direta da participação e do interesse do aluno;

Discussão dos relatórios das aulas práticas.
Análise e discussões dos resultados das práticas;
Exercícios;
Observação da capacidade do aluno trabalhar em grupo;
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9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
Livro Texto:
CAPUANO, Francisco G. e IDOETA, Ivan V. Elementos de Eletrônica Digital – 12a ed., Érica, São
Paulo, 1984.
MALVINO, Albert Paul, Eletrônica Digital - McGraw-Hill, São Paulo, 1987.

1. NOME DA DISCIPLINA: ELETROTÉCNICA
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
a) Conduzir ao amadurecimento das estruturas de pensamento essenciais para o aprendizado teórico
e prático da Eletricidade;
b) Despertar o aluno para a importância da Eletricidade na sua função profissional;
c) Iniciar o aluno na ética profissional do técnico em Eletricidade.

4. HABILIDADES:
Ao fim do curso os alunos estarão aptos a:
a) reconhecer os diferentes conceitos teóricos envolvidos na disciplina;
b) solucionar problemas através das equações matemáticas aprendidas no Ensino Médio;
c) ser capaz de executar pequenas atividades físicas cotidianas como identificação de circuitos,
instalação de componentes elétricos e eletrônicos, etc.
d) utilizar com facilidade instrumentos de medidas elétricas.
e) interpretar corretamente projetos de instalações elétricas prediais.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRAMÁTICO)
EMENTA
Corrente Continua: Primeira Lei de Ohm; Associação de Resistores (série, paralela, mista, curtocurcuito e estrela/triângulo); Divisor de Tensão e Corrente; Circuitos Resistivos (Série, Paralelo e
Misto); Medidas Elétricas em CC (amperímetro, voltímetro, ohmímetro, ponte de Wheatstone,
multímetro);
Leis de Kirchhoff (duas malhas); Noções de Instalações Elétricas Prediais (emendas, tomadas,
interruptor simples, quadro de distribuição, proteção e aterramento).
CONTEUDO PROGRAMÁTICO
1 Corrente Continua:
1.1 Primeira Lei de Ohm
1.2 Associação de Resistores
a) Associação Série;
b) Associação Paralela;
c) Divisor de Tensão e Corrente;
d) Associação Mista;
e) Associação Estrela-triângulo.
1.3 Circuitos Resistivos Série
a) Tensão, Corrente e Resistência em Circuito Série;
b) Polaridade e Quedas de Tensão;
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c) Potência Total em um Circuito em Série.
1.4 Circuitos Resistivos Paralelo
a) Tensão, Corrente e Resistência em Circuito Paralelo;
b) Circuito Aberto e Curto-circuito;
c) Divisão de Corrente em dois Ramos Paralelo;
d) Condutâncias em Paralelo;
e) Potência Total em um Circuito em Paralelo.
1.5 Circuitos Resistivos Misto
1.6 Medidas Elétricas em CC
a) Amperímetro;
b) Voltímetro;
c) Ohmímetro;
d) Ponte de Wheatstone;
e) Multímetro.
1.7 Leis de Kirchhoff (duas malhas)
a) Primeira lei de Kirchhoff;
b) Segunda lei de Kirchhoff;
c) Analise de Malha (duas malhas).
2 Noções de Instalações Elétricas Prediais
a) Emendas;
b) Tomadas;
c) Interruptor simples;
d) Quadro de distribuição;
e) Proteção;
f) Aterramento.

6. PROFESSOR(ES): EVERARD LUCAS CARDOSO
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
Serão utilizadas diferentes metodologias durante o processo de ensino-aprendizagem: aulas
expositivas, leitura dirigida, debates, apresentação de seminários, utilização de filmes, aulas práticas,
práticas demonstrativas, uso de apostilas, dentre outros, visando o desenvolvimento do espírito crítico
do aluno, a fim de prepará-lo adequadamente para a compreensão e aplicação da tecnologia
envolvida com a disciplina.

8 AVALIAÇÃO:
Será feitas conforme a Organização Didática da instituição: ou seja, três avaliações de
características diferentes a fim de avaliar os cinco parâmetros: conhecimentos teóricos,
conhecimentos práticos, cumprimento e qualidade das tarefas, trabalho em equipe e autonomia.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 ALBUQUERQUE, Rômulo O. Análise de Circuitos em Corrente Contínua – 19a ed., Érica, São
Paulo, 1998.
 GUSSOW, Milton. Eletricidade Básica – 2a ed., Makron Books, São Paulo, 1997.
 CREDER, Hélio. Instalações Elétricas – 12a ed., Livros Técnicos e Científicos Editora, Rio de
Janeiro, 1991.
 CAMPAGNOLO, Jorge M. e Kindermann. Aterramento Elétrico – 2a ed., Sagra-DC Luzzatto, Porto
Alegre, 1992.
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 MALVINO, Abert P. Eletrônica no Laboratório – McGraw-Hill, São Paulo, 1991.
 CAPUANO, Francisco Gabriel. Laboratório de Eletricidade e Eletrônica – 15a ed., Érica, São Paulo,
1998.

1. NOME DA DISCIPLINA: INFORMÁTICA APLICADA À ELETRÔNICA
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
a) Identificar o relacionamento entre os aplicativos específicos para a área eletrônica e a sua utilização
profissional.
b) Reconhecer as estruturas eletrônicas mais comuns utilizadas nos aplicativos.
c) Compreender as atuais formas de desenvolvimento de softwares específicos para aplicação em
sistemas eletrônicos.

4. HABILIDADES:
- Identificar, analisar e comparar os diferentes tipos de softwares aplicados na área.
- Resolver problemas de projetos eletrônicos utilizando aplicativos.
- Conhecer as principais funções de aparelhos de medidas elétricas através de simuladores.
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5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁTICO)
EMENTA: Apresentação e utilização de ferramentas computacionais como auxílio no aprendizado,
projeto e desenvolvimento de circuitos Eletro-eletrônicos, utilizando ferramentas CAD da área de
Eletrônica, Simuladores.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
- História da Computação;
- Estrutura básica de um computador, unidade central de processamento, memória, unidades de
entrada e saída;
- O que é um aplicativo de computador.
- Apresentação de alguns simuladores específicos para área de eletrônica.
- Resolução de circuitos elétricos eletrônicos diversos utilizando aplicativos específicos.
- Uso de simuladores como instrumentos de medidas elétricas.
- Uso de ferramentas específicas para projeto e confecção de placas de circuito impresso.
- Utilização de simuladores de proto-board para desenvolvimento de projetos eletrônicos.

6. PROFESSOR(ES): WILTON LACERDA SILVA
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
Serão ministradas diferentes metodologias: aulas expositivas, leitura dirigida, debates, apresentação
de seminários, utilização de filmes, dentre outros. A ênfase recairá sobre o desenvolvimento do
espírito crítico do aluno, a fim de municiá-lo com o instrumental necessário para a compreensão desta
tecnologia.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação será amplo, contínuo, gradual, cumulativo e cooperativo, envolvendo todos
os aspectos qualitativos e quantitativos da formação do aluno, conforme exige a LDB de 1996.
A verificação do rendimento escolar será feita de forma diversificada, contendo entre outros:
atividades individuais e em grupo, elaboração e execução de projetos; provas escritas, individual ou
em equipe.
O desempenho do aluno será expresso no Memorial do Desempenho Acadêmico. Este
considerará os seguintes indicadores de composição de competências: assiduidade e pontualidade,
domínio cognitivo, cumprimento e qualidade das tarefas, capacidade de produzir em equipe e
autonomia.
Para cada indicador de composição de competências, contido no Memorial, será registrado um
dos conceitos assim estabelecidos e relacionados com uma escala quantitativa de rendimento:
excelente (E), de 90% a 100%; ótimo (O), de 80% a 89,9%; bom (B), 70% a 79,9%; regular (R), de
60% a 69,9%; insuficiente superior (IS), de 40% a 59,9%; insuficiente inferior (II), de 10% a 39,9%;
sem rendimento (SR), menor do que 10%.
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9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
OLIVEIRA, Romulo Albuquerque, Análise e Simulação de Circuitos no Computadores Ewb 5, São
Paulo, Editora Érica, 2005.
BRAGA, Newton C. Aprenda a usar o NI MULTISIM, Editora Saber
Manuais, Apostilas e referências na Internet.

1. NOME DA DISCIPLINA: INTRODUÇÃO ÀS MÁQUINAS ELÉTRICAS
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
a) Conhecer os princípios básicos de funcionamentos das máquinas elétricas;
b) Conhecer os diversos tipos de motores elétricos de CC e CA,monofásicos e trifásicos;
b) Conhecer os diversos tipos de transformadores elétricos e suas aplicações.
c) Conhecer e aplicar os componentes utilizados em sistemas de controle, proteção e partida de
motores elétricos;
d) Conhecer os conceitos das novas tendências de utilização das máquinas elétricas e seus
acionamentos, e as técnicas de controle de velocidade.

4. HABILIDADES:
Identificar e analisar os vários tipos de transformadores e motores elétricos usados na indústria em
geral;
Compreender a forma de acionamento das máquinas elétricas através da interpretação de
esquemas elétricos de comando e força.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRAMÁTICO)
EMENTA
Magnetismo e Eletromagnetismo; Transformadores; Geradores e Motores de CC e CA.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
Magnetismo
Ímãs, pólos magnéticos, atração e repulsão, campo magnético, linhas de força magnética, fluxo
magnético, relutância magnética, permeabilidade.
Eletromagnetismo
Experiência de Orsted; campo magnético em condutor reto, em espira, em bobina; indutância; força
magnética; remanescência magnética; indução eletromagnética;
Transformadores
Princípio de funcionamento, tipos de transformadores e suas aplicações.
Geradores
Gerador elementar CC, pólos do gerador; gerador série, paralelo e compound; gerador CA.
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Motores
Motor elétrico elementar, tipos de motores monofásicos industriais (mecanismos de funcionamento),
tipos de motores trifásicos industriais (mecanismos de funcionamento).
Motor de passo.

6. PROFESSOR(ES): DURVAL DE ALMEIDA SOUZA
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
Serão utilizadas diferentes metodologias durante o processo de ensino-aprendizagem: aulas
expositivas, leitura dirigida, debates, apresentação de seminários, utilização de filmes, aulas práticas,
práticas demonstrativas, uso de apostilas, dentre outros, visando o desenvolvimento do espírito
crítico do aluno, a fim de prepará-lo adequadamente para a compreensão e aplicação da tecnologia
envolvida com a disciplina.

