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Capítulo 1: Justificativa e Objetivos
1.1 Justificativa
O Planalto de Conquista reúne características ambientais especiais, que fazem do
município de Vitória da Conquista um local onde a diversidade de climas, vegetação,
tipos de solos e relevo proporcionam diversas oportunidades para a economia e
educação locais. Tal diversidade, entretanto, gera uma forte complexidade nos sistemas
naturais, de maneira que os impactos negativos gerados pela ação do homem ganham o
caráter, muitas vezes, de irreversibilidade.
A localização de Vitória da Conquista é estratégica em relação aos seus recursos
hídricos porque, apesar do município estar situado na Bacia Hidrográfica do Rio Pardo,
parte da área rural é drenada por rios que pertencem à Bacia Hidrográfica do Rio de
Contas. Outro fato importante é que na área urbana de Vitória da Conquista estão as
nascentes do Rio Verruga, um afluente do Rio Pardo. Exatamente no alto curso do rio
Verruga, onde estão as nascentes e os trechos de drenagem perene, ocorrem altíssimos
índices de desmatamento, erosão e destruição do que ainda resta dos remanescentes da
Mata de Cipó.
No Planalto de Vitória da Conquista a altitude varia de 500 a 1000 metros, com
destaque para a Serra do Periperi, situada a norte da cidade. Os terrenos são tabulares,
onde se observa um intenso processo erosivo. A área do Planalto chama a atenção dos
estudiosos ambientais por apresentar desde solos profundos e vegetação florestal, até
solos mais rasos e vegetação xerófila, caracterizando ecossistemas de Mata Atlântica,
Cerrado e Caatinga convivendo lado a lado. O uso indevido, irracional e irresponsável
dos recursos naturais tem efeito rápido e desastroso no equilíbrio ambiental desta região.
Vitória da Conquista é um local estratégico para o desenvolvimento da Região
Sudoeste Baiana, do Estado e do Brasil, dada a sua importância ecológica, seu potencial
econômico e o compromisso social, característico de sua população. O desequilíbrio
ambiental em Vitória da Conquista apresenta dificuldades de ser revertido, considerando
as características ambientais apresentadas, sendo alto o nível de degradação
encontrado, principalmente em relação aos recursos hídricos e a vegetação.
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A necessidade da preservação da qualidade ambiental é a emergência de um
processo de mudança de paradigma, no qual toda sociedade deve estar empenhada.
Nos últimos anos acentuou-se a problemática decorrente do uso insustentável dos
recursos naturais não renováveis, o que tem acelerado a degradação do meio ambiente,
e por conseqüência, minorado a qualidade de vida nas zonas urbana e rural. Diversas
providências têm sido tomadas para tornar métodos de exploração e produção mais
racionais, econômicos e menos poluentes; procura-se a auto-sustentabilidade dos
modelos extrativistas e agropecuários e impõe-se a racionalidade nos setores industriais,
comerciais e de prestação de serviços.
O distúrbio ambiental decorrente das ações antrópicas é preocupação tanto nas
cidades como em áreas rurais. A produção de quantidades crescentes de resíduos
domiciliares, industriais e hospitalares; o aumento no volume de efluentes domésticos e
industriais, lançados sem tratamento adequado nos cursos de água; a poluição
atmosférica decorrente da emissão de gases por parte das indústrias e automóveis, são
exemplos de problemas observados no dia-a-dia de nossos centros urbanos. No tocante
ao sistema agroflorestal, as conseqüências diretas do uso irracional dos recursos naturais
são a redução da produtividade, assoreamento e poluição dos cursos d'água e do
ecossistema e perdas na biodiversidade, o que em última análise vão gerar pobreza,
fome e desemprego. A perda da sustentabilidade traz entre outros efeitos o êxodo rural,
gerando sérios problemas sociais no meio urbano. Portanto, o uso sustentado do meio
ambiente passou a ser uma questão de sobrevivência das populações.
Toda esta problemática localizada e regional de gestão incorreta dos recursos
ambientais leva a condições impactantes mais grandiosas, que vão além das fronteiras
dos municípios, dos estados, dos países, tomando dimensões mundiais. O efeito estufa,
as mudanças no ciclo hidrológico, as chuvas ácidas, entre outros fatores, são problemas
mundiais, mas com origem em regiões específicas.
Diante de todos estes problemas, a Organização das Nações Unidas (ONU) vem
tentando inserir na pauta de discussão, e como tema central, uma nova filosofia de
"desenvolvimento", ou seja, desenvolver sustentavelmente, garantindo as necessidades
das atuais gerações sem comprometer as das gerações futuras.
Uma série infinita de conceitos de gestão ambiental tem sido desenvolvida. A
idéia central, no entanto, está associada ao uso equilibrado dos recursos dos
ecossistemas. A definição de indicadores da qualidade ambiental é uma importante
estratégia para a avaliação da sustentabilidade do sistema como um todo. Entretanto,
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estes indicadores devem ser compreendidos em um contexto multidisciplinar, pois além
dos aspectos físicos, químicos e biológicos, também estão inseridos aspectos sociais e
econômicos.
A medida prática de implementação deste conceito deve considerar a série de
normas propostas pela ISO 14.000, que consiste numa versão ambiental da ISO 9.000.
Esta série de normas trata da gestão da qualidade através de normas destinadas a influir
em todos os aspectos das atividades das empresas que envolvem questões relativas à
conservação do meio ambiente. As empresas envolvidas com o meio ambiente ou que
exploram os recursos naturais, necessitam adaptar-se às novas normas, aplicando
princípios de gestão ambiental condizentes com o desenvolvimento sustentável. A
tendência atual é que as empresas assegurem níveis de qualidade ambiental na
exploração dos recursos naturais e na extração de matérias primas utilizadas nos
produtos oferecidos aos consumidores, bem como no tratamento dos dejetos
provenientes de suas atividades. A busca por esta qualidade representa forte agente de
pressão sobre fornecedores, produtores e dirigentes.
No tocante à cidade de Vitória da Conquista e sua região de influência, área esta
que agrega cerca de 2 milhões de pessoas, verifica-se que ao longo dos anos o
saneamento ambiental nunca teve o tratamento adequado. Abastecimento de água de
má qualidade e insuficiente; coleta e depósito de resíduos sólidos a céu aberto,
promovendo a contaminação dos solos, das águas e do ar; inexistência de tratamento ou
tratamento inadequado de efluentes domésticos e industriais, que são lançados nos
cursos d'água e inexistência de drenagem pluvial são alguns dos muitos problemas que
afligem as cidades da região do Sudoeste Baiano, e Norte de Minas Gerais, polarizadas
por Vitória da Conquista-BA. Com relação às áreas rurais, o assoreamento dos cursos de
água em decorrência da erosão, a contaminação das águas por agroquímicos em geral e
dejetos animais, a salinização de vastas áreas irrigadas convergindo para a esterilização
das mesmas, são exemplos de problemas de ordem ambiental.
Diante deste quadro, o IFBA – Campus de de Vitória da Conquista, preocupado
com todos estes problemas ambientais e com o futuro dos cidadãos, criou no início do
ano de 2000 o curso Técnico em Meio Ambiente, objetivando suprir a falta de
profissionais especializados, que venham a atuar na mitigação de impactos ambientais,
decorrentes da ação antrópica no âmbito das áreas rurais e urbanas, aviltando o
compromisso de pensar globalmente e agir localmente, em busca do almejado
desenvolvimento sustentável.

8

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DA BAHIA
IFBAHIA / CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

O Decreto Federal nº 5.154/04 e a Resolução CEB/CNE nº 01/2005 instituíram a
possibilidade da integração entre o Ensino Médio e o Técnico Profissionalizante. Com o
novo direcionamento dado ao ensino profissionalizante no país, o Campus de Vitória da
Conquista do IFBA-BA, vem propor a implantação do curso TÉCNICO INTEGRADO EM
MEIO AMBIENTE, de acordo com as exigências legais citadas anteriormente.
Um dado adicional, de relevante importância para o desenvolvimento sócioeconômico e cultural da Região, é o número de matrículas no ensino médio. A tabela 1
mostra como estão organizados os alunos matriculados nos municípios vinculados à
DIREC 20, com sede em Vitória da Conquista. Cabe ressaltar que 84% das matrículas
ocorrem em instituições de ensino estaduais; as instituições municipais e particulares
vêm logo em seguida e a esfera federal apresenta pouca expressão neste quadro, tabela
2.
Tabela 1: 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
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Tabela 2: 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

É do domínio do senso comum o fato de que a existência de institutos, centros
de pesquisas e universidades, formando profissionais de nível médio a pós-graduados,
são fatores motivadores do desenvolvimento local. Na medida em que a Região
Sudoeste se consolidar como um pólo educacional, o resultado será um forte poder de
atração de novos investimentos, o que melhorará significativamente o próprio padrão de
vida da sua população.
O Curso Técnico Integrado em Meio Ambiente insere-se nesta perspectiva de
formação de profissionais comprometidos que possam atender a demanda de serviços
por parte de Empresas e Instituições públicas e privadas que necessitam de tais
profissionais para se adequarem às exigências da nova legislação ambiental.

1.2 Objetivos
Qualificar profissionais que colaborem com a diminuição dos impactos causados
ao meio ambiente, pela ação de indivíduos, comunidades, empresas e quaisquer outros
agentes que, de uma forma ou de outra, utilizem irracionalmente e de forma insustentável
os recursos naturais renováveis e não renováveis no âmbito das zonas rural e urbana e,
sobretudo, formar cidadãos críticos que sejam o alicerce para a busca do
desenvolvimento sustentável.