8. AVALIAÇÃO:
Será feita conforme a Organização Didática da instituição: ou seja, três avaliações de características
diferentes a fim de avaliar os cinco parâmetros: conhecimentos teóricos, conhecimentos práticos,
cumprimento e qualidade das tarefas, trabalho em equipe e autonomia.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:









Máquinas Elétricas e Transformadores – Irwing Kosow – Editora Globo.
Eletricidade Básica – Milton Gussow – Editora Makron Books.
Fundamentos de Máquinas Elétricas - Vincent Del Toro - Editora LTC.
Máquinas Elétricas: Teoria e Ensaios - Geraldo Carvalho – Editora Érica.
Construção Eletromecânica - Alfonso Martignoni - Editora Globo.
Máquinas Elétricas de Corrente Alternada - Alfonso Martignoni - Editora Globo.
Máquinas Elétricas de Corrente Contínua - Alfonso Martignoni - Editora Globo.
Transformadores: Teoria e Ensaios - Jose Carlos De Oliveira – Editora Edgard Blucher.

1. NOME DA DISCIPLINA: LABORATÓRIO I DE ELETRÔNICA
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h
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3. COMPETÊNCIAS:
 Correlacionar esquemas eletrônicos com circuitos montados;
 Verificar os principais conceitos e lei de circuitos elétricos;
 Correlacionar medidas práticas com valores teóricos;
 Interpretar curvas características de componentes;
 Interpretar relatórios estatísticos, catálogos, manuais e tabelas;
 Correlacionar as propriedades e características dos equipamentos, instrumentos e suas
aplicações;
 Compreender o funcionamento dos circuitos;
 Entender o comportamento das correntes e tensões nos circuitos;
 Avaliar e interpretar resultados experimentais;
 Compreender o comportamento e o funcionamento dos elementos resistivos, semicondutores,
indutivos e capacitivos, em CC e CA;
 Correlacionar diversas configurações de circuitos;
 Identificar parâmetros relevantes e selecionar os procedimentos necessários para aquisição e
compra de componentes;
 Reconhecer fatores de degradação de sinais e métodos de avaliação do mesmo;

4. HABILIDADES:













Interpretar circuitos eletrônicos;
Montar circuitos eletrônicos;
Executar ensaios e testes;
Analisar gráficos de dispositivos eletrônicos;
Identificar, ler valores e grandezas de dispositivos eletrônicos e equipamentos de medição;
Utilizar os dispositivos eletrônicos e equipamentos de medição;
Utilizar conceitos teóricos na prática;
Associar dispositivos eletrônicos;
Identificar componentes em série ou paralelo;
Elaborar relatórios;
Diagnosticar problemas;
Comparar diferentes configurações de ligações.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁTICO)
EMENTA:
Aulas Práticas: Resistores; Aparelhos de Medição (Ohmímetro, Voltímetro, Osciloscópio, Gerador
de Função); Geradores; Ponte de Wheatstone; Leis e Teoremas Elétricos; Circuito RLC Série e
Paralelo; Transformadores; Circuito com diodos; Circuitos com Transistor Bipolar; Testes de
Componentes.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
 Eletrotécnica:
Resistência e Código de Cores;
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Ohmímetro;
Voltímetro;
Medidas de Corrente de forma indireta;
Lei de Ohm;
Potência Elétrica;
Circuito Série e Circuito Paralelo de Resistores;
Circuito Série-Paralelo;
Divisor de Tensão;
Geradores Elétricos;
Máxima Transferência de Potência;
Ponte de Wheatstone;
Potenciômetro;
Bipolos Não Ôhmicos;
Resistência Interna de um Galvanômetro;
Resistência Shunt em Amperímetro;
Resistência Multiplicadora em Voltímetro.
 Análise de Circuito:
Leis de Kirchhoff;
O Teorema de Thevenin;
Teorema de Norton;
Teorema de Superposição;
Capacitor em Regime DC;
Indutor em Regime DC;
Capacitor em Regime AC;
Indutor em Regime AC;
Circuito RC Série;
Circuito RL Série;
Circuito RLC Série;
Circuito RC Paralelo;
Circuito RL Paralelo;
Circuito RLC Paralelo.
 Eletrônica Analógica I:
Osciloscópio;
Transformador;
A Curva do Diodo;
Diodo / Led;
Circuitos Retificadores;
O Filtro Capacitivo na Entrada;
Multiplicadores de Tensão;
Limitadores de Pico;
Grampeadores e Detetores de Pico a Pico;
Circuitos Grampeadores;
Diodo Zener;
Transistor;
A Conexão Emissor Comum;
O Transistor como Chave e como Fonte de Corrente;
Polarização de Transistores;
Estabilização do Ponto Q;
O Amplificador Emissor Comum;
O Seguidor do Emissor;
O Amplificador Base Comum;
O Amplificador Classe A;
O Amplificador “Push-Pull” Classe B;
Amplificador Classe C.
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 Manutenção e Projeto:
Medida de Tensão e de Freqüência com o Osciloscópio;
Figuras de Lissajous e Medidas de Defasagem;
Fonte de Tensão e Fonte de Corrente;
Amplificador de Pequenos Sinais;
Amplificador de Áudio;
Conexão Darlington;
Dispositivos Optoeletrônicos.
 Eletrônica Analógica II:
Freqüência de Corte Inferior;
Regulação de Tensão;
CI Regulador de Três Terminais;
O Oscilador LC;
Decibel e Tempo de Subida.

6. PROFESSOR(ES): EDVALDO MORAES RUAS
7. METODOLOGIA DE ENSINO:





Práticas de laboratório executadas nos laboratórios de eletrônica;
Pesquisas individuais ou em grupos;
Visitas Técnicas;
Sondagem.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação será amplo, contínuo, gradual, cumulativo e cooperativo, envolvendo
todos os aspectos qualitativos e quantitativos da formação do aluno, conforme exige a LDB de 1996.
Através de:
o Observação direta da participação e do interesse do aluno;
o Observação da capacidade do aluno trabalhar em grupo;
o Provas práticas;
o Relatórios elaborados pelos alunos;
A avaliação consiste de notas de 0 a 10 com uma casa decimal

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
Livros Textos
CAPUANO, Francisco Gabriel e MARINO, Maria Aparecida Mendes. Laboratório de Eletricidade e
Eletrônica, 15a ed., Érica, São Paulo, 1998.
MALVINO, Abert P. Eletrônica no Laboratório – McGraw-Hill, São Paulo, 1991.
Livro Complementar
MALVINO, Abert P. Eletrônica – volume 1, ed., McGraw-Hill, São Paulo, 1987

1. NOME DA DISCIPLINA: LABORATÓRIO II DE ELETRÔNICA
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h
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3. COMPETÊNCIAS:
 Correlacionar esquemas eletrônicos com circuitos montados;
 Verificar os conceitos e lei de circuitos elétricos;
 Correlacionar medidas práticas com valores teóricos;
 Interpretar curvas características de componentes;
 Interpretar relatórios estatísticos, catálogos, manuais e tabelas;
 Correlacionar às propriedades e características dos equipamentos, instrumentos e suas
aplicações;
 Compreender o funcionamento dos circuitos;
 Entender o comportamento das correntes e tensões nos circuitos;
 Avaliar e interpretar resultados experimentais;
 Compreender o comportamento e o funcionamento dos elementos resistivos, semicondutores,
indutivos e capacitivos, em CC e CA;
 Correlacionar diversas configurações de circuitos;
 Identificar parâmetros relevantes e selecionar os procedimentos necessários para aquisição e
compra de componentes;
 Reconhecer fatores de degradação de sinais e métodos de avaliação do mesmo;

4. HABILIDADES:












Interpretar circuitos eletrônicos;
Montar circuitos eletrônicos;
Executar ensaios e testes;
Analisar gráficos de dispositivos eletrônicos;
Identificar, ler valores e grandezas de dispositivos eletrônicos e equipamentos de medição;
Utilizar os dispositivos eletrônicos e equipamentos de medição;
Utilizar conceitos teóricos na prática;
Associar dispositivos eletrônicos;
Identificar componentes em série ou paralelo;
Elaborar relatórios;
Diagnosticar problemas;



Comparar diferentes configurações de ligações.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁTICO)
EMENTA:
Aulas Práticas: Transistores de Efeito de Campo; Amplificadores Operacionais (AMPOP); Filtros
Ativos, Defasagem; Osciladores e Temporizadores.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
 Transistor de Efeito de Campo:
Polarização do JFET;
Amplificadores a JFET;
Aplicações do JFET;
Circuito com VMOS;
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Freqüência de Corte Superior;
 Amplificador Operacional:
Amplificador Diferencial;
O Amplificador Operacional;
Realimentação de Tensão Não Inversora;
Realimentação Negativa;
Buffer;
Slew-rate;
Offset;
Somador;
Subtrator;
Comutador de Polaridade;
Integrador;
Diferenciador;
Produto Ganho-Largura de Banda;
Amplificador Linear;
Diodo Ativo e Circuitos Comparadores;
Comparador;
Comparador Regenerativo;
Realimentação Negativa e Positiva;
Retificador de onda Completa de Precisão;
Circuitos Formadores de Onda;
Multivibrador Astável;
O Oscilador à Ponte de Wien;
Oscilador Senoidal;
O Temporizador 555;
Deslocador de Fase;
O Retificador Controlado de Silício (SCR).
 Filtros Ativos:
Fonte de Corrente e Filtro Ativo;
Filtro Ativo PB;
Filtro Ativo PA;
Filtro Ativo PF;
Filtro Ativo RF;

6. PROFESSOR(ES): EDVALDO MORAES RUAS
7. METODOLOGIA DE ENSINO:





Práticas de laboratório executadas nos laboratórios de eletrônica;
Pesquisas individuais ou em grupos;
Visitas Técnicas;
Sondagem.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação será amplo, contínuo, gradual, cumulativo e cooperativo, envolvendo
todos os aspectos qualitativos e quantitativos da formação do aluno, conforme exige a LDB de 1996.
Através de:
o
o

Observação direta da participação e do interesse do aluno;
Observação da capacidade do aluno trabalhar em grupo;
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o Provas práticas;
o Relatórios elaborados pelos alunos;
A avaliação consiste de notas de 0 a 10 com uma casa decimal

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
Livros Textos
PERTENCE JÚNIOR, Antonio, Amplificador Operacional e Filtros Ativos – Teoria, Projetos, Aplicações
e Laboratório, 6a ed., Érica, Bookman, Porto Alegre, 2003.
MALVINO, Abert P. Eletrônica no Laboratório – McGraw-Hill, São Paulo, 1991.
Livros Complementares
MALVINO, Abert P. Eletrônica – volume 1, ed., McGraw-Hill, São Paulo, 1987
MALVINO, Abert P. Eletrônica – volume 2, ed., McGraw-Hill, São Paulo, 1987

1. NOME DA DISCIPLINA: LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h
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3. COMPETÊNCIAS:
a) Interpretar algorítimos.
b) Compreender Lógica de Programação.
c) Identificar a sintaxe de programação de uma linguagem específica.
d) Compreender as atuais formas de desenvolvimento de softwares.
e) Interrelacionar os aplicativos desenvolvidos e o controle de hardware eletrônico específico.

4. HABILIDADES:
- Identificar, analisar e comparar os diferentes tipos de linguagens de programação.
- Resolver problemas específicos através de software projetado.
 Conhecer as principais portas de entrada e saída nos computadores, bem como interagir com as
mesmas através de chamadas de software.
 Reconhecer as características de uma boa interface homem x máquina.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁTICO)
EMENTA: Conceituação de Algoritmos estruturados. Estruturas básicas da linguagem. Estruturas de
controle. Sub-programas e passagens de parâmetros. Utilização da porta paralela ou USB para
comunicação com equipamentos eletrônicos.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO








História da Computação;
Estrutura básica de um computador, unidade central de processamento, memória, unidades de
entrada e saída;
Desenvolvimento de algoritmos;
Apresentação da Linguagem estruturada Pascal;
Resolução de equações de circuitos elétricos eletrônicos diversos utilizando programas em
Pascal
Desenvolvimento de interface gráfica para aplicação como Interface Homem x Máquina;
Controle de dispositivos eletrônicos através de portas e entrada e saída.

6. PROFESSOR(ES): WILTON LACERDA SILVA
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7. METODOLOGIA DE ENSINO:
Serão ministradas diferentes metodologias: aulas expositivas, leitura dirigida, debates, apresentação
de seminários, utilização de filmes, dentre outros. A ênfase recairá sobre o desenvolvimento do
espírito crítico do aluno, a fim de municiá-lo com o instrumental necessário para a compreensão desta
tecnologia.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação será amplo, contínuo, gradual, cumulativo e cooperativo, envolvendo todos
os aspectos qualitativos e quantitativos da formação do aluno, conforme exige a LDB de 1996.
A verificação do rendimento escolar será feita de forma diversificada, contendo entre outros:
atividades individuais e em grupo, elaboração e execução de projetos; provas escritas, individual ou
em equipe.
O desempenho do aluno será expresso no Memorial do Desempenho Acadêmico. Este
considerará os seguintes indicadores de composição de competências: assiduidade e pontualidade,
domínio cognitivo, cumprimento e qualidade das tarefas, capacidade de produzir em equipe e
autonomia.
Para cada indicador de composição de competências, contido no Memorial, será registrado um
dos conceitos assim estabelecidos e relacionados com uma escala quantitativa de rendimento:
excelente (E), de 90% a 100%; ótimo (O), de 80% a 89,9%; bom (B), 70% a 79,9%; regular (R), de
60% a 69,9%; insuficiente superior (IS), de 40% a 59,9%; insuficiente inferior (II), de 10% a 39,9%;
sem rendimento (SR), menor do que 10%.
9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
JOSÉ AUGUSTO N. G. MANZANO E WILSON Y. YAMATUMI. Free Pascal - Programação de
Computadores -Guia Básico de Orientação e Desenvolvimento para Programação em Linux, MSWindows e MS-DOS. Editora Erica. 2006
FARRER, H. et al. Programação Estruturada de Computadores - Algoritmos Estruturados. Livros
Técnicos e Científicos.
FIGUEIREDO Jayr de Oliveira, MANZANO, José Augusto N.G. ALGORITMOS Lógica para
Desenvolvimento de Programação de Computadores. Editora Érica, 14. ed. São Paulo. 2002.

1. NOME DA DISCIPLINA: MANUTENÇÃO E PROJETO ELETRÔNICO
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 108 h
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3. COMPETÊNCIAS:
Analisar e buscar métodos eficazes de reparação de um circuito eletrônico;
Manusear os instrumentos de medição e análise necessários à execução de reparos e ajustes
em circuitos eletrônicos;
Atuar no processo de supervisão e manutenção de sistemas eletrônicos;
Reconhecer simbologias, convenções técnicas e representações gráficas de circuitos
eletrônicos;
Coletar, elaborar e analisar levantamentos de dados técnicos, utilizando equipamentos e
manuais para promover e apoiar a sistemática de manutenção, proporcionando suporte técnico
a outras áreas relacionadas com o sistema;
Ter visão sistêmica do processo sob intervenção;
Avaliar a relação custo-benefício da manutenção;
Caracterizar os sistemas de controle de manutenção;
Correlacionar as técnicas de manutenção em função das características do processo e dos
equipamentos;
Correlacionar as técnicas de desenho e de representação gráfica com seus fundamentos
matemáticos e geométricos;
Correlacionar as propriedades e características dos equipamentos, instrumentos e suas
aplicações;
Interpretar ensaios e testes comparando com padrões técnicos;
Interpretar a legislação e as normas técnicas referentes à manutenção, à saúde e segurança
no trabalho, à qualidade e ao ambiente;
Realizar orçamentos;
Planejar e coordenar a montagem, a expansão e a configuração de um PC;
Planejar e preparar o computador para a instalação dos sistemas operacionais e dos
programas aplicativos;
Coordenar a instalação e configuração dos sistemas operacionais e programas aplicativos de
acordo com as necessidades dos usuários;
Coordenar atividades de garantia da segurança dos dados armazenados em computadores;
Organizar atividades de manutenção preventiva e corretiva de hardware e software;
Compreender o funcionamento e relacionamento entre os componentes de computadores e
seus periféricos;
Avaliar a necessidade de suporte técnico de usuários;
Executar ações de suporte técnico;
Promover e difundir práticas e técnicas de correta utilização de equipamentos de informática;
Ter atitude ética no trabalho e no convívio social;
Saber trabalhar em equipe.

4. HABILIDADES:







Interpretar circuitos eletrônicos;
Utilizar os conhecimentos da Matemática, Física e Eletrotécnica, aplicando no cálculo de
circuitos eletrônicos;
Desenhar circuitos eletrônicos;
Analisar qualitativamente dados quantitativos representados gráfica ou algebricamente
relacionados a dispositivos eletrônicos.
Identificar, ler valores e grandezas de dispositivos eletrônicos;
Utilizar os dispositivos eletrônicos e equipamentos de medição;
Utilizar conceitos teóricos na prática;





Associar dispositivos eletrônicos;
Comparar diferentes configurações de ligações;
Gerenciar equipes de trabalho;
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Elaborar cronogramas;
Envolver-se na melhoria contínua da qualidade, produtividade, na introdução de novas
tecnologias e no intercâmbio com outros setores;
Aplicar a legislação e as normas referentes ao processo e produtos, qualidade, saúde e
segurança no trabalho e ambientais;
Utilizar sistemas de controle de manutenção;
Definir a técnica de manutenção a ser empregada;
Emitir ordens de serviço;
Diagnosticar problemas;
Elaborar e interpretar manuais de procedimentos textos técnicos, planilhas, formulários,
esquemas , gráficos croquis e desenhos;
Executar ensaios e testes;
Utilizar software dedicados;
Empregar as ferramentas e o cuidado necessário para montar, expandir e configurar um
computador;
Conhecer como é feita a instalação de vários sistemas operacionais em um PC;
Identificar e relacionar a configuração de hardware do PC e preparar softwares e discos
necessários ao processo de instalação dos softwares básicos e aplicativos;
Usar um Gerenciador de Partição para criar e formatar as partições que receberão os sistemas
de arquivos de cada sistema operacional;
Instalar o sistema operacional e os programas aplicativos;
Empregar o uso de anti-vírus para efetuar atividades de prevenção, detecção e remoção de
vírus;
Conhecer e empregar técnicas de manutenção preventiva e corretiva de hardware e software.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁTICO)
EMENTA:
 Problemas comuns em montagens eletrônicas e suas soluções; Técnicas de Soldagem e
Desoldagem; Técnicas de Pesquisa de Defeitos; Ferramentas; Concepção do Projeto; Etapas de
processos de manufatura; Elaboração do Cronograma; Planejamento; Trabalho em equipe; Fontes
de Alimentação; Regulador Série; Amplificador de Erro; Fonte Regulada; Proteção com
Transistores e SCR’s; Reguladores Integrados; Manutenção de Computadores.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
 Componentes eletrônicos:
SCR;
TRIAC;
DIAC, etc.
 Displays:
Leds;
LCD;
7 segmentos.
 Fontes de alimentação
Regulador Série;
Amplificador de Erro;
Fonte Regulada;
Proteção com Transistores;
Reguladores Integrados.
 Multivibradores:
Monoestável;
Astável;
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Biestável.
 Dispositivos e circuitos de proteção:
Fusíveis;
Varistores;
Polyswitch.
 Transmissão e recepção RF:
Uso de módulos de transmissão e recepção;
Encoder;
Decoder.
 Circuitos com sensores:
Alarmes;
Interfaces;
Comparadores.
 Montagem e configuração de hardware:
Cuidados com a eletricidade estática;
Algumas dicas sobre compras;
Atenção a documentação e aos componentes de hardware;
Configuração de jumpers;
Conexões elétricas e mecânicas;
A montagem passo a passo (roteiro);
Configuração do CMOS Setup.
 Instalação de Softwares:
Por que e como instalar vários sistemas operacionais em um único PC?;
Tipos de sistemas de arquivos.
 Preparando-se para a Instalação
Verificando se a configuração de hardware do computador atende aos requisitos de hardware dos
softwares;
Criando um disco de boot.
 Preparando o disco rígido com um Gerenciador de Partição:
O que é um Gerenciador de Partição?;
Instalando o Gerenciador de Partição;
Criando e formatando as partições;
Instalando e configurando o menu de inicialização do Gerenciador de Partição;
Instalando os arquivos de inicialização dos sistemas operacionais.
 Instalando os programas:
Instalando o sistema operacional;
Instalando os aplicativos de uso geral e específico;
Instalando os utilitários usados para a manutenção do PC.
 Antivírus:
O que é um vírus de computador?;
Os tipos de vírus?;
A importância da prevenção;
Instalando um antivírus;
Detectando e eliminando os vírus.
 Técnicas de Manutenção Preventiva e Corretiva:
A importância da manutenção e como planejá-la;
Apresentar uma lista de materiais de baixo custo e recomendáveis para o manuseio e a
manutenção dos componentes de hardware, comentando a importância de cada um;
Cuidados básicos e avançados com o uso de hardware e software;
Aprender a usar uma relação de softwares importantes para prevenir e resolver problemas de
hardware e software;
Como detectar e solucionar problemas de hardware.