Capítulo 2: Requisitos de Acesso
O ingresso no curso Técnico Integrado em Meio Ambiente obedecerá aos
seguintes critérios:


Concorrerão às vagas exclusivamente os egressos do ensino fundamental.



O ingresso dar-se-á apenas através de exame de seleção.
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Os conteúdos das disciplinas, para fins de seleção, estão fundamentados nas
bases científicas e instrumentais para o Ensino Fundamental.

2.2 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 no turno matutino.

Capítulo 3: Perfil Profissional de Conclusão
0 profissional, ao concluir o curso, deverá apropriar-se de um conjunto de
competências que compreende ações de preservação dos recursos naturais, com
controle e avaliação dos fatores que causam impactos ao meio ambiente em atividades
Urbano-industriais, Energético-mineradoras e Agrossilvopastoris, o que propiciará a
minimização dos efeitos causados à natureza (solo, água e ar). Tal formação
compreende, igualmente, o domínio sobre atividades de prevenção da poluição por meio
da educação ambiental, do uso de tecnologias ecologicamente sustentáveis e da gestão
e manejo ambientais. Tal conjunto está descrito a seguir:


Identificar, caracterizar e correlacionar os sistemas e ecossistemas, os
elementos que os compõem e suas respectivas funções;



Identificar e caracterizar as grandezas envolvidas nos processos naturais de
conservação, utilizando os métodos e sistemas de unidade e de medida e
ordens de grandeza;



Identificar os parâmetros de qualidade ambiental dos recursos naturais (solo,
água e ar);



Classificar os recursos naturais (água e solo) segundo seus usos,
correlacionando às características físicas, químicas e biológicas;



Identificar as fontes e o processo de degradação natural de origem química,
geológica e biológica e as grandezas envolvidas nesses processos,
utilizando métodos de medição e análise;



Identificar características básicas de atividades de exploração de recursos
naturais renováveis e não renováveis que intervêm no meio ambiente;

11

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DA BAHIA
IFBAHIA / CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA



Identificar e caracterizar situações de risco e aplicar métodos de eliminação
ou de minimização de impactos ambientais;



Identificar e correlacionar o conjunto dos aspectos sociais, econômicos,
culturais e éticos envolvidos nas questões ambientais;



Avaliar as causas e efeitos dos impactos ambientais globais na saúde, no
ambiente e na economia;



Identificar os processos de intervenção antrópica sobre o meio ambiente e
as características das atividades produtivas geradoras de resíduos sólidos,
efluentes líquidos e emissões atmosféricas;



Avaliar os efeitos ambientais causados por resíduos sólidos, poluentes
atmosféricos e efluentes líquidos, identificando as conseqüências sobre a
saúde humana e sobre a economia;



Aplicar a legislação ambiental local, nacional e internacional;



Identificar os procedimentos de avaliação, estudo e relatório de impacto
ambiental (AIA/EIA/RIMA);



Auxiliar

na

implementação

de

sistemas

de

gestão

ambiental

em

organizações, segundo as normas técnicas em vigor (NBR/ISO 14000);


Interpretar resultados analíticos referentes aos padrões de qualidade do
solo, ar, água e da poluição visual e sonora, propondo medidas mitigadoras;



Aplicar princípios e utilizar tecnologias de prevenção e correção da poluição;



Organizar e atuar em campanhas de mudanças, adaptações culturais e
transformações de atitudes e condutas relativas ao meio ambiente.

O Técnico Ambiental é conceituado como o “profissional qualificado para
compreender, tomar decisões e propor soluções para os problemas ambientais urbanos e
rurais, trabalhando em empresas diversas, Órgãos Públicos, ONG's, Escolas, ou como
autônomo”. O Técnico Ambiental é reconhecido pela Lei Federal 10.410 de 11 de Janeiro
de 2002, com a seguinte redação:

"Art 1º Fica criada a Carreira de Especialista em Meio Ambiente, composta pelos cargos
de Gestor Ambiental, Gestor Administrativo, Analista Ambiental, Analista Administrativo,
Técnico Ambiental, Técnico Administrativo e Auxiliar Administrativo, abrangendo os
cargos de pessoal do Ministério do Meio Ambiente - MMA e do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama.
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Art. 6º São atribuições dos titulares do cargo de Técnico Ambiental:
I - prestação de suporte e apoio técnico especializado às atividades dos Gestores e
Analistas Ambientais;
II - execução de atividades de coleta, seleção e tratamento de dados e informações
especializadas voltadas para as atividades finalísticas; e
III - orientação e controle de processos voltados às áreas de conservação, pesquisa,
proteção e defesa ambiental."

O Técnico em Meio Ambiente registra-se profissionalmente no CREA ou no
Conselho Regional de Química. O CREA-BA orienta que sejam utilizadas para o Técnico
em Meio Ambiente as mesmas diretrizes gerais válidas para os técnicos de Nível Médio
nas áreas de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

RESOLUÇÃO Nº 262, DE 28 JUL 1979.
Dispõe sobre as atribuições dos Técnicos de 2º grau, nas áreas da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia.
RESOLVE:
Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos Técnicos de 2º
Grau, as atividades constantes do Art. 24 da Resolução nº 218 ficam assim explicitadas:
1) Execução de trabalhos e serviços técnicos projetados e dirigidos por
profissionais de nível superior.
2) Operação e/ou utilização de equipamentos, instalações e materiais.
3) Aplicação das normas técnicas concernentes aos respectivos processos de
trabalho.
4) Levantamento de dados de natureza técnica.
5) Condução de trabalho técnico.
6) Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou
manutenção.
7) Treinamento de equipes de execução de obras e serviços técnicos.
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8) Desempenho de cargo e função técnica circunscritos ao âmbito de sua
habilitação.
9) Fiscalização da execução de serviços e de atividade de sua competência.
10) Organização de arquivos técnicos.
11) Execução de trabalhos repetitivos de mensuração e controle de qualidade.
12) Execução de serviços de manutenção de instalação e equipamentos.
13) Execução de instalação, montagem e reparo.
14) Prestação de assistência técnica, ao nível de sua habilitação, na compra e
venda de equipamentos e materiais.
15) Elaboração de orçamentos relativos às atividades de sua competência.
16) Execução de ensaios de rotina.
17) Execução de desenho técnico.
Parágrafo único - Para efeito de interpretação desta resolução, conceituam-se:
1. CONDUZIR - Significa fazer executar por terceiros o que foi determinado por si ou
por outros.
2. DIRIGIR - Significa determinar, comandar e essencialmente decidir. Quem é
levado a escolher entre opções, quem é obrigado a tomar decisões, quem deve
escolher o processo construtivo e especificar materiais em uma edificação está a
dirigir
3. EXECUTAR - Significa realizar, isto é, materializar o que é decidido por si ou por
outros.
4. FISCALIZAR - Significa examinar a correção entre o proposto e o executado.
5. PROJETAR - Significa buscar e formular, através dos princípios técnicos e
científicos, a solução de um problema, ou meio de consecução de um objetivo ou
meta, adequando aos recursos econômicos disponíveis às alternativas que
conduzem à viabilidade da decisão.
Art. 2º - Visando à fiscalização de suas atividades, bem como à adequada supervisão,
quando prevista nesta Resolução, por profissional de nível Superior, os Técnicos de 2º
Grau ficam distribuídos pelas áreas de habilitação.
Art. 3º - Constituem atribuições dos Técnicos de 2º Grau, discriminados no Art. 2º, o
exercício das atividades de 01 a 17 do artigo 1º desta Resolução, circunscritas ao âmbito
restrito de suas respectivas habilitações profissionais.

14

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DA BAHIA
IFBAHIA / CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

Art. 4º - A nenhum Técnico de 2º Grau poderá ser concedida atribuição que não esteja
em estrita concordância com sua formação profissional definida pelo seu currículo escolar
e escolaridade.
Art. 5º - É assegurada aos Técnicos de 2º Grau a competência para assumir a
responsabilidade técnica por pessoa jurídica cujo objetivo social seja restrito às suas
atribuições.
Art. 6º - As atribuições dos Técnicos de 2º Grau serão, por ocasião do seu registro,
anotadas em sua Carteira de Identidade Profissional.
Parágrafo único - Para efeito do disposto neste artigo, deverá o CREA, após o exame do
currículo escolar do registrado, fazer constar na sua carteira o(s) campo(s) de atuação do
profissional.
Art. 7º - Na eventualidade de vir a ser definidas novas habilitações profissionais a nível de
2º Grau, de validade nacional, o CONFEA baixará Resoluções visando ao
estabelecimento das correspondentes atribuições.
Art. 8º - Aos Técnicos de Grau Médio diplomados anteriormente à vigência da Lei nº
5.692/71 e já registrados à data da entrada em vigor desta Resolução serão asseguradas
as atribuições consignadas em seu registro.
Art. 9º - Aos Técnicos de Grau Médio referidos no artigo anterior, já diplomados mas não
registrados, serão concedidas as atribuições consignadas nas normas vigentes
anteriormente à publicação desta Resolução.
Art. 10 - Aos Técnicos de 2º Grau já diplomados, registrados ou não, serão concedidas as
atribuições previstas nesta Resolução.
Art. 11 - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da
União.
Brasília, 28 Julho de 1979.