6. PROFESSOR(ES): ALEXANDRE MAGNUS FERNANDES GUIMARÃES
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7. METODOLOGIA DE ENSINO:
 Aula de conteúdo teórico ministrada de forma expositiva, auxílio de quadro branco, datashow,
retroprojetor e folhas de exercícios;
 Resolução de exercícios;
 Práticas de laboratório;
 Pesquisa individual ou em grupos;
 Correção e discussão das listas de exercícios;
 Elaboração de projetos;
 Seminários.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação será amplo, contínuo, gradual, cumulativo e cooperativo, envolvendo
todos os aspectos qualitativos e quantitativos da formação do aluno, conforme exige a LDB de 1996.
Através de:
o Observação direta da participação e do interesse do aluno;
o Observação da capacidade do aluno trabalhar em grupo;
o Provas práticas;
o Provas teóricas;
o Relatórios elaborados pelos alunos;
o Avaliação de projetos;
o Avaliação de seminários.
A avaliação consiste de notas de 0 a 10 com uma casa decimal
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9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
Livros Textos:
MALVINO, Albet Paul, Eletrônica, 4ª ed., vols. 1 e 2, Makron Books, São Paulo, 1997.
GOMES, Rita Maria, Eletrônica linear: diodo sólido e fonte de alimentação: teoria, desenvolvimento e
análise de circuitos, Office Book, Rio de Janeiro, 2005.
BOYLESTAD, Robert e MASHELSKY, Louis, Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos, 5ª ed.,
Prentice-Hall, Rio de Janeiro, 1994.
FILHO, Sólon de Medeiros, Fundamentos de medidas elétricas, 2ª ed., Guanabara Dois, Rio de
Janeiro, 1981.
BRAGA, Newton C., Tudo sobre multímetros, vol. 2, Saber, São Paulo, 1989.
Revistas Saber Eletrônica.
Revistas Eletrônica Total.
Revistas Circuitos e Soluções.
Livros Complementares
BRAGA, Newton C., Curso de instrumentação Eletrônica: Multímetros, vol. 2, Saber, 2000.
LOPES, Aldo, Ajustes, testes e medições em eletrônica, Fittipaldi, São Paulo, 1996.
ANTUNES, Sérgio R., Dicas de reparação em eletrônica, vol. 2, Fittipaldi, São Paulo, 1996.

1. NOME DA DISCIPLINA: MICROCONTROLADOR I
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
a) Identificar os principais blocos constituintes de um microprocessador.
b) Reconhecer as funções básicas de operação de um microprocessador, bem como sua interação
com os diversos produtos eletrônicos existentes no mercado.
c) Compreender as atuais formas de desenvolvimento de softwares para aplicação em sistemas
microprocessados.

4. HABILIDADES:
- Identificar, analisar e comparar os diferentes tipos de microprocessadores e suas famílias.
- Resolver problemas lógicos utilizando linguagem de programação própria para microprocessadores.
- Relacionar o sistema de numeração decimal com os sistemas: hexadecimal, octal e binário.
- Conhecer as operações aritméticas e lógicas aplicadas nos sistemas hexadecimal, octal e binário.
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5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁTICO)
EMENTA:
Conversores; Multiplex; Memória; Temporizadores. Blocos básicos de um sistema
microprocessador; Características de um microprocessador; Memórias; Funcionamento interno dos
microprocessadores. Programação em linguagem ”assembler”; Decodificação de endereços;
Mapeamento de memória e entradas/saídas; Conceitos básicos usados nos computadores. Evolução
dos microprocessadores. Organização interna dos microprocessadores. Microprogramação. Circuitos
de sinalização. Funcionamento dos circuitos de interrupção. Circuitos de controle.

CONTEUDO PROGRAMÁTICO
A- Noções introdutórias
 História da Computação;
 Estrutura básica de um computador, unidade central de processamento, memória, unidades
de entrada e saída;
 Microcontroladores e microprocessadores.
B








Microprocessadores e suas famílias.
Estudo do diagrama interno de um microprocessador.
Pinagem do microprocessador.
Blocos internos característicos do microprocessador.
Memórias e formas de acesso.
Operações com os registradores.
Desenvolvimento de programas para microprocessadores em linguagem assembler.
Circuitos de interfaces: Multiplex e conversores analógico digital e digital analógico.
Temporizadores e interrupções.

6. PROFESSOR(ES): WILTON LACERDA SILVA
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
Serão ministradas diferentes metodologias: aulas expositivas, leitura dirigida, debates, apresentação
de seminários, utilização de filmes, dentre outros. A ênfase recairá sobre o desenvolvimento do
espírito crítico do aluno, a fim de municiá-lo com o instrumental necessário para a compreenção desta
tecnologia.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação será amplo, contínuo, gradual, cumulativo e cooperativo, envolvendo todos
os aspectos qualitativos e quantitativos da formação do aluno, conforme exige a LDB de 1996.
A verificação do rendimento escolar será feita de forma diversificada, contendo entre outros:
atividades individuais e em grupo, elaboração e execução de projetos; provas escritas, individual ou
em equipe.
O desempenho do aluno será expresso no Memorial do Desempenho Acadêmico. Este
considerará os seguintes indicadores de composição de competências: assiduidade e pontualidade,
domínio cognitivo, cumprimento e qualidade das tarefas, capacidade de produzir em equipe e
autonomia.
Para cada indicador de composição de competências, contido no Memorial, será registrado um
dos conceitos assim estabelecidos e relacionados com uma escala quantitativa de rendimento:
excelente (E), de 90% a 100%; ótimo (O), de 80% a 89,9%; bom (B), 70% a 79,9%; regular (R), de
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60% a 69,9%; insuficiente superior (IS), de 40% a 59,9%; insuficiente inferior (II), de 10% a 39,9%;
sem rendimento (SR), menor do que 10%.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ZILLER, Roberto M. Microprocessadores: Conceitos importantes. Edição do Autor, Santa Catarina,
2000.
NERYS, José Wilson L., “Apostila de Microprocessadores”, Universidade Federal de Goiais, 2006.

1. NOME DA DISCIPLINA: MICROCONTROLADOR II
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
a) Identificar os principais blocos constituintes de um microcontrolador.
b) Reconhecer as funções básicas de operação de um microcontrolador, bem como sua interação com
os diversos produtos eletrônicos existentes no mercado.
c) Compreender as atuais formas de desenvolvimento de softwares para aplicação em sistemas
microcontrolados.
d) Projetar e construir sistemas em que se empregue os microcontroladores como instrumentos de
controle e atuação.

4. HABILIDADES:
- Identificar, analisar e comparar os diferentes tipos de microcontroladores e suas famílias.
- Resolver problemas lógicos utilizando linguagem de programação própria para microcontroladores.
- Compreender as diferentes áreas de memória e formas de acesso.
- Relacionar as portas de entrada e saída do componente com suas respectivas áreas de memória.
- Conhecer as características necessárias para aplicações de retardos.
- Controlar hardware eletrônico externo através de programas desenvolvidos de forma especialista.
5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁTICO)
EMENTA:
Evolução dos microcontroladores. Organização interna dos microcontroladores. Características
fundamentais do microcontrolador e suas aplicações. Características elétricas do microcontrolador.
Introdução a portas, timers, interrupções internas e externas, acesso à memória externa. Formas de
acesso à memória. Temporizadores. Contadores. Watch-dog. Software: compilação, simulação,
emulação e gravação. Experimentos práticos de programação. Noções de paralelismo e tempo real.
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO
C- Noções introdutórias
 Evolução dos sistemas microcontrolados.
 Conceitos de Embedded Systems (Sistemas Embarcados)
 Estrutura básica de um microcontrolador, unidade central de processamento, memória,
unidades de entrada e saída;
D- Microcontroladores e suas famílias.
 Estudo do diagrama interno de um microcontrolador.
 Estudo da pinagem dos microcontroladores bem como as especificações para seu acesso.
 Operações com os registradores.
 Desenvolvimento de programas para microcontroladores.
 Desenvolvimento de projetos aplicados utilizando microcontroladores.

6. PROFESSOR(ES): WILTON LACERDA SILVA
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
Serão ministradas diferentes metodologias: aulas expositivas, leitura dirigida, debates, apresentação
de seminários, utilização de filmes, dentre outros. A ênfase recairá sobre o desenvolvimento do
espírito crítico do aluno, a fim de municiá-lo com o instrumental necessário para a compreenção e
aplicação desta tecnologia.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação será amplo, contínuo, gradual, cumulativo e cooperativo, envolvendo todos
os aspectos qualitativos e quantitativos da formação do aluno, conforme exige a LDB de 1996.
A verificação do rendimento escolar será feita de forma diversificada, contendo entre outros:
atividades individuais e em grupo, elaboração e execução de projetos; provas escritas, individual ou
em equipe.
O desempenho do aluno será expresso no Memorial do Desempenho Acadêmico. Este
considerará os seguintes indicadores de composição de competências: assiduidade e pontualidade,
domínio cognitivo, cumprimento e qualidade das tarefas, capacidade de produzir em equipe e
autonomia.
Para cada indicador de composição de competências, contido no Memorial, será registrado um
dos conceitos assim estabelecidos e relacionados com uma escala quantitativa de rendimento:
excelente (E), de 90% a 100%; ótimo (O), de 80% a 89,9%; bom (B), 70% a 79,9%; regular (R), de
60% a 69,9%; insuficiente superior (IS), de 40% a 59,9%; insuficiente inferior (II), de 10% a 39,9%;
sem rendimento (SR), menor do que 10%.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ZANCO, Wagner da Silva, Microcontroladores PIC 16F628A/648A: Uma abordagem prática e objetiva,
São Paulo, Editora Érica, 2005.
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PEREIRA, Fábio. Microcontroladores PIC: Programando em C. 4ª Edição, São Paulo, Editora Érica,
2005.
PEREIRA, Fábio. Microcontroladores PIC: Técnicas Avançadas. 3ª Edição, São Paulo, Editora Érica,
2005.

1. NOME DA DISCIPLINA: REDES DE COMPUTADORES
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:
 Conhecer serviços e funções de servidores de rede;
 Desenvolver os serviços de administração do sistema operacional de rede e protocolos de
comunicação;
 Identificar os sistemas operacionais de redes avaliando suas possibilidades em relação a
serviços e restrições;
 Instalar e configurar protocolos e software de rede;
 Identificar meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação, reconhecendo as implicações
de sua aplicação no ambiente de rede;
 Compreender as arquiteturas de rede;
 Descrever componentes de rede.