Engº Civil e Eletrotécnico INÁCIO DE LIMA FERREIRA (Presidente)
Engº. Civil HARRY FREITAS BARCELLOS (1º Secretário)
Publicada no D.O.U. de 06 SET 1979 - Seção I - Parte II - Págs. 4.968/4.969
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Capítulo 4: Organização Curricular
Com a reformulação proposta, o presente curso passa a ter a uma nova
estruturação curricular, de forma a ser mais dinâmico e funcional, o que possibilitará aos
profissionais envolvidos, trabalharem no desenvolvimento de habilidades e competências
de forma contextualizada, através da constante atualização das bases científicas e
tecnológicas, orientadas segundo a lógica do Desenvolvimento Sustentável da
Sociedade.
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4.1 Grade Curricular
DISCIPLINAS
NÚCLEO COMUM
Artes
Biologia
Desenho Técnico
Educação Física
Filosofia
Física
Geografia
História
Informática Básica
Inglês
Língua Portuguesa
Matemática
Química
Sociologia Geral e do Trabalho
DIVERSIFICADA
ONQ (Organização e Normas e
Qualidade)
Redação Técnica e Científica
SMS (Segurança do Trabalho, Meio
Ambiente e Saúde)
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
AIA I
AIA II
ARES / TRDF
Biologia Sanitária e Epidemiologia
Climatologia
Ecologia Geral
Educação Ambiental
GADS
Hidrologia, Geoprocessamento e GRH
Microbiologia e Bioquímica
Química Analítica
Química do Meio Ambiente
Saneamento Ambiental e Tratamento de
Água
Solos e Meio Ambiente
TEDI / AVEF
Trabalho de Conclusão de Curso
(Opcional)
Subtotal
Total
Subtotal sem Estágio
Estágio Supervisionado (Opcional)
TOTAL GERAL

1ª Série
C.H.S C.H.A

2ª Série
C.H.S C.H.A

3º Série
C.H.S C.H.A

4º Série
C.H.S C.H.A

2
2
2
2
-3
2
2
1
-4
3
2
--

72
72
72
72
-108
72
72
36
-144
108
72
--

-2
-2
-3
2
2
-2
3
3
2
--

-72
-72
-108
72
72
-72
108
108
72
--

-2
-2
2
3
2
2
-2
2
3
2
2

-72
-72
72
108
72
72
-72
72
108
72
72

---------------

---------------

--

--

2

72

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1

36

2

72

--

--

--

--

--

--

----1
--------

----36
--------

---------2
2
2

---------72
72
72

--2
2
---------

--72
72
---------

2
2
---3
1
2
4
----

72
72
---108
36
72
144
----

--

--

--

--

--

--

4

144

---

---

---

---

2
--

72
--

-3

-108
180

28

1008

29

1080

30

1080

22

972
3740
180
4104
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4.2 Estrutura Curricular
4.2.1 MATRIZES REFERENCIAIS – DISCIPLINAS DO NÚCLEO COMUM
1. NOME DA DISCIPLINA: ARTES / EDUCAÇÃO MUSICAL
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)

1 – Interpretar e compor

30

2 – Ouvir e apreciar

20

3 – Contextualizar

10

5. HABILIDADES:
1.1 ler, escrever e executar trechos rítmicos da notação musical convencional ou não;
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 desenvolver consciência de estilo em uma diversidade de manifestações musicais;
1.5 criar, organizar, dirigir, ensaiar e apresentar atividades musicais como resultado de um processo
conjunto de planejamento;
1.6 selecionar, utilizar e combinar recursos e fontes sonoras da construção de uma idéia musical;
1.7 registrar graficamente as idéias musicais (notação convencional ou não).

2.1 reconhecer auditivamente e decodificar símbolos gráficos da notação convencional relacionados
com aspectos da Duração do som – andamento;
2.2 compreender e demonstrar a diferença entre Pulso e Ritmo;
2.3 identificar as diferenças tímbricas e a textura em diversos conjuntos;
2.4 desenvolver a percepção e a consciência de público/audiência;
2.5 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;
2.6 expressar e justificar opiniões e preferências, com vocabulário adequado e conhecimento
musical;
2.7 projetar transformações que visem à melhoria da qualidade sonora dos diversos ambientes.

3.1 identificar e avaliar as manifestações musicais da contemporaneidade no contexto socioistóricocultural;
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3.2 contextualizar socioistoricamente as manifestações musicais;
3.3 identificar e descrever, a partir da audição, as principais características dos estilos vivenciados;
3.4 descrever alguns aspectos do contexto histórico-social da música executada ou ouvida;
3.5 identificar as maneiras pelas quais a indústria musical afeta vários aspectos da sociedade e da
economia.

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
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:
- Som/Silêncio – conceitos fundamentais
- Parâmetros do som:
Altura – freqüência da onda sonora
Duração – tempo de propagação da onda sonora registrado cronométrica ou
metronomicamente
Intensidade – amplitude da onda sonora
Timbre - resultante do(a)
- Textura do som – elemento da estruturação musical determinado
- Densidade do som – aspecto quantitativo da textura
- História da Música no Brasil – do descobrimento aos dias atuais
- Paisagem sonora

7. PROFESSOR(ES): MARCOS FERREIRA
8. 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
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ampliação do contato com diferentes conceitos e manifestações musicais.
9. 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 aluno, conduzindo à interferência
pedagógica mais adequada à melhoria de sua aprendizagem. Compreende a avaliação escrita, oral e
também a observação da participação do aluno.
-

10. 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
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
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4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)

3. COMPETÊNCIAS:

- Reconhecer a Biologia como um fazer humano e, portanto,
histórico,fruto da conjunção de fatores sociais,
políticos,econômicos,culturais, religiosos e tecnológicos.

10

- Identificar a interferência de aspectos místicos e culturais nos
conhecimentos do senso comum relacionados a aspectos biológicos.

10

- Reconhecer o ser humano como agente e paciente de transformações
intencionais por ele produzidas no seu ambiente.

10

- Julgar ações de intervenção, identificando aquelas que visam à preservação
e a implementação da saúde individual , coletiva e do ambiente.

10

- 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.

10

- Formular questões, diagnósticos e propor soluções para problemas
apresentados , utilizando elementos da Biologia.

10

- 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.

5. HABILIDADES:
- 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.
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- 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.

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
I UNIDADE
6.1- Introdução à Biologia;
6.2- Características dos seres vivos;
6.3- Taxonomia ou Sistemática;
6.4- Componentes Químicos da Célula :
-Compostos Inorgânicos .
II UNIDADE
6.5-Componentes Químicos da Célula :
-Componentes Orgânicos.
6.6- A Origem da vida;
6.7-Evolução dos seres vivos.
III UNIDADE
6.8 - Citologia.
IV UNIDADE
6.9-Divisão Celular.

7. PROFESSOR(ES): NELMA BISPO SILVA
8. METODOLOGIA DE ENSINO:
- Exposição participada;
- Práticas de campo;
- Práticas de laboratório;
- Análise e discussão de textos teóricos;
- Construção de modelos icônicos e analógicos;
- Pesquisa individual e em grupos;
- Aulas de vídeo;
- Visitas à Reserva Florestal do Poço Escuro em V. da Conquista;
- Seminários.
- Teatro.

9. AVALIAÇÃO:
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- 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 discussões das avaliações quantitativas;
- Discussões dos relatórios das aulas práticas.
- Acompanhamento do desempenho do aluno através do Memorial.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
AMABIS & MARTHO. Biologia, v. 1 e 2. São Paulo:Moderna, 2005.
CÉSAR & SEZAR. Biologia, v. único. São Paulo: Saraiva, 1998.
LINHARES, S.; GEWANDSZNAJDER. Biologia Hoje, v. 1 e 2. São Paulo: Ática, 1998.
LOPES, S. Biologia, v. único. São Paulo: Saraiva, 2004.
MACHADO, S. Biologia no Ensino Médio, v. único. São Paulo: Saraiva, 2004.
PAULINO, W. R. Biologia, v. Único. São Paulo: Ática; 2000. (Série Novo Ensino Médio)
VASCONCELLOS & GEWANDSZNAJDER. Programas de Saúde. São Paulo: Ática.

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

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

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)

10 h

• 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.

10 h

• Relacionar fenômenos, fatos, processos e idéias em Biologia, elaborando
conceitos, identificando regularidades e diferenças, construindo
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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.

10 h

• 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.

10 h

• 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.

10 h

• 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.

10 h

• 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.
5. 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
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
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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;
- Caracterizar as diversas fases da espermatogênese e ovulogênese;
- Diferenciar, quanto ao número de células resultantes, espermatogênese e ovulogênese;
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- 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.