4. HABILIDADES:









Utilizar ferramentas de confecção de cabos de rede;
Executar a configuração básica de equipamentos de comunicação, seguindo orientações dos
manuais;
Utilizar computadores conectados em redes;
Orientar usuários no uso dos recursos de rede;
Utilizar conceitos teóricos na prática;
Identificar e informar as necessidades dos usuários em relação à segurança da rede conforme
as políticas de acesso do ambiente em uso;
Descrever configurações para software de rede;
Utilizar os recursos oferecidos pela rede atendendo às especificações e necessidades dos
usuários.

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁTICO)
EMENTA:
Conceitos Básicos sobre Rede. Redes locais. Equipamentos de Rede. Cabos e conectores.
Arquitetura TCP/IP. Sistemas operacionais de rede. Redes ponto-a-ponto. Redes Cliente-Servidor.
Redes sem Fio
CONTEUDO PROGRAMÁTICO
 Introdução:
História e evolução das redes de computadores e sistemas operacionais de rede
Topologias, tipos de rede, protocolos;
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Equipamentos de rede;
Cabeamento;
Redes wireless;
Arquitetura TCP/IP;
Subredes;
Instalação e configuração de redes.

6. PROFESSOR(ES): LIOJES DE OLIVEIRA CARNEIRO
7. METODOLOGIA DE ENSINO:









Exposição participada;
Resolução de exercícios;
Práticas de laboratório;
Pesquisa individual ou em grupos;
Correção e discussão de exercícios;
Instalação e configuração;
Seminários;
Visitas Técnicas;

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação será amplo, contínuo, gradual, cumulativo e cooperativo, envolvendo
todos os aspectos qualitativos e quantitativos da formação do aluno, conforme exige a LDB de 1996.
Através de:
o Observação direta da participação e do interesse do aluno;
o Observação da capacidade do aluno trabalhar em grupo;
o Provas práticas;
o Provas teóricas;
o Relatórios elaborados pelos alunos;
o Avaliação de projetos;
o Avaliação de seminários.
A avaliação consiste de notas de 0 a 10 com uma casa decimal

9 BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
1. TANEMBAUM, A. Redes de Computadores – Tradução da 3ª Edição. Ed. Campus.
2. SOARES, L.F.G. et al. Redes de Computadores – Das LANs, MANs e WANs às Redes ATM –
2ª Edição Ampliada, Ed. Campus.
3. BRISA. Arquitetura de Redes – Ed. Makron Books.
4. DIMARZIO, J. F. Projeto e Arquitetura de Redes – Um guia completo para profissionais de TI.
Ed. Campus.

1. NOME DA DISCIPLINA: TELECOMUNICAÇÕES
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h
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3. COMPETÊNCIAS:
 Desenvolver uma visão geral de um sistema de comunicações, conhecendo os meios de
propagação e suas características;
 Relacionar ondas, espectro eletromagnético e os conceitos de propagação na atmosfera
(reflexão, refração e difração) estabelecendo ligação com as camadas ionosféricas e suas
características;
 Identificar as modulações AM e FM, seus transmissores e receptores, seus espectros de
freqüências e sua aplicação no sistema multiplex;
 Comparar ondas terrestres, ondas diretas, ionosféricas e microondas;
 Verificar os principais conceitos de circuitos ressonantes e filtros, antenas e linhas de
transmissão, bem como os diversos instrumentos de medidas;
 Identificar antenas: dipolo simples, rômbicas, log-periódicas, helicoidais e antenas plano de
terra;
 Reconhecer fatores de degradação do sinal e métodos de avaliação do mesmo;
 Comparar os sinais analógicos com os sinais digitais através dos sistemas de pulsos;
4. HABILIDADES:


Atuar no processo de
de transmissão/recepção;



Reconhecer simbologias, convenções técnicas, representações gráficas, normas e padrões de
telecomunicações;



Utilizar, adequadamente, ferramentas, instrumentos e equipamentos de medidas;




Avaliar as condições técnicas de operação dos sistemas através ensaios e medições;
Identificar, analisar e interpretar diagramas de blocos, esquemáticos e descrições, utilizando
conhecimentos e manuais técnicos específicos de partes ou de todo o sistema;



Identificar e interpretar as características técnicas e funcionais de componentes eletrônicos,
utilizando documentação específica e manuais de operação e manutenção;



Coletar, elaborar e analisar levantamentos de dados técnicos, utilizando equipamentos e
manuais para promover e apoiar a sistemática de manutenção, proporcionando suporte técnico
a outras áreas relacionadas com o sistema;



Verificar as condições de operação dos equipamentos e sistemas implantados especificações
técnicas de componentes, acessórios e equipamentos de telecomunicações;
Investigar situações-problema, identificar a situação física, utilizar modelos físicos;



supervisão

e

manutenção

dos

equipamentos

e

sistemas

5. BASES TECNOLÓGICAS (EMENTA E CONTEUDO PROGRÁMÁTICO)
EMENTA:
Sistemas de Comunicação; Decibel; Propagação de Ondas Eletromagnéticas; Moduladores;
Transmissão e Recepção; Circuitos Sintonizados; Ressonância; Amplificadores de RF e Osciladores;
Linhas de Transmissão; Antenas; Elementos de comunicação digital.
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CONTEUDO PROGRAMÁTICO
Elementos de um sistema de comunicação; Comunicações via cabo e fibras óticas; Ganho e decibel
Propagação de ondas de rádio; Propagação de ondas terrestres; Propagação de ondas ionosféricas..
Efeitos da freqüência na propagação. Equações básicas em rádio-propagação; Moduladores de
amplitude: DSB, DSB/SC, SSB; Circuitos do receptor super-heteródino; Conversores e amplificadores
de RF e FI; Osciladores senoidais; Demoduladores de amplitude. Moduladores angulares: FM, PM,
FSK; Demoduladores angulares; Antenas e seus parâmetros básicos: Antena loop; Dipolos elementar,
curto, e de meia onda; Polarização; Diagramas de irradiação, Diretividade, Resistência de radiação e
impedância; Largura de canal;.Circuitos de acoplamento, Moduladores com portadora trem de pulsos:
PM, PWM, PPM, PFM, PCM;

6. PROFESSOR(ES): JOSÉ DÁCIO ALVES SANTOS
7. METODOLOGIA DE ENSINO:
Aula de conteúdo teórico ministrada de forma expositiva, auxílio de quadro de giz, retroprojetor e
folhas de exercícios.
Aulas práticas executadas nos laboratórios de eletrônica e de Informática.
Exposição, mostrando os significados das expressões e das possíveis operações relacionadas;
Análise e discussão de textos teóricos;
Pesquisa individual e em grupos;

8. AVALIAÇÃO:
Provas Individuais;
Correção e discussão das avaliações quantitativas;
Trabalhos Individuais;
Correção e discussão dos exercícios;
Trabalhos em equipe.
Observação direta da participação e do interesse do aluno;
Discussão dos relatórios das aulas práticas.
Análise e discussões dos resultados das práticas;
Exercícios;
Observação da capacidade do aluno trabalhar em grupo;

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
Livros Textos:
MEDEIROS, Julio César de Oliveira. Princípios de Telecomunicações: Teoria e Prática, 1a ed., Érica,
São Paulo 2004.
NASCIMENTO, Juarez, Telecomunicações, 2ª ed., Makron Book, São Paulo, 2000.
Livros Complementares
SILVEIRA, Jorge Luis da, Comunicação de dados, 1ª ed., McGraw-Hill, São Paulo, 1991.
LATHI, B.P., Sistemas de Comunicação, 2ª ed., Guanabara Dois SA, Rio de Janeiro, 1979.
TEMES, Lloyd, Princípio de Telecomunicações, 1ª ed., McGraw-Hill, São Paulo, 1987.
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4.4

ESTÁGIO

O estágio poderá ser dividido em estágio Curricular e Extracurricular. Os dois
juntos não poderão ultrapassar o período de 12 meses e ambos deverão ser
acompanhados por um professor supervisor.

O estágio para esse curso está em conformidade com as leis que regulamentam
essa matéria, sendo destacadas:
 O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza desde que: o
aluno esteja devidamente matriculado e frequentando regularmente o
curso,

tenha

sido

celebrado

o

termo

de

compromisso

e

haja

compatibilidade entre as atividades desenvolvidas;
 O estágio não poderá exceder um turno de 6 (seis) horas diárias e 30
(trinta) horas semanais;
 O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que
venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a
do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório.

4.4.1 ESTÁGIO CURRICULAR
A Habilitação de Técnico em Eletrônica incluirá a prática profissional de 360 horas
de estágio supervisionado ou trabalho de final de curso. Sendo que ambos
desenvolver-se-ão a partir do último ano.
 Do Estágio
A instituição promove conhecimentos teóricos e práticos ao aluno, e o estágio visa
possibilitar a vivência do cotidiano profissional, oportunizando o contato com
problemas reais de natureza técnica, econômica, científica e social. Com isso,
permitir-lhe aplicar seus conhecimentos adquiridos no trabalho, passando da fase
de aprender para a fase do fazer, de maneira lógica e sequenciada,
complementando, assim, sua formação profissional. Igualmente, instiga ao aluno
o instinto de empreendedorismo, fomentando a criação de seu próprio negócio.

O estágio curricular poderá ser realizado:
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a) Em empresas e outras organizações, conveniadas à Instituição;
b) Em unidades de aplicação ou empresas pedagógicas, sob a forma de
atividades de extensão, mediante a participação dos alunos em
empreendimentos ou projetos de interesse social-comunitário, voltados a
área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário.
c) Em empresas incubadoras.

O estágio desenvolver-se-á sob a supervisão de um docente da Instituição. Sendo
que, os alunos inseridos em atividades produtivas relacionadas à área profissional
do curso, poderão ter essa efetiva prática profissional reconhecida parcial ou
totalmente para fins do cumprimento da carga horária de estágio supervisionado,
a partir da avaliação do relatório apresentado ao Supervisor de Estágio.

A apresentação do relatório das atividades pelo educando não poderá exceder o
prazo de 6 (seis) meses do início do estágio, sob pena do estágio ser
desconsiderado.

 Do Trabalho de Final de Curso (TFC)
O estágio curricular poderá ser substituído pelo Trabalho de Final de Curso,
conforme as normas da Organização Didática dos Cursos da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio do IFBA, devendo ser conduzido por um
professor orientador da Instituição.

O orientador deverá elaborar um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento em
Eletrônica, dentro de um cronograma que contemple as atividades desse projeto.
Esse projeto deverá ser aprovado para execução por uma comissão de
professores.