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
- Genética: Mendeliana – estudo da hereditariedade – histórico – terminologias utilizada na
genética – importância da genética;
- 1ª Lei de Mendel – Teoria cromossômica da herança - indivíduos homozigotos e heterozigotos fenótipo e genótipo - caráter dominante e recessivo - Co-dominância – monohibridismo; 2ª Lei de
Mendel - dihibridismo, trihibridismo e polihibridismo;
- Fundamentos de probabilidade, soma de probabilidade; regras do ou; multiplicação de
probabilidade – regra do e, - cálculo de probabilidade.
- Genética posterior a Mendel - alelos múltiplos - conceito.
- Herança da cor da pelagem em coelhos;
- Os grupos sangüíneos do Sistema ABO - reações de incompatibilidade sangüínea - antígenos –
anticorpos - os grupos sangüíneo dos Sistemas M-N e S-s - Fator Rh - Determinação dos Grupos
sangüíneo e o fator Rh (atividade prática).
- Interação gênica - os genes complementares – epistasia - herança quantitativa.
- Determinação genética do sexo - herança ligada ao sexo - herança influenciada pelo sexo herança holândrica;
- Anatomia e fisiologia animal comparada - nutrição e digestão – respiração - circulação e
transporte – excreção - atividade hormonal - atividade nervosa - os órgãos dos sentidos.
- Reprodução e Desenvolvimento Embrionário - conceito e importância – tipos de reprodução –
assexuada – sexuada - aparelho reprodutor humano – masculino - feminino.
- Gametogênese – Espermatogênese – ovogênese;
- Controle hormonal - ciclo menstrual – fecundação;
- Segmentação do ovo – morulação – blastulação – gastrulação – histogênese - anexos
embrionários - formação de gêmeos

7. PROFESSOR(ES): MAXIMILIANO COELHO MACHADO
8. METODOLOGIA DE ENSINO:
- Exposição participada;
- Práticas de laboratório;
- Análise e discussão dos textos teóricos;
- Aplicação de questionários sobre os textos teóricos;
- Pesquisa individual ou em grupos;
- Aulas de vídeo;
- Observação direta da participação e interesse dos alunos;
- Nível de perguntas e respostas dos alunos durante as aulas;
- Correção e discussão das listas de exercícios;
- Análise e discussão dos filmes;
- Elaboração de projetos visando a ação preventiva à manutenção da saúde humana;
- Seminários.
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9. 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 e questionários;
- Correção e discussões das avaliações quantitativas;
- Acompanhamento do desempenho do aluno através do Memorial.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
AMABIS, J. M.; MARTHO, J. R. Biologia das células, v. 01. São Paulo:Moderna, 2002.
________________________ . Biologia dos organismos, v. 02. São Paulo:Moderna, 2002.
________________________ . Biologia das populações, v. 03. São Paulo:Moderna, 2002.
________________________ . Biologia e saúde humanas. São Paulo:Moderna, 1999.
MARCONDES, A. C.; LAMMOGLIA. Ciências da vida – biologia: seres vivos. São Paulo:
Atual, 2000.
______________________________. Ciências da vida – biologia: citologia, histologia, e
embriologia. São Paulo: Atual, 2000.
______________________________ . Ciências da vida – biologia: genética, evolução,
ecologia. São Paulo: Atual, 2000.
SOARES, J. L. Biologia, v. 01. São Paulo: Scipione, 1999.
____________ . Biologia, v. 02. São Paulo: Scipione, 1999.
____________ . Biologia, v. 03. São Paulo: Scipione, 1999.
____________ . Biologia, v. único. São Paulo: Scipione, 1999.

1. NOME DA DISCIPLINA: BIOLOGIA – 3ª série
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h
4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)

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

08

nos 08
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conhecimentos do senso comum relacionados a aspectos biológicos.
- Reconhecer o ser humano como agente e paciente de transformações 08
intencionais por ele produzidas no seu ambiente.
- Julgar ações de intervenção, identificando aquelas que visam à preservação 08
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 08
concepções de desenvolvimento sustentável.
- Formular questões, diagnósticos e propor soluções para problemas
apresentados , utilizando elementos da Biologia.
08
- Apresentar suposições e hipóteses acerca dos fenômenos biológicos em
estudo.
12
- Desenvolver o respeito pela vida, a criatividade e a capacidade de reflexão e
de tomada de decisões em assuntos do cotidiano.

5. HABILIDADES:
- 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.
- Saber correlacionar entre si os elementos componentes dos sistemas e ecossistemas;
- Relacionar fenômenos, fatos, processos e idéias em Biologia, elaborando conceitos, identificando
regularidades e diferenças, construindo generalizações.
- 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.
- Apresentar, de forma organizada, o conhecimento biológico aprendido , 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.

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
6.1- Botânica:
6.1.1- Classificação;

28

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DA BAHIA
IFBAHIA / CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

6.1.2-Morfologia vegetal;
6.1.3-Fisiologia vegetal.
6.2- Zoologia :
6.1.1- Os Invertebrados;
6.1.2- Os Vertebrados.
6.3- Os Vírus;
6.4- Os Moneras;
6.5- Os Protistas;
6.6- Os fungos.

7. PROFESSOR(ES): NELMA BISPO SILVA
8. METODOLOGIA DE ENSINO:
- Exposição participada;
- Práticas de campo;
- Práticas de laboratório;
- Análise e discussão de textos teóricos;
- Construção de modelos icônicos e analógicos;
- Pesquisa individual e em grupos;
- Aulas de vídeo;
- Visitas à Reserva Florestal do Poço Escuro em V. da Conquista;
- Seminários.
- Teatro.
9. 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 discussões das avaliações quantitativas;
- Discussões dos relatórios das aulas práticas.
- Acompanhamento do desempenho do aluno através do Memorial.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
AMABIS & MARTHO. Biologia, v. 1 e 2. São Paulo:Moderna, 2005.
CÉSAR & SEZAR. Biologia, v. único. São Paulo: Saraiva, 1998.
LINHARES, S.; GEWANDSZNAJDER. Biologia Hoje, v. 1 e 2. São Paulo: Ática, 1998.
LOPES, S. Biologia, v. 1 e 2. São Paulo : Saraiva, 2004.
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MACHADO, S. Biologia no Ensino Médio, v. único. São Paulo: Saraiva, 2004.
PAULINO; Biologia, vol. Único. São Paulo: Ática, 2000. (Série Novo Ensino Médio)
VASCONCELLOS, J.L.; 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 de redução.
- 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. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)
04h
04h
04h
10h
10h
18h
10h

5. 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.

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
Ponto, Reta e Plano; Formas Geométricas;
Ângulos e Polígonos. Círculo e Circunferência;
Identificação de elementos, objetos e Imagens: formas, texturas, posições e cor;
Sólidos Geométricos e suas planificações;
Sistemas de Coordenadas;
Introdução e Classificação dos desenhos: Importância do Desenho Técnico;
Normas Técnicas: Formato do papel. Caligrafia técnica. Legenda. Linhas. Escalas usuais. Sistemas
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Métricos
Projeções Ortográficas: Leitura de vistas. Planta, elevação e vistas laterais;
Perspectivas: Cavaleira, Isométrica;
Cortes/ Secção: Desenvolvimento;
Desenho Arquitetônico: normas, esboço, projeto;
Desenho de Eletricidade: convenções, planta baixa, corte, esquema;
Desenho Mecânico: elementos de ligação, tubulações, conjuntos;
Desenho Auxiliado Por Computador: AutoCAD, outros softwares CAD;

7. PROFESSOR(ES): BRUNO BRITO DE MIRANDA
8. METODOLOGIA DE ENSINO:
Aula de conteúdo teórico ministrada de forma expositiva, com a apresentação de transparências em
retroprojetor, modelos tridimensionais, auxílio de quadro de giz e folhas de exercícios.
Aula práticas executadas em pranchetas e em Laboratório de Informática.

9. AVALIAÇÃO:
Exercícios;
Provas Individuais;
Trabalhos Individuais;
Trabalhos em equipe.

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

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)

- Representação e Comunicação.

36 h

- Investigação e Compreensão.

17 h

- Contextualização sócio-cultural.

07 h

5. HABILIDADES:
- Demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como capacidade para discutir
e modificar regras, reunindo elementos de várias manifestações de movimentos e estabelecendo
umamelhor utilização dos conhecimentos adquiridos sobre a cultura corporal.
- Assumir uma postura ativa na prática das 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 humano de forma a reconhecer e modificar as
atividades corporais, valorizando-as como melhoria de suas aptidões físicas.
- Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo e valorizando as
diferenças de desempenho, linguagem e expressão.
6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
- Atividades Esportivas (Voleibol, Handebol, FUTSAL, Basquetebol).
- Atividades Corporais ( alongamento,relaxamento,exercícios físicos,atividades aeróbias...)
- Atletismo (corridas de curta e longa duração).
- Atividades Recreativas.
- Atividade Física e Qualidade de Vida.

7. PROFESSOR(ES): TAMARA RITA CARPES
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8. METODOLOGIA DE ENSINO:
8.1. Exercícios individuais, duplas, pequenos e grandes grupos, circuitos, jogos, estafetas.
8.2. Aulas expositivas, teóricas, práticas, palestras, debates, videos, DVD.
9. AVALIAÇÃO:
A avaliação será realizada diária e individualmente de acordo com a participação, frequencia e
desempenho dos alunos e, através de avaliações teóricas.
10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
PCN – Ensino Médio. 1999.
PITANGA, F. J. G. Atividade Física, Exercício Físico e Saúde. UFBA:1988.

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

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)

- Representação e Comunicação.

36 h

- Investigação e Compreensão.

17 h

- Contextualização sócio-cultural.

07 h

5. HABILIDADES:
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- Demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como capacidade para discutir
e modificar regras, reunindo elementos de várias manifestações de movimentos e estabelecendo
umamelhor utilização dos conhecimentos adquiridos sobre a cultura corporal.
- Assumir uma postura ativa na prática das 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 humano de forma a reconhecer e modificar as
atividades corporais, valorizando-as como melhoria de suas aptidões físicas.
- Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo e valorizando as
diferenças de desempenho, linguagem e expressão.
- 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 da cultura corporal, sendo capaz de discerní-las e,
reinterpretá-las em bases científicas, adotando uma postura autônoma, na seleção deatividades
procedimentos para amanutenção ou aquisição de saúde.
6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
- Atividades Esportivas (Voleibol, Handebol, FUTSAL, Basquetebol).
- Atividades Corporais ( alongamento,relaxamento,exercícios físicos,atividades aeróbias...)
- Atletismo (corridas de curta e longa duração).
- Atividades Recreativas.
- Atividade Física e Qualidade de Vida.

7. PROFESSOR(ES): TAMARA RITA CARPES
8. METODOLOGIA DE ENSINO:
- Exercícios individuais, duplas, pequenos e grandes grupos, circuitos, jogos, estafetas.
- Aulas expositivas, teóricas, práticas, palestras, debates, videos, DVD.
9. AVALIAÇÃO:
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A avaliação será realizada diária e individualmente de acordo com a participação, freqüência e
desempenho dos alunos e, através de avaliações teóricas.
10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ACHOUR JR., A. Bases para Exercícios de Alongamento. São Paulo: Phorte Editora, 1998.
ACHOUR JR., A. Flexibilidade: Teoria e Prática. Pr: Editora Atividade Física e Saúde, 1998.
FREIRE, J. B. Educação de Corpo Inteiro. Scipione, 1997.
PCN – Ensino Médio. 1999.
PITANGA, F. J. G. Atividade Física, Exercício Físico e Saúde. UFBA:1988.

1. NOME DA DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA - 3ª SÉRIE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)

- Representação e Comunicação.

36 h

- Investigação e Compreensão.

17 h

- Contextualização sócio-cultural.

07 h

5. HABILIDADES:
- Demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como capacidade para discutir
e modificar regras, reunindo elementos de várias manifestações de movimentos e estabelecendo
umamelhor utilização dos conhecimentos adquiridos sobre a cultura corporal.
- Assumir uma postura ativa na prática das 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 humano de forma a reconhecer e modificar as
atividades corporais, valorizando-as como melhoria de suas aptidões físicas.
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- Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo e valorizando as
diferenças de desempenho, linguagem e expressão.
- 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 da cultura corporal, sendo capaz de discerní-lase,
reinterpretá-las em bases científicas, adotando uma postura autônoma, na seleção deatividades
procedimentos para amanutenção ou aquisição de saúde.
- Interessar-se pelo surgimento das múltiplas variações da atividade física, enquanto
pesquisa e área de interesse social e de mercado detrabalho promissor.

objeto de

- Desenvolver as noções conceituadas de esforço, internsidade e frequüencia, aplicando-as em suas
práticas corporais.

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
- Atividades Esportivas (Voleibol, Handebol, FUTSAL, Basquetebol).
- Atividades Corporais ( alongamento,relaxamento,exercícios físicos,atividades aeróbias...)
- Atletismo (corridas de curta e longa duração).
- Atividades Recreativas.
- Atividade Física e Qualidade de Vida.

7. PROFESSOR(ES): TAMARA RITA CARPES
8. METODOLOGIA DE ENSINO:
- Exercícios individuais, duplas, pequenos e grandes grupos, circuitos, jogos, estafetas.
- Aulas expositivas, teóricas, práticas, palestras, debates, videos, DVD.
9. AVALIAÇÃO:
A avaliação será realizada diária e individualmente de acordo com a participação, freqüência e
desempenho dos alunos e, através de avaliações teóricas.
10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ACHOUR JR., A. Bases para Exercícios de Alongamento. São Paulo: Phorte Editora, 1998.
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ACHOUR JR., A. Flexibilidade: Teoria e Prática. Pr: Editora Atividade Física e Saúde, 1998.
FREIRE, J. B. Educação de Corpo Inteiro. Scipione, 1997.
PCN – Ensino Médio. 1999.
PITANGA, F. J. G. Atividade Física, Exercício Físico e Saúde. UFBA:1988.

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

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)

a) Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos a) 30h.
discursivos nas Ciências Naturais e Humanas, nas Artes e em outras
produções culturais.
b) Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem b) 30h.
específica, quanto em outros planos: o pessoal-biográfico; o entorno sóciopolítico, histórico e cultural; o horizonte da sociedade científico-tecnológica.

5. 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.

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
 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
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 A razão
 Os sentidos da palavra razão
 Os princípios racionais
 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
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O ideal científico e a razão instrumental.
7. PROFESSOR(ES): MANOEL NUNES CAVALCANTI JUNIOR
8. 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, afim de municiá-lo com o instrumental necessário para a leitura do
desenvolvimento histórico da sociedade onde está inserido.

9. 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%.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CHAUI, Marilena. Filosofia. 1. ed. São Paulo: Ática, 2000.
HOBSBAWM, Eric J. A Era das Revoluções: 1789-1848. 9. 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. 10. ed. São Paulo: Paulus, 1981.
_______________. Introdução à Filosofia. 7. ed. São Paulo: Edições Paulinas, 1980.
RUSSELL, Bertrand. História do Pensamento Ocidental: a aventura dos Pré-Socráticos a
Wittgenstein. 3. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001.
VV. AA. Primeira Filosofia: Tópicos de Filosofia Geral. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 1990.
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1. NOME DA DISCIPLINA: FÍSICA – 1ª SÉRIE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 90 h
4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)

3. COMPETÊNCIAS:

 Compreender as ciências como construções humanas, entendendo

08 h

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

07 h

naturais.
 Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos

07 h

necessários para a produção, análise e interpretação de resultados
de processos ou experimentos científicos e tecnológicos.
 Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos

08 h

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

08 h

variáveis, representados em gráficos, diagramas ou expressões
algébricas, realizando previsão de tendências, extrapolações e
interpolações e interpretações.
 Analisar qualitativamente dados quantitativos representados gráfica

07 h

ou algebricamente relacionados a contextos socio-econômicos,
científicos ou cotidianos.
 Apropriar-se dos conhecimentos da Física, da Matemática, da

08 h

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

07 h

aperfeiçoamento da leitura, da compreensão e da ação sobre a
realidade.
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 Entender a relação entre o desenvolvimento das ciências naturais e
o desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes tecnologias

07 h

aos problemas que se propuseram e propõem solucionar.
 Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências

07 h

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

08 h
08 h

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 às situações sociais que envolvam aspectos
físicos e/ou tecnológicos relevantes

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)





Cinemática;
Dinâmica;
Estática;
Hidrostática.

7. PROFESSOR(ES): CARLOS WELBY DOS SANTOS
8. 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;
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. Aulas de vídeo;
. Seminários;
. Teatro ( dramatizações, fantoches, etc).

9. 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.

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

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

3. COMPETÊNCIAS:

 Compreender as ciências como construções humanas, entendendo

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)
08 h
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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

07 h

naturais.
 Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos

07 h

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

08 h

de

probabilidades.

08 h

 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.

07 h

 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

08 h

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

07 h

aperfeiçoamento da leitura, da compreensão e da ação sobre a
realidade.
 Entender a relação entre o desenvolvimento das ciências naturais e

07 h

o desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes tecnologias
aos problemas que se propuseram e propõem solucionar.
 Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências

07 h

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,
08 h
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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

08 h

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 (CONTEÚDOS)
 Termologia;
 Óptica;
 Ondas.

7. PROFESSOR(ES): CARLOS WELBY DOS SANTOS
8. 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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9. 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.

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

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

3. COMPETÊNCIAS:

 Compreender as ciências como construções humanas, entendendo

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)
08 h

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

07 h
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naturais.
 Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos

07 h

necessários para a produção, análise e interpretação de resultados
de processos ou experimentos científicos e tecnológicos.

08 h

 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.

08 h

 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

07 h

ou algebricamente relacionados a contextos socio-econômicos,
científicos ou cotidianos.
 Apropriar-se dos conhecimentos da Física, da Matemática, da

08 h

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

07 h

aperfeiçoamento da leitura, da compreensão e da ação sobre a
realidade.
 Entender a relação entre o desenvolvimento das ciências naturais e

07 h

o desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes tecnologias
aos problemas que se propuseram e propõem solucionar.
 Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências

07 h

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,

08 h

no trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida.
 Compreender conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas

08 h

e aplicá-las a situações diversas no contexto das ciências, da
tecnologia e das atividades cotidianas.
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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 (CONTEÚDOS)
 Eletricidade;
 Eletromagnetismo

7. PROFESSOR(ES): CARLOS WELBY DOS SANTOS
8. 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).

9. 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.

47

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DA BAHIA
IFBAHIA / CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

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

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

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)

a) Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da Geografia (mapas, a) 20h.
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 b) 20h.
interpretação, identificando as singularidades ou generalidades de cada lugar,
paisagem ou território.
c) Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço c) 20h
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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5. 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.
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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.

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
1- Cartografia
1.1- Localização e Orientação
1.2- Os mapas
1.3- Representação Gráfica
1.4- Tecnologias modernas aplicadas à Cartografia
2- Geografia Física e Meio Ambiente
2.1- Estrutura Geológica
2.2- As estruturas e as formas de relevo
2.3- Clima
2.4- Solo
2.5- Hidrografia
2.6- Biomas e formações vegetais
3- Mundo Contemporâneo: economia e geopolítica
3.1- Processo de desenvolvimento do capitalismo
3.2- O Subdesenvolvimento

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






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

9. 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
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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%.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ADAS, Melhem. Panorama Geográfico do Brasil. 3.ed. São Paulo: Moderna, 1998.
ALMEIDA. R. D. Do desenho ao Mapa. São Paulo: Contexto.
BECKER, Berta.; EGLER, C. A. G. Brasil: uma nova potência regional na economia-mundo. Ed
Bertrand Brasil.
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.
GONÇALVES, Carlos W. P. Os (des)caminhos do meio ambiente. Ed Contexto.
GUERRA, A. T.; CUNHA, Sandra B. Geomorfologia – exercícios, técnicas e aplicações. Ed
Bertrand Brasil.
JATOBÁ, Lucivânio. Domínios Morfoclimáticos no Brasil. Recife: Mossoroense série A, 1992.
JATOBÁ, Lucivânio; LINS, R.C. Introdução à Geomorfologia. Recife: Bagaço, 1995.
LUCCI, Elian Alabi. Geografia: o homem no espaço global. São Paulo: Saraiva, 2004.
MOREIRA, Igor. O Espaço Geográfico: Geografia Geral e do Brasil. 38.ed. São Paulo: Ática, 2003.
PENTEADO, Margarida M. Fundamentos de Geomorfologia. 3.ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1983.
PIFFER, Osvaldo. Geografia no ensino médio. São Paulo: IBEP, 2005.
SASSEN, S. As cidades na economia mundial. São Paulo: Studio Nobel, 1998.
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SENE, Eustáquio; MOREIRA, J. Carlos. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2004.
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

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)

a) Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da Geografia (mapas, a) 20h.
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 b) 20h.
interpretação, identificando as singularidades ou generalidades de cada lugar,
paisagem ou território.
c) Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço c) 20h
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.
5. 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
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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.