O aluno deverá preferencialmente desenvolver todo trabalho dentro da instituição,
fazendo uso de suas instalações e equipamentos.

4.4.2 ESTÁGIO EXTRACURRICULAR
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Esse estágio é uma continuidade do estágio Curricular ou o Trabalho de Final de
Curso, e terá uma duração de 4 (quatro) meses, podendo ser renovado por igual
período. Ele poderá ser feito somente pelo aluno que já tenha concluído o estágio
Curricular e que esteja em vias de entregar o relatório ou TFC.
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5 Capítulo: Critérios de Aproveitamento de Conhecimentos e
Experiências Anteriores
Os alunos deverão submeter-se a uma comissão que avaliará às competências e
habilidades necessárias para a dispensa de determinada atividade acadêmica.

Serão considerados para este aproveitamento:
a) Entrevista com o candidato;
b) Análise de currículo a partir de diploma, histórico escolar e outros
documentos que comprovem a atuação na área e expedidos por
instituições reconhecidas ou empresas;
c) Avaliação cognitiva, técnica e instrumental;
d) Serão observadas, ainda, às determinações da Organização Didática dos
Cursos da Educação Profissional Técnico de Nível Médio na modalidade
integrada do IF-BA.
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6 Capítulo: Critérios de Avaliação da Aprendizagem
A avaliação dar-se-á de forma ampla, processual, contínuo, sistemática e
cumulativa, de modo que contemple os aspectos qualitativos e quantitativos,
verificando-se a habilidade do aluno em realizar as atividades relacionadas ao
curso através de avaliações parciais, globais, observação de participação e
desempenho.

Durante o período letivo serão realizadas avaliações, de caráter prático e/ou
teórico,

conforme

metodologia

adotada

pela

instituição,

de

acordo

às

determinações da Organização Didática dos Cursos de Educação Profissional
Técnico de Nível Médio na modalidade integrada do IF-BA.
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7 Capítulo: Instalações e Equipamentos
No quadro 7.1, abaixo, estão listados os espaços comuns do CAMPUS-Vitória da
Conquista que são compartilhados com os demais alunos da Instituição.

7.1

Dependências comuns da Unidade

DEPENDÊNCI AS
Anfiteatro (descoberto)
Auditório
Biblioteca
Cantina
Diretório Acadêmico/Grêmio Estudantil
Estacionamento
Mezanino
Quadra Poliesportiva
Pátio Coberto
Refeitório
Sala de Audiovisual
Sala de Educação Física
Salas de Aula
Sanitários

QUANT.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
13
21

A relação dos equipamentos dos laboratórios disponíveis para o Curso Técnico
em Eletrônica é a seguinte:
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7.2
ÍTEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

7.3
ÍTEM
01
02
03
04
05
06
07

Laboratório de Eletrônica Analógica / Eletrônica Digital
ESPECIFICAÇÃO
Alicate de bico
Alicate de corte pequeno
Alicate simples
Alicate tipo krone
Amperímetro engro mod-71
Armário de aço com 2 portas Luso-Brasileiro
Arquivo de aço com 4 gavetas Luso-Brasileiro
Chave de fenda
Ferro de solda
Gerador de função MFG - 4200
Kit com protoboard ED-1000B
Multímetro analógico
Osciloscópio analógico minipa
Perfurador de placa de circuito impresso
Pistola para cola quente
Ponta de prova para Gerador de sinais
Ponta de prova para osciloscópio
Protoboard Mp -2420
Protoboard MSB - 400
Sugador de solda
Suporte para ferro de solda
Wire Stripper

UNID.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.

QUANT.
05
03
01
01
01
02
01
05
06
05
05
05
06
02
01
05
12
05
02
01
06
01

UNID.

QUANT.

un.

01

un.

01

un.

01

un.

01

un.

01

un.

01

un.

01

Laboratório de Manutenção de Computadores
ESPECIFICAÇÃO
Computador Intel AMD Duron, 1.3 GHz, Memória RAM de 128 Mb,
com 98 / Linux / XP
Computador Intel Pentium III, 733 MHz, Memória RAM de 128 Mb,
com 98 / Linux / XP
Computador Intel Pentium III, 733 MHz, Memória RAM de 128 Mb,
com 98 / Linux / XP
Computador Intel Pentium III, 733 MHz, Memória RAM de 128 Mb,
com 98 / Linux / XP
Computador Intel Pentium III, 733 MHz, Memória RAM de 128 Mb,
com 98 / Linux / XP
Computador Intel Pentium III, 600 MHz, Memória RAM de 128 Mb,
com 98 / Linux / XP
Computador Intel Pentium III, 600 MHz, Memória RAM de 128 Mb,
com 98 / Linux / XP
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7.4
ÍTEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

7.5
ÍTEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09

7.6
ÍTEM

Laboratório de Automatização / Robótica / Telecomunicações
ESPECIFICAÇÃO
Alicate de corte grande
Analisador de circuito mod-545
Armário de aço com 2 portas Luso-Brasileiro
Caneta para CI
Chave de fenda
Chave estrela
Computador (monitor + CPU)
Digital IC tester MIC-100
Estante de aço com 06 prateleiras
Ferro de solda
Furadeira Bosch 800 rpm
Gerador de função MFG - 4200
Lcr bridge 740
Multímetro analógico
Osciloscópio analógico kikusui
Osciloscópio analógico minipa
Perfurador de placa de circuito impresso
Ponta de prova para osciloscópio
Protoboard Mp -2420
Protoboard MSB - 400
Sugador de solda

UNID.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.

QUANT.

UNID.

QUANT.

un.

01

un.

01

un.

01

un.

01

un.

01

un.

01

un.

01

un.

01

un.

01

UNID.

QUANT.

02
01
01
01
03
04
04
01
01
06
01
02
01
04
02
01
01
06
01
06
01

Laboratório de Redes e Sistemas Operacionais
ESPECIFICAÇÃO
Computador Intel Pentium IV, 3 GHz, Memória RAM de 512 Mb,
com Dual boot / Linux / XP
Computador Intel Pentium IV, 3 GHz, Memória RAM de 512 Mb,
com Dual boot / Linux / XP
Computador Intel Pentium IV, 3 GHz, Memória RAM de 512 Mb,
com Dual boot / Linux / XP
Computador Intel Pentium IV, 3 GHz, Memória RAM de 512 Mb,
com Dual boot / Linux / XP
Computador Intel Pentium IV, 3 GHz, Memória RAM de 512 Mb,
com Dual boot / Linux / XP
Computador Intel Pentium IV, 3 GHz, Memória RAM de 512 Mb,
com Dual boot / Linux / XP
Computador Intel Pentium IV, 3 GHz, Memória RAM de 512 Mb,
com Dual boot / Linux / XP
Computador Intel Pentium IV, 3 GHz, Memória RAM de 512 Mb,
com Dual boot / Linux / XP
Computador Intel Pentium IV, 2.8 GHz, Memória RAM de 1024 Mb,
com Dual boot / Linux / XP

Laboratório de Microprocessadores e Microcontroladores
ESPECIFICAÇÃO
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01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Alicate de clipagem
Alicate de corte grande
Alicate de corte pequeno
Armário de aço com 2 portas Luso-Brasileiro
Chave de fenda
Chave estrela
Computador (monitor + CPU)
Ferro de solda
Fonte assimétrica simples FA-3005
Fonte simétrica FA-3050
Gerador de função GF-110
Gerador de função MFG - 4200
Kit com protoboard ED-1000B
Kit microcontrolador 8085
Kit microprocessador 8051
Multímetro digital MD-380
Osciloscópio digital DS-5152M
Osciloscópio portátil
Perfurador de placa de circuito impresso
Pincel
Placa altera DE2
Ponta de Prova para Gerador de Sinais
Ponta de Prova para Osciloscópio
Protoboard MSB - 400
Sugador de solda
Tesoura

un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.
un.

01
03
03
01
03
01
02
06
01
02
02
01
01
04
04
02
02
01
01
01
01
01
01
07
02
01
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7.7
ÍTEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Laboratório de Informática
ESPECIFICAÇÃO
Computador Intel Pentium IV, 3 GHz, Memória RAM de 512 Mb,
com Dual boot / Linux / XP
Computador Intel Pentium IV, 3 GHz, Memória RAM de 512 Mb,
com Dual boot / Linux / XP
Computador Intel Pentium IV, 3 GHz, Memória RAM de 512 Mb,
com Dual boot / Linux / XP
Computador Intel Pentium IV, 3 GHz, Memória RAM de 512 Mb,
com Dual boot / Linux / XP
Computador Intel Pentium IV, 3 GHz, Memória RAM de 512 Mb,
com Dual boot / Linux / XP
Computador Intel Pentium IV, 3 GHz, Memória RAM de 512 Mb,
com Dual boot / Linux / XP
Computador Intel Pentium IV, 3 GHz, Memória RAM de 512 Mb,
com Dual boot / Linux / XP
Computador Intel Pentium IV, 3 GHz, Memória RAM de 512 Mb,
com Dual boot / Linux / XP
Computador Intel Pentium IV, 3 GHz, Memória RAM de 512 Mb,
com Dual boot / Linux / XP
Computador Intel Pentium IV, 3 GHz, Memória RAM de 512 Mb,
com Dual boot / Linux / XP
Computador Intel Pentium IV, 3 GHz, Memória RAM de 512 Mb,
com Dual boot / Linux / XP
Computador Intel Pentium IV, 3 GHz, Memória RAM de 512 Mb,
com Dual boot / Linux / XP
Computador Intel Pentium IV, 3 GHz, Memória RAM de 512 Mb,
com Dual boot / Linux / XP
Computador Intel Pentium IV, 3 GHz, Memória RAM de 512 Mb,
com Dual boot / Linux / XP
Computador Intel Pentium IV, 3 GHz, Memória RAM de 512 Mb,
com Dual boot / Linux / XP
Computador Intel Pentium IV, 3 GHz, Memória RAM de 512 Mb,
com Dual boot / Linux / XP

UNID.

QUANT.

un.

01

un.

01

un.

01

un.

01

un.

01

un.

01

un.

01

un.

01

un.

01

un.

01

un.

01

un.

01

un.

01

un.

01

un.

01

un.