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
CONTINUAÇÃO: 3- Mundo Contemporâneo: economia e geopolítica
3.3- Geopolítica e economia do período pós-segunda guerra
3.4- O Comércio Internacional
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4- Industrialização e Geopolítica
4.1- A geografia das indústrias
4.2- A produção mundial de energia
4.3- Reino Unido e França
4.4- Estados Unidos
4.5- Alemanha
4.6- Japão
4.7- Rússia
4.8- China
4.9- Os países emergentes

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






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

9. 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%.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ADAS, Melhem. Panorama Geográfico do Brasil. 3.ed. São Paulo: Moderna, 1998.
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ALMEIDA. R. D. Do desenho ao Mapa. São Paulo: Contexto.
BECKER, Berta.; EGLER, C. A. G. Brasil: uma nova potência regional na economia-mundo. Ed
Bertrand Brasil.
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.
GONÇALVES, Carlos W. P. Os (des)caminhos do meio ambiente. Ed Contexto.
GUERRA, A. T.; CUNHA, Sandra B. Geomorfologia – exercícios, técnicas e aplicações. Ed
Bertrand Brasil.
JATOBÁ, Lucivânio. Domínios Morfoclimáticos no Brasil. Recife: Mossoroense série A, 1992.
JATOBÁ, Lucivânio; LINS, R.C. Introdução à Geomorfologia. Recife: Bagaço, 1995.
LUCCI, Elian Alabi. Geografia: o homem no espaço global. São Paulo: Saraiva, 2004.
MOREIRA, Igor. O Espaço Geográfico: Geografia Geral e do Brasil. 38.ed. São Paulo: Ática, 2003.
PENTEADO, Margarida M. Fundamentos de Geomorfologia. 3.ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1983.
PIFFER, Osvaldo. Geografia no ensino médio. São Paulo: IBEP, 2005.
SASSEN, S. As cidades na economia mundial. São Paulo: Studio Nobel, 1998.
SENE, Eustáquio; MOREIRA, J. Carlos. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2004.
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:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
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competências)

a) Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da Geografia (mapas, a) 20h.
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 b) 20h.
interpretação, identificando as singularidades ou generalidades de cada lugar,
paisagem ou território.
c) Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço c) 20h
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.
5. 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.
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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.

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
5- Brasil: industrialização e política econômica
5.1- Industrialização brasileira
5.2- A economia brasileira contemporânea
5.3- A produção de energia no Brasil
6- População
6.1- Características e crescimento de população mundial
6.2- Os fluxos migratórios e a estrutura da população
6.3- A população brasileira
7- O espaço urbano e o processo de urbanização
7.1- O espaço urbano do mundo contemporâneo
7.2- As cidades e a urbanização brasileira
7.3- Impactos ambientais urbanos
8- O espaço rural e a produção agrícola
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8.1- Atividades econômicas no espaço rural
8.2- A agricultura brasileira

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






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

9. 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%.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ADAS, Melhem. Panorama Geográfico do Brasil. 3.ed. São Paulo: Moderna, 1998.
ALMEIDA. R. D. Do desenho ao Mapa. São Paulo: Contexto.
BECKER, Berta.; EGLER, C. A. G. Brasil: uma nova potência regional na economia-mundo. Ed
Bertrand Brasil.
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.
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GARAY, Irene; DIAS, Braulio. Conservação da biodiversidade em ecossistemas tropicais. Ed
Vozes.
GONÇALVES, Carlos W. P. Os (des)caminhos do meio ambiente. Ed Contexto.
GUERRA, A. T.; CUNHA, Sandra B. Geomorfologia – exercícios, técnicas e aplicações. Ed
Bertrand Brasil.
JATOBÁ, Lucivânio. Domínios Morfoclimáticos no Brasil. Recife: Mossoroense série A, 1992.
JATOBÁ, Lucivânio; LINS, R.C. Introdução à Geomorfologia. Recife: Bagaço, 1995.
LUCCI, Elian Alabi. Geografia: o homem no espaço global. São Paulo: Saraiva, 2004.
MOREIRA, Igor. O Espaço Geográfico: Geografia Geral e do Brasil. 38.ed. São Paulo: Ática, 2003.
PENTEADO, Margarida M. Fundamentos de Geomorfologia. 3.ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1983.
PIFFER, Osvaldo. Geografia no ensino médio. São Paulo: IBEP, 2005.
SASSEN, S. As cidades na economia mundial. São Paulo: Studio Nobel, 1998.
SENE, Eustáquio; MOREIRA, J. Carlos. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2004.
VESENTINI, José William. Brasil: Sociedade & Espaço. 4.ed. São Paulo: Ática, 2004.

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

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)

a) Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversa, a) 20h.
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 b) 20h.
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.

c) 20h
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5. 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.

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
 Introdução à História
 A Pré-História
 O Paleolítico
 O Neolítico
 Surgimento das primeiras sociedades históricas
 As civilizações do Oriente Médio
 O Egito Antigo
 A Mesopotâmia
 Hebreus
 O Império Persa
 O Mundo Grego
 Creta e a civilização minóica
 A Grécia Micênica ou Aquéia
 A Grécia Heróica (Homérica)
 A Grécia Antiga (Arcaica): Atenas e Esparta
 A Grécia Clássica
 A Grécia Helenística
 O legado grego
 O Mundo Romano
 Roma Monárquica
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Roma Republicana
Roma Imperial
A cultura do Império Romano
O Império Cristão
Crise do Império
O Império Romano do Ocidente
O Império do Oriente

 A Antigüidade Tardia e a Idade Média
 As Invasões Germânicas
 Império Bizantino
 A civilização muçulmana
 O Império Carolíngio
 A Baixa Idade Média
 O Feudalismo
 O Sacro Império Romano-Germânico
 O cristianismo feudal e as Cruzadas
 O renascimento comercial e urbano
 A grande crise dos séculos XIV e XV

7. PROFESSOR(ES): MANOEL NUNES CAVALCANTI JUNIOR
8. 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, afim de municiá-lo com o instrumental necessário para a leitura do
desenvolvimento histórico da sociedade onde está inserido.

9. 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%.
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10. 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.
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: HISTÓRIA – 2ª 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.

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)
a) 20h.
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b) Relativizar as diversas concepções de tempo e as diversas formas de
periodização do tempo cronológico, reconhecendo-as como construções
culturais e históricas.

b) 20h.

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.

c) 20h

5. 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.

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
 O Estado Moderno e o absolutismo real
 Os Descobrimentos
 O Renascimento cultural
 A Reforma e a Contra Reforma
 O Colonialismo
 O “Século das Luzes”
 A Revolução Inglesa
 A Revolução Americana
 A Revolução Francesa
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 A Revolução Industrial inglesa
 Brasil Colônia
 A expansão ultramarina: o pioneirismo ibérico
 O sentido da colonização
 O desenvolvimento da colonização
 Escravismo
 Cultura africana na formação da Colônia
 Apogeu e crise da Colônia
 A Independência
 Brasil Império
 O Primeiro Reinado (1822-1831)
 A Regência (1831-1840)
 O Segundo Reinado (1840-1889)
 A escravidão e o processo de abolição
 A transição da Monarquia para a República

7. PROFESSOR(ES): MANOEL NUNES CAVALCANTI JUNIOR
8. 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, afim de municiá-lo com o instrumental necessário para a leitura do
desenvolvimento histórico da sociedade onde está inserido.

9. 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%.
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10. 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.
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: HISTÓRIA – 3ª SÉRIE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)
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a) Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversa, a) 20h.
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 b) 20h.
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 c) 20h
– nos contextos históricos de sua constituição e significação.

5. 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.

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)












O Período Napoleônico: ascensão e queda.
A Restauração na Europa: o Congresso de Viena e a Santa Aliança
Liberalismo e as “ondas revolucionárias” no séc. XIX: de 1820 a 1848.
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
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 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-...)

7. PROFESSOR(ES): MANOEL NUNES CAVALCANTI JUNIOR
8. 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, afim de municiá-lo com o instrumental necessário para a leitura do
desenvolvimento histórico da sociedade onde está inserido.

9. 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%.

10. 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.
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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.
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: 36 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

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)
6
6
4
20

5. HABILIDADES:
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-

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).

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
-

História do desenvolvimento dos computadores
Hardware – parte física dos computadores (equipamentos)
Software – parte lógica dos computadores (programas)
Introdução a programação de computadores
Sistema operacional Windows
Microsoft Word(editor de textos)
Microsoft Excel(planilha eletrônica)
Microsoft Power Point (elaboração de slides)

7. PROFESSOR(ES): LAURO FERRAZ DE OLIVEIRA FLORES
8. 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.
9. AVALIAÇÃO:

-

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

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. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)
- 13h
- 18 h
- 13 h
- 16 h

5. 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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6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
- Técnicas de leitura em diferentes níveis de compreensão.
- Estudo de itens lexicais e categoriais.
- Estudo da estrutura textual
- Funções lingüísticas dos textos.