01

O acervo bibliográfico da Instituição, voltado para o Curso Técnico em Eletrônica,
é mostrado abaixo:
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7.8

Acervo Bibliográfico

Item

Autor

1
2
3

Ahmed, Ashfaq
Albuquerque, Rômulo Oliveira

4

Albuquerque, Rômulo Oliveira,

5
6
7

18

Aldabó, Ricardo
Alencar, Marcelo Sampaio
Alexander, Charles K.
Almeida Júnior, Alcione Fernandes
de
Almeida, Jason E. de
Américo, Marcio
Andrade, Edna A. de
Ariza, Claudio F
Arnold, Robert
Arnold, Robert
Barczak, Czeslau L.
Barradas, Ovídio
Baureau of Naval Personnel Training
publications division,
Beer, Anton

19

Biasi, Ronaldo Sérgio de,

20
21
22
23
24
25

Bidlingmaier, Meinrad
Bogart, Theodore F.
Bolton, William
Bonacorso, Nelso Gauze
Bortoni, Edson da Costa
Bose, B. K.

26

Bose, Bimal K. (editor)

27
28
29

Boylestad, Robert L
Boylestad, Robert L.
Braga, Newton C.

30

Braga, Newton C.

31

Braga, Newton C.
BRASIL.MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

32
33

Buckley, D. N. et all

34

Buzzoni, H. A.

35

Campos, Mário Massa de

36
37
38

Capelli, Alexandre.
Capuano, Francisco Gabriel
Capuano, Francisco Gabriel

39

Carlson, A. Bruce; Crilly,Paul B.

40
41
42

Cash, Terry
Close, Charles M.
Cometta, Emílio

Título
Centrais elétricas,Gestão energética: guia
técnico
Eletrônica de potência
Análise de circuitos em corrente contínua
Análise e simulação de circuitos no computador
EWB5
Qualidade na energia elétrica
Sistemas de comunicações
Fundamentos de circuitos elétricos

Quant.
01
10
02
04
01
12
12

Televisão em cores

01

Motores elétricos
Programa de eficientização industrial,
Eletrônica industrial
Manutenção corretiva de circuitos CA E CC
Eletrônica industrial,
Fundamentos de eletrotécnica
Uma introdução à análise de sistemas lineares,
Você e as telecomunicações

08
01
18
01
01
05
01
03

Curso completo de eletricidade básica

01

Automotive electric / electronic systems,
Enciclopédia Record de Eletricidade e
Eletrônica
Técnicas de medição em telecomunicações
Dispositivos e circuitos
Instrumentação e Controle
Automação eletropneumática
Programa de eficientização industrial,
Modern power eletronics
Power electronics and variable frequency
drives: technology and applicatopms,
Dispositivos eletrônicos
Introdução à análise de circuitos
Fontes de alimentação
Reparo e manutenção de monitores: ganhe
dinheiro reparando monitores de vídeo
Circuitos & soluções

01

Reparador de televisores

06

Proceedings of the twenty-sixth state-of-the-art
program on compound semiconductors
(sotapocs XXVI)
Manual de solda elétrica e autógena,
Sistemas inteligentes em controle e automação
de processos,
Mecatrônica
Laboratório de eletricidade e eletrônica,
Elementos de eletrônica digital
Communications systems: an introduction to
signals and noise in electrical communication
Eletricidade e ímãs
Circuitos lineares
Energia solar

01
01
12
03
18
01
01
02
12
15
02
03
10

01
01
05
05
19
09
01
05
12
05
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43

Correia, Jornandes Jesus,

44

Cravenco, Marcelo Padovani

45

D´Azzo, John J.

46

D'Amore, Roberto.

47

Data, Biswa Nath (Ed)

48
49

51
52
53

Dawes, Chester L.
Diefenbach, Werner W.
Diniz, Paulo Sérgio Ramirez; Lima
Netto, Sérgio
Edminister, Joseph A.
Ercegovac, Milõs D
Escalante, Angel muñoz

54

Estrany, Santiago Pey Geral

55
56
57
58

Ferreira Sobrinho, José Pinto
Fialho, Arivelto Bustamante
Fialho, Arivelto Bustamante
Fillippo Filho, Guilherme

59

Fitzgerald, A. E.

60
61
62
63
64
65
66

Frigotto, Gaudêncio
Gardini, Giacomo
Gaspar, Alberto
Geromel, José C.
Gibilisco, Stan,
Gimenez, Salvador Pinillos
Girod, Bernd

67

Gomes, Alcides Tadeus

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Gomes, Rita Maria
Grace, Mike
Grantham, Walter J.
Gray, Paul E.
Guelich, Scott
Gussow, Milton
Haddad, Jamil
Haefele, Edwin (coord)
Hahn, Andreas
Haykin, Simon
Haykin, Simon; Van Veen, Barry
Haykin, Simon; Van Veen, Barry
Hayt Júnior, William H
Hsu, Hwei P.
INMETRO
Irwin, J. David
Irwin, J. David

85

Jannuzzi, Gilberto de Martino.

86
87
88

Kosow, Irving L.
Kuo, Sen M.
Kwaysser, Emil

89

Lafraia, João Ricardo Barusso

50

Resolução de problemas de eletricidade e de
magnetismo
Manual de medidas elétricas
Análise e projeto de sistemas de controle
lineares,
VHDL : descrição e síntese de circuitos digitais
Applied and computational control, signals, and
circuits
Curso eletrotécnica
Manual técnico de televisão

04
02
01
03
01
06
01

Processamento digital de sinais

06

Circuitos elétricos,
Introdução aos sistemas
Pequenos Motores Elétricos
Enciclopédia faça você sozinho: eletricidade e
eletrodométicos
Osciladores,
Instrumentação industrial,
Automação Pneumática
Motor de indução
Máquinas Elétricas: com introdução à eletrônica
de potência
Educação profissional e tecnológica,
Dicionario de eletrônica : inglês/português
A eletricidade e suas aplicações
Análise linear de sistemas dinâmicos
Manual de eletrônica e de telecomunicações
Microcontroladores 8051
Sinais e Sistemas
Telecomunicações: transmissão e reepção AMFM
Eletrônica linear
Desenvolvimento de aplicações no sinclair QL,
Modern control systems analysis and design
Princípios de eletrônica,
Programação CGI
Eletricidade básica
Programa de eficientização industrial,
Transporte e objetivos nacionais,
Programa de eficientização industrial
Sistemas de comunicação: analógicos e digitais
Signals and systems
Sinais e sistemas
Análise de circuitos em engenharia
Sinais e sistemas
Quadro geral de unidades de medida
Análise básica de circuitos para engenharia
Introdução à Análise de Circuitos Elétricos
Políticas públicas para eficiência energética e
energia renovável no novo contexto de
mercado: uma análise da experiência recente
dos EUA e do Brasil
Máquinas elétricas e transformadores
Digital signal processors
Desenho de máquinas
Manual de confiabilidade, mantenabilidade e
disponibilidade

04
02
01
01
01
13
08
01
04
01
03
05
02
01
06
12
02
06
01
03
01
05
03
02
01
01
02
03
11
01
13
04
05
12
05
15
03
05
04

170

171
90

Lathi, B. P.

91

Lathi, B. P.

92
93
94
95
96
97

Lima, Rui B
Locatelli, Egomar Rodolfo
Malvino, albert Paul
Mamede Filho, João
Mann, George B.",
Mariotto, Paulo Antonio
Markus, Otávio; Cipelli, Antônio
Marco V
Martignoni, Alfonso
McCarthy, Mary Pat; Campbell,
Stuart
Medeiros Filho, Solon de
Medeiros, Júlio Cesar de Oliveira
Medoe, Pedro A
Mello, F. P.

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Linear systems and signals
Modern digital and analog communication
systems
Princípios de eletrônica digital
Programa de eficientização industrial,
Eletrônica
Manual de equipamentos elétricos
ABC dos transitores
Análise de circuitos elétricos
Teoria e desenvolvimento de projetos de
circuitos eletrônicos,
Eletrotécnica

01

Transformação na segurança eletrônica

02

Medição de energia elétrica
Princípios de telecomunicações
Curso básico de telefonia
Proteção de sistemas elétricos de potência
Guia de consertos eletroeletrônicos: 200
Mello, José Luiz de
reparos dos mais diversos tipos de aparelhos
Melo, Jair Cândido",
Princípios de telecomunicações
Manutenção de transformadores em líquido
Milasch, Milan
isolante
Mileaf, Harry
Eletricidade
Millan, Jacab
Eletrônica: dispositivos e circuitos
Millman, Jacob
Instegrated electronics,
Miyagi, Paulo Eigi
Controle programável
Introdução aos sistemas a eventos discretos e à
Montgomery, Eduard
teoria de controle supervisório
Motta, Adriano
Manual prático do eletricista
Munson, Bruce R.; Young, Donald F Fundamentos da mecânica dos fluidos
Nascimento, Juarez do
Telecomunicações
Natale, Ferdinando
Automação industrial,
Nepomuceno, L. X.
Técnicas de manutenção preditiva
Nicolosi, Denys E. C.
Laboratório de microcontroladores família 8051
Nilsson, James W.
Circuitos elétricos
Nise, Norman S.
Engenharia de sistemas de controle
Noceti Filho, Sidnei
Filtros seletores de sinais
Nogueira, Fábio José Horta
Programa de eficientização industrial
Ogata, katsuhiko
Engenharia de controle moderno,
Oliveira, José Carlos de
Transformadores: teoria e ensaios
Orsini, L. Q.,
Circuitos elétricos
Pereira, Fábio
Microcontroladores Pic
Pereira, Fábio
Microcontroladores HC908Q
Pertence Júnior, Antonio
Eletrônica analógica
Provenza, Francisco
Desenhista de máquinas
Reis, Lineu Belico dos
Geração de energia élétrica
Reis, Ricardo Augusto da Luz
Concepção de circuitos integrados
Reppen, N. D.
Operação econômica e planejamento
Roldán, José
Manual de medidas elétricas
Roldán, José,
Manual de automação por contatores
Romano, Claúdio
Toddai, Telefonia básica
Romano, Cláudio; Toddai, Romeu
Telefonia básica
Romano, Vitor Ferreira (Ed.)
Robótica industrial
Rosário, João Maurício
Principios de mecatrônica
Salm, Walter G
ABC so rádio moderno
Sanches, Durval
Interferência eletromagnética
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01
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12
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143
144
145
146
147
148
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151
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160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

Sanches, Durval
Say, M. G
Schimidt, Walfredo
Schneider, W.
Schunk, Leonardo Marcilio
Schure, A
Seborg, Dale E.; Edgar, Thomas F.
Sedra, Adel S.
Seixas, Raul
Shibata, Wilson Mitiharu",
Sighieri, Luciano
Silveira, Paulo Rogério da
Simões, Marcelo Godoy
Simone, Gilio Aluisio

Eletrônica industrial
Eletricidade geral: eletrotécnica
Materiais elétricos
Desenho técnico
Microcontoladores AVR
Televisão básica
Process dynamics and control
Microeletrônica
Eletrônica: teoria e cálculos,
Eletrônica digital
Controle automático de processos industriais
Automação e controle discreto
Controle e modelagem Fuzzy
Conversão eletromecânica de energia,
Máquinas de indução trifásicas: teoria e
Simone, Gilio Aluisio
exercícios
SIMPÓSIO BRASILEIRO DE
Anais do Simpósio Brasileiro de
TELECOMUNICAÇÕES, 12
Telecomunicações
Skoog, Douglas A.
Princípios de análise instrumental
Slonczewski, Tadeu
Controles a realimentação
Smith, Ralph J.,
Circuitos dispositivos e sistemas
Soares Neto, Vicente
Transmissão via satélite
Soares Neto, Vicente
Comunicação de Dados
Telecomunicações: convergência de redes e
Soares Neto, Vicente
serviços
Soisson, Harold E.
Instrumentação industrial
Sousa Neto, Francisco Carlos de
Programa de eficientização industrial
Programação basic para microcontroladores
Sousa, Fernando Simplicio de",
8051 combase na IDE BASCOM - 8051: teoria
e prática
Stout, Melville B.
Curso básico de medidas elétricas,
Américo, Marcio",Programa de eficientização
Szyszka, Edson
industrial: Metodologia de realização de
diagnóstico energético
Taub, Herbert
Circuitos digitais e Microprocessadores
TELECURSO 2000
Mecânica: automação
TELECURSO 2000
Mecânica: metrologia,
Thomazini, Daniel
Sensores industriais:fundamentos e aplicações
Cálculo de enrolamentos de máquinas elétricas
Toledo Muñoz, Nardo,
e sistemas de alarme
Toledo, Adalton Pereira de
Redes telefônicas
Toro, Vicente Del
Fundamentos de Máquinas Elétricas
Torres, Gabriel
Fundamentos de eletrônica
Toscani, Simão Sirineo; Oliveira,
Sistemas operacionais e programação
Rômulo Silva de
concorrente
Van Valkenburgh, Nooeger & Neville Eletricidade básicaVan Vlack, Lawrence H.
Princípios de ciência e tecnologia dos materiais
Programação e processamentos em
Vasconcelos, Augusto de,
computadores eletrônicos
Manual do osciloscópio: manejo e
Vassallo, Francisco R.
funcionamento, medidas das grandezas
fundamentais
Viana, Augusto Nelson Carvalho
Programa de eficientização industrial
Viana, Herbert Ricardo Garcia
Planejamento e controle de manutenção
Vollmer, Dittmar
Desenho técnico
Energia alternativa: solar, eólica, hidrelétrica e
Walisiewcz, Marek
de biocombustíveis
Werneck, Marcelo Martins
Transdutores e interfaces
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187 Westgate, Dave
188 Wirth, Almir
189 Wirth, Amir
190 Zanco, Wagner da Silva

A eletricidade no automóvel,
Formação e aperfeiçoamento profissional em
telecomunicações & redes de computadores
Eletricidade e eletrônica básica
Microcontoladores PIC16F628A/648A

01
12
10
05
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8 Capítulo: CORPO DOCENTE
Para o desempenho das atividades docentes no presente curso, o CAMPUS de
Vitória da Conquista está bem qualificado, tendo em vista, seu quadro de
professores, a grande maioria com pós-graduação e larga experiência profissional
em ensino. Sendo que a relação é a seguinte:
Quadro 8.1 – Relação de Docentes do CAMPUS de Vitória da Conquista

DOCENTES

Alex de Souza
Alexandre
Magnus
Fernandes
Guimarães
Bruno Britto de
Miranda

REG.
DE
TRAB.

TITULAÇÃO

DISCIPLINAS

DE

Graduação em História, Mestrado em História
História (1o e 2o ano)
do Brasil.

DE

Graduação em Engenheira Elétrica (ênfase
em Eletrônica). Mestrando e Doutorado em
Engenharia Elétrica (Controle e Automação).

DE

Gilneide de
Oliveira Padre
Lima

DE

Guatamonzi
Abraão Menezes
Barbosa

DE

Wesley de
Almeida Souto

DE

Edvaldo Moraes
Ruas

DE

Everard Lucas
Silva Cardoso

DE

Eduardo Matos
Santos

DE

Jacson Tavares
de Oliveira

DE

Jaime dos Santos
Filho

DE

Licenciatura em Desenho. Especialização em
Docência para o Ensino Superior.
Licenciatura em Ciências – Habilitação em
Matemática. Especialização em Álgebra
Linear e Geometria Diferencial. Mestrado em
Pedagogia Profissional
Licenciatura em Geografia. Mestrando em
Geografia Regional, Urbana – Geografia Cutural
Graduação em Engenharia Elétrica, Mestrado
em Engenharia Elétrica, Doutorando em
Engenharia Elétrica.
Graduação em Engenheira Elétrica (ênfase
em Sistema de Potência). Especialização em
Eletricidade na Agropecuária: Qualidade e
Conservação. Mestrando.
Graduação em Engenheira Elétrica.
Especialização em Ciências Físicas e
Matemática.
Graduação em Letras. Especialização em
Literatura Brasileira.

Manutenção e projeto

Desenho Técnico

Matemática

Geografia 1 e 2

Análise de Circuito

Eletrônica Analógica II,
Lab I e Lab II

Eletrotécnica
Língua Portuguesa e
Redação Técnica e
Científica

Licenciatura em Geografia, Especialização em
Ensino de Geografia. Mestrado em Meio
Geografia (3o ano)
Ambiente e Desenvolvimento Regional
Sustentável
Graduação em Engenheira Elétrica (ênfase
em Eletrotécnica). Especialização em Fontes
Automação e Eletrônica
Alternativas de Energia, em Ciência da
Analógica I
Computação e Informática em Educação.
Mestrado em Engenharia de Alimentos.
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Joab Costa Cruz
João Batista
Vicente do
Nascimento
José Dácio Alves
Santos
Liojes de Oliveira
Carneiro

40h

20h

DE
DE

Graduação em História.
Licenciatura plena em História. Especialização
em Gestão e Desenvolvimento de Seres
Humanos. Mestrado em Desenvolvimento de
Humano e Responsabilidade Social.
Graduação em Engenheira Elétrica.
Especialização em Informática na Educação.
Graduação em Tecnologia em Processamento
de Dados.
Graduação em Engenheira Química. Mestrado
em Ciência e Tecnologia dos Alimentos.

História (3o ano) e
Sociologia Geral e do
Trabalho
Filosofia
Eletrônica Digital e
Telecomunicação
Redes de Computador
Química (2o e 3o ano)

Luiz Eloi da Silva

DE

Manoel Nunes
Cavalcanti Junior

DE

Graduação em História, Mestrado em História
do Brasil.

DE

Graduação em Regência e Piano. Licenciatura Artes - Educação
em Música. Mestrado em Educação Musical.
Musical

Marcos de Souza
Ferreira (CEFETRJ)
Marcos Ferreira
Santos Silveira

40h

Maria Laura
Souza Silva

DE

Marilda Borin da
Cunha

DE

Marta Quadros
Fernandes

DE

Nelma Bispo Silva

DE

Rita Souza de
Queiroz

40h

Rosineide Xavier
Figueiredo

DE

Rossana Vilar

DE

Tamara Rita
Carpes

DE

Viviane Maria
Lelis Carvalho

DE

Wellington
Feliciano Vieira

40h

Wilton Lacerda
Silva

40h

Licenciatura em Ciências com habilitação
plena em Física
Licenciatura em Biologia. Especialização no
Ensino de Biologia e em Recursos Naturais.
Mestrado em Fitotecnia.
Licenciatura em Ciências Físicas e Biológicas.
Especialização em Biologia Área de Botânica.
Mestrado em Agronomia em Tecnologia e
Produção de Sementes.
Graduação em Letras. Especialização em
Lingüística aplicada ao Português.
Especialização em PROEJA.
Licenciatura em Ciências com Habilitação em
Biologia. Especialização em Metodologia do
Ensino de Ciências e Matemática.
Graduação em Engenharia de Alimentos
Mestrado em Ciência e Tecnologia de
Alimentos.
Licenciatura em Ciências – Habilitação em
Matemática. Especialização em Matemática
com Enfoque em Educação Matemática.
Licenciatura em Química. Mestrado em
Engenharia Civil – subárea: Saneamento
Doutorado em Química Inorgânica.
Graduação em Educação Física e
Especialização em Metodologia do Ensino da
Educação Física.
Graduação em Tecnologia em Processamento
de Dados. Especialização em Análise de
Sistema. Mestranda em Engenharia Mecânica.
Graduação em Bacharelado em Ciências
Contábeis.
Graduação em Engenheira Elétrica. Mestrado
em Elétrica na área de Comunicação.

Sociologia Geral e do
Trabalho; Filosofia;
História

Física (1o, 2o e 3o ano)
Biologia (2o ano)

Biologia (1o e 2o ano)
Língua Portuguesa e
Redação Técnica e
Científica
Biologia (3o ano)
Segurança do Trabalho,
Meio Ambiente e Saúde
Matemática (2o ano)
Química (1o ano)
Ed. Física (1o, 2o e 3o
ano)
Linguagem de
Programação,
Informática Básica
Organização, Norma e
Qualidade
Linguagem de
Programação,
Informática Aplicada,
Microcontroladores I e II
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176
Zenilton Correia
Soares

DE

Durval de Almeida
Souza

DE

Licenciatura em Letras com Habilitação em
Língua Inglesa e Língua Portuguesa.
Licenciatura em Eletricidade, Mestrado em
Engenharia Elétrica, Doutorando em
Engenharia Elétrica.

Inglês
Introdução Máquinas
Elétricas

Legenda: DE = Dedicação Exclusiva
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9 Capítulo: CERTIFICADOS E DIPLOMA
Os diplomas que corresponderem aos cursos desenvolvidos de acordo com a
forma integrada de organização curricular, prevista no Inciso I do Artigo 4º do
Decreto 5.154/2004, atestarão tanto a conclusão do Ensino Médio, para fins de
continuidade de estudos no nível da Educação Superior (Art. 7º da Resolução
CNE/CEB 01/2005), quanto a correspondente habilitação profissional de técnico
de nível médio e, “quando registrado terá validade nacional” (Parágrafo Único do
Artigo 41). Parecer CNE/CEB 39/2004

Aos alunos que cursarem todos os quatro anos do curso, com a freqüência e
aproveitamento mínimos previstos nas Normas Acadêmicas da Instituição, e
tiverem realizado o Estágio Curricular obrigatório, será conferido Diploma de
Técnico de Nível Médio na área profissional, com habilitação de TÉCNICO EM
ELETRÔNICA.
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