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

9. 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.
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10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

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.
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.
CRUZ, Décio T., SILVA, Alba V. & ROSAS, Marta. inglês.com.textos para informática. Salvador:
O Autor, 2001.
GRAHAM, Jean. Inglês para brasileiros. 1. ed. São Paulo: Editora Record, 1987.
GRELLET, Françoise. Developing Reading Skill. Cambridge. 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.
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
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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. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)
- 13h
- 18 h
- 13 h
- 16 h

5. 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;

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
- Técnicas de leitura em diferentes níveis de compreensão.
- Estudo de itens lexicais e categoriais.
- Estudo da estrutura textual
- Funções lingüísticas dos textos.

7. PROFESSOR(ES): ZENILTON CORREIA SOARES
8. METODOLOGIA DE ENSINO:
- Exposição participada;
- Análise e discussão de textos;
- Pesquisa individual e em grupos;
- Aulas de áudio/vídeo/DVD;
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9. 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.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

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.
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.
CRUZ, Décio T., SILVA, Alba V. & ROSAS, Marta. inglês.com.textos para informática. Salvador:
O Autor, 2001.
GRAHAM, Jean. Inglês para brasileiros. 1. ed. São Paulo: Editora Record, 1987.
GRELLET, Françoise. Developing Reading Skill. Cambridge. 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.
TOTIS, Veronica Pakrauskas; Língua inglesa - leitura. Sao Paulo: Cortez, 1991.
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WILKES, Angela. Inglês para principiantes. São Paulo: Editora Verbo, 1992.

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

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)

- Compreender e usar a Língua Portuguesa como a língua materna, geradora
de significação e integradora da organização do mundo e da própria
identidade;

40 h

- 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;

40 h

- 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.

40 h

5. 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.
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6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
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.

7. PROFESSOR(ES): EDUARDO MATOS SANTOS
JOANNE FERREIRA DE OLIVEIRA
MARTA QUADROS FERNANDES
8. 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.

9. 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.

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

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

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)

- Compreender e usar a Língua Portuguesa como a língua materna, geradora
de significação e integradora da organização do mundo e da própria
identidade;

40 h

- 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;

40 h
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- 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.

40 h

5. 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.

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
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.

7. PROFESSOR(ES): EDUARDO MATOS SANTOS
JOANNE FERREIRA DE OLIVEIRA
MARTA QUADROS FERNANDES
8. METODOLOGIA DE ENSINO:
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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.

9. 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.

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

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

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)

- Compreender e usar a Língua Portuguesa como a língua materna, geradora
de significação e integradora da organização do mundo e da própria
identidade;

- 40 h

- 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;

-40 h

- 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.

- 40 h

5. 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;
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- Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a língua oral e escrita e seus códigos
sociais, contextuais e lingüísticos.

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
1. Sintaxe:

2.Literatura:

a) períodos: simples e composto
b) sintaxe de concordância e regência;
c) crase;
d) pontuação.
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.

7. PROFESSOR(ES): EDUARDO MATOS SANTOS
JOANNE FERREIRA DE OLIVEIRA
MARTA QUADROS FERNANDES
8. 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.

9. 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.

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

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

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)
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 Compreender as ciências como construções humanas, entendendo

- 5 h.

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

- 5 h.

naturais.
 Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos

- 7 h.

necessários para a produção, análise e interpretação de resultados
de processos ou experimentos científicos e tecnológicos.
 Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos

- 5 h.

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

- 10 h.

variáveis, representados em gráficos, diagramas ou expressões
algébricas, realizando previsão de tendências, extrapolações e
interpolações e interpretações.
 Analisar qualitativamente dados quantitativos representados gráfica

- 10 h.

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

- 8 h.

o

funcionamento do mundo natural, planejar, executar e avaliar
ações de intervenção na realidade natural.
 Identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para o

- 10 h.

aperfeiçoamento da leitura, da compreensão e da ação sobre a
realidade.
 Entender a relação entre o desenvolvimento das ciências naturais e

- 6 h.

o desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes tecnologias
aos problemas que se propuseram e propõem solucionar.
 Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências

- 7 h.

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.

- 7 h.

 Compreender conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas
e aplicá-las a situações diversas no contexto das ciências, da

- 10 h.

tecnologia e das atividades cotidianas.

5. HABILIDADES:


Ler



Interpretar



Calcular



Resolver



Aplicar



Comparar



Trabalhar



Liderar



Auto-avaliar



Analisar



Caracterizar



Comprovar



Relacionar
6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
 Conjuntos
 Funçôes

7. PROFESSOR(ES): ERON SARDINHA DE OLIVEIRA
GILNEIDE DE OLIVEIRA PADRE
ROSINEIDE XAVIER FIGUEIREDO
8. 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
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
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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.

9. 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
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proponha.
10. 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, 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, 2000. 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).
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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. Matemática: 2o grau. São Paulo: Scipione,
1996. v. 1, 2 e 3.
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

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)
-5h

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

-5h

naturais.
 Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos

-7h

necessários para a produção, análise e interpretação de resultados
de processos ou experimentos científicos e tecnológicos.
-5h
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 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.

- 10 h

 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.

- 10 h

 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

-8h

o

funcionamento do mundo natural, planejar, executar e avaliar
ações de intervenção na realidade natural.

- 10 h

 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

-6h

o desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes tecnologias
aos problemas que se propuseram e propõem solucionar.
 Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências

-7h

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,

-7h

no trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida.
 Compreender conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas

- 10 h

e aplicá-las a situações diversas no contexto das ciências, da
tecnologia e das atividades cotidianas.
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5. HABILIDADES:


Ler



Interpretar



Calcular



Resolver



Aplicar



Comparar



Trabalhar



Liderar



Auto-avaliar



Analisar



Caracterizar



Comprovar



Relacionar
6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
 Matrizes, determinantes e Sistemas Lineares
 Geometria Plana
 Trigonometria

7. PROFESSOR(ES): ERON SARDINHA DE OLIVEIRA
GILNEIDE DE OLIVEIRA PADRE
ROSINEIDE XAVIER FIGUEIREDO
8. METODOLOGIA DE ENSINO:
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
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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.
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
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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.

9. 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.
10. 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.
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Rio de Janeiro: IMPA/VITAE, 1992.
CAVALCANTI, Klester. Maior do mundo. Veja, São Paulo, ano 31, 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, 2000. 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.
SOUZA, Maria Helena Soares de; SPINELLI, Walter. Matemática: 2o grau. São Paulo: Scipione,
1996. v. 1, 2 e 3.
TAHAN, Malba. O homem que calculava. São Paulo: Círculo do livro, 1983.
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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
4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)

3. COMPETÊNCIAS:

 Compreender as ciências como construções humanas, entendendo

-5h

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

-5h

naturais.
 Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos

-7h

necessários para a produção, análise e interpretação de resultados
de processos ou experimentos científicos e tecnológicos.
 Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos

-5h

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

- 10 h

variáveis, representados em gráficos, diagramas ou expressões
algébricas, realizando previsão de tendências, extrapolações e
interpolações e interpretações.
 Analisar qualitativamente dados quantitativos representados gráfica

- 10 h

ou algebricamente relacionados a contextos socio-econômicos,
científicos ou cotidianos.

-8h

 Apropriar-se dos conhecimentos da Física, da Química e da
Biologia

e

aplicar

esses

conhecimentos

para

explicar

o
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funcionamento do mundo natural, planejar, executar e avaliar
ações de intervenção na realidade natural.
 Identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para o

- 10 h

aperfeiçoamento da leitura, da compreensão e da ação sobre a
realidade.
 Entender a relação entre o desenvolvimento das ciências naturais e

-6h

o desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes tecnologias
aos problemas que se propuseram e propõem solucionar.

-7h

 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,

-7h

no trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida.
 Compreender conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas

- 10 h

e aplicá-las a situações diversas no contexto das ciências, da
tecnologia e das atividades cotidianas.

5. HABILIDADES:


Ler



Interpretar



Calcular



Resolver



Aplicar



Comparar



Trabalhar



Liderar



Auto-avaliar



Analisar



Caracterizar



Comprovar



Relacionar
6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
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Conjunto dos números complexos
Polinômios
Equações Polinomiais
Geometria Espacial
Geometria Analítica

7. PROFESSOR(ES): ERON SARDINHA DE OLIVEIRA
GILNEIDE DE OLIVEIRA PADRE
ROSINEIDE XAVIER FIGUEIREDO
8. METODOLOGIA DE ENSINO:
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
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

96

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DA BAHIA
IFBAHIA / CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

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.

9. AVALIAÇÃO:
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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.
10. 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, 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

98

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DA BAHIA
IFBAHIA / CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

abordagem. 2o grau, São Paulo: FTD, São Paulo, 2000. 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.
SOUZA, Maria Helena Soares de; SPINELLI, Walter. Matemática: 2o grau. São Paulo: Scipione,
1996. v. 1, 2 e 3.
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:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)
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 Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas.

1. 10 h

 Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e
coletiva do ser humano com o ambiente.

2. 10 h

 Compreender a dinâmica da construção do conhecimento químico
como fruto do trabalho de muitos pesquisadores, estando sempre

3. 10 h

sujeito a mudanças.
 Desenvolver postura crítica em relação ao papel da ciência no
mundo do trabalho e na realidade social brasileira, identificando

4. 10 h

onde e como o conhecimento químico é utilizado.
 Relacionar a evolução do conhecimento químico a aspectos
históricos, econômicos e sociais.

5. 10 h

 Identificar os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no
desenvolvimento da Química e da tecnologia.

6. 10 h

5. 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.
6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
 Introdução a Química
 Estrutura da Matéria
 Classificação Periódica dos Elementos
 Ligações Químicas
 Funções Inorgânicas
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 Cálculos Estequiométricos

7. PROFESSOR(ES): ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA
8. 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.

9. 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.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
DA SILVA, Eduardo Roberto. NÓBREGA, Olímpio Salgado. DA SILVA, Ruth Hashumoto. Química. V.
1,2 e 3. 1. ed. São Paulo: Editora Ática, 2001.
HARTWIG, Dácio Rodney. DE SOUZA, Edson. MOTA, Ronaldo Nascimento. Química. V. 1,2 e 3. 1.
ed. São Paulo: Editora Scipione, 1999.
LEMBO, Antônio. Química – Realidade e Contexto. V. 1,2 e 3. 1. ed. São Paulo: Editora Ática, 1999.

MOL, Gerson de Souza. DOS SANTOS, Wildson Luiz Pereira. Química na Sociedade. V. 1. 2. ed.
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Brasília: Editora UnB, 2000.
SARDELA, Antônio. Química. Volume único. 5. ed. São Paulo: Editora Ática, 2000.

USBERCO, João. SALVADOR, Edgard. Química. Volume único. 4. ed. São Paulo: Editora
Saraiva, 2003.

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

3. COMPETÊNCIAS:

1. Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas.

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)

1. 10 h

2. Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e
coletiva do ser humano com o ambiente.

2. 10 h

3. Compreender a dinâmica da construção do conhecimento químico
como fruto do trabalho de muitos pesquisadores, estando sempre

3. 10 h

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

4. 10 h

como o conhecimento químico é utilizado.
5. Relacionar a evolução do conhecimento químico a aspectos
históricos, econômicos e sociais.

5. 10 h

6. Identificar os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no
desenvolvimento da Química e da tecnologia.

6. 10 h

102

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DA BAHIA
IFBAHIA / CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

5. 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.
6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
 Gases
 Soluções
 Propriedades Coligativas
 Termoquímica
 Cinética Química
 Equilíbrios Químicos
 Eletroquímica

7. PROFESSOR(ES): ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA
8. 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.

9. AVALIAÇÃO:
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-

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.

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

HARTWIG, Dácio Rodney. DE SOUZA, Edson. MOTA, Ronaldo Nascimento. Química. V. 1,2 e 3. 1.
ed. São Paulo: Editora Scipione, 1999.
LEMBO, Antônio. Química – Realidade e Contexto. V. 1,2 e 3. 1. ed. São Paulo: Editora Ática, 1999.

MOL, Gerson de Souza. DOS SANTOS, Wildson Luiz Pereira. Química na Sociedade. V. 1. 2. ed.
Brasília: Editora UnB, 2000.

SARDELA, Antônio. Química. Volume único. 5. ed. São Paulo: Editora Ática, 2000.

USBERCO, João. SALVADOR, Edgard. Química. Volume único. 4. ed. São Paulo: Editora
Saraiva, 2003.

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

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)
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1. Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas.

1. 10 h

2. Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e
coletiva do ser humano com o ambiente.

2. 10 h

3. Compreender a dinâmica da construção do conhecimento químico
como fruto do trabalho de muitos pesquisadores, estando sempre

3. 10 h

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

4. 10 h

como o conhecimento químico é utilizado.
5. Relacionar a evolução do conhecimento químico a aspectos
históricos, econômicos e sociais.

5. 10 h

6. Identificar os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no
desenvolvimento da Química e da tecnologia.

6. 10 h

5. 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.
6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
 Reações Nucleares
 Introdução a Química Orgânica
 Funções Orgânicas
 Reações Orgânicas
 Polímeros
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7. PROFESSOR(ES): ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA
8. 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.

9. 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.

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

HARTWIG, Dácio Rodney. DE SOUZA, Edson. MOTA, Ronaldo Nascimento. Química. V. 1,2 e 3. 1.
ed. São Paulo: Editora Scipione, 1999.
LEMBO, Antônio. Química – Realidade e Contexto. V. 1,2 e 3. 1. ed. São Paulo: Editora Ática, 1999.

MOL, Gerson de Souza. DOS SANTOS, Wildson Luiz Pereira. Química na Sociedade. V. 1. 2. ed.
Brasília: Editora UnB, 2000.
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SARDELA, Antônio. Química. Volume único. 5. ed. São Paulo: Editora Ática, 2000.

USBERCO, João. SALVADOR, Edgard. Química. Volume único. 4. ed. São Paulo: Editora
Saraiva, 2003.

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

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)

a) Produzir novos discursos sobre as diferentes realidades sociais, a partir das a) 20h
observações e reflexões realizadas.
b) Compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais de etnias e b) 20h
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.

c) 20h

5. 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.
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6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
 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
 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

7. PROFESSOR(ES): MANOEL NUNES CAVALCANTI JUNIOR
8. 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, afim de municiá-lo com o instrumental necessário para a leitura do
desenvolvimento histórico da sociedade onde está inserido.

9. 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.
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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%.
10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
FALEIROS, Vicente de Paula. A política social do Estado capitalista. São Paulo: Cortez, 1980.
LUCAS, José. Não à teoria do subdesenvolvimento. São Paulo: Kairós, 1983.
OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia. São Paulo: Ática, 1995.

MATRIZES REFERENCIAIS – DISCIPLINAS DA PARTE DIVERSIFICADA
1. NOME DA DISCIPLINA: ONQ (ORGANIZAÇÃO, NORMAS E QUALIDADE)
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)

- Diagnosticar as funções básicas da Administração e suas características
principais;

- 05 h

- Utilizar adequadamente Tabelas e Gráficos na Organização, Execução e
Controle do Trabalho Profissional;

- 09 h

- Utilizar adequadamente Métodos e Técnicas de Qualidade e Produção
Limpa em um Sistema de Gestão de uma micro e pequena empresa da Área
Profissional;

- 09 h

- Abstrair a terminologia do sistema de Normas de Qualidade ISO 9.000 –
Revisão 2.000;

- 07 h

- Abstrair a terminologia do sistema de Normas de Certificação Ambiental ISO
14.000;

- 07 h

- Compreender o funcionamento do sistema operacional de uma empresa,
correlacionando com as estratégias empresariais;

- 11 h

- Planejar um empreendimento na Área Profissional estimando o custo total
mínimo do projeto, a sua rentabilidade e as possibilidades de financiamento,

- 12 h
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bem como sua parte legal.

5. HABILIDADES:
-

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

-

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;

-

Interpretar os princípios da gestão ambiental em empresas;

-

Conhecer as ferramentas da produção limpa e sua aplicação;

-

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

-

Identificar conceitos e simbologias aplicados em sistema de gestão ambiental;

-

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.

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
1 INTRODUÇÃO A ADMINISTRAÇÃO
1.1 Antecedentes históricos
1.2 Funções
1.3 Níveis da Administração
1.4 Eficiência e eficácia organizacional
1.5 Teoria de Sistemas
2 GRÁFICOS ADMINISTRATIVOS
2.1 Organograma e tipos de organização
2.2 Fluxograma
2.3 Leiaute
3 GESTÃO DA QUALIDADE
3.1 Histórico da gestão da qualidade
3.2 Normalização e qualidade total
4 TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO LIMPA EM EMPRESA – PmaisL
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5 NORMAS TÉCNICAS DE QUALIDADE
5.1 ISO Série 9.000 – Revisão 2.000
6 NORMA DE CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL
6.1 ISO Séries 14.000
7 ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES
8 TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO AVANÇADA
9 EMPREENDEDORISMO
9.1 Construção de idéias de negócios
9.2 Plano de negócios

7. PROFESSOR(ES): WELINGTON FELICIANO VIEIRA
8. METODOLOGIA DE ENSINO:
-

Exposição participada;
Análise e discussão de textos teóricos;
Práticas em laboratórios de informática;
Pesquisa individual e em grupos;
Aulas de vídeo;
Visitas técnicas a empresas industriais e de serviço;
Palestras.

9. 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 discussões das avaliações quantitativas;
Discussões dos relatórios das visitas técnicas;
Acompanhamento do desempenho do aluno através do Memorial.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BURSZTYN, M.A. Introdução à Economia do Meio Ambiente. Brasília: IBAMA, 1994.
CONSELHO EMPRESARIAL BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. A
Produção mais limpa na micro e pequena empresa (Apostila). Centro Nacional de Tecnologias
Limpas – SENAI – RS.
COOPER, Cary L. ARGYRIS, Chris. Dicionário Enciclopédico de Administração. São Paulo: Atlas,
2003.
DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luísa. 14. ed. São Paulo: Cultura Editores Associados, 1999.
LUIZ, Sinclayr. Organização e Técnica Comercial – Introdução à Administração. 21. ed. São
Paulo: Saraiva. 1999.
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MARTINS, Petrônio Garcia. ALT, Paulo Renato Campos. Administração de Recursos Materiais e
Patrimoniais. São Paulo: Saraiva, 2000.
OLIVEIRA. Djalma de Pinho Rebouças. Sistemas, Organização & Métodos – uma abordagem
gerencial. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da qualidade no processo: a qualidade na produção de bens
e serviços. São Paulo: Atlas, 1995.
SLACK, Nigel. Administração da Produção. São Paulo: Atlas, 1997.
TORKOMIAN, Ana Lúcia Vitale. NOGUEIRA,
empreendimentos. São Carlos: EdUFScar, 2001.

Edemilson.

Desenvolvimento

de

novos

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

3. COMPETÊNCIAS:

1. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e
suas manifestações específicas.
2. Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna,
geradora de significação e integradora da organização de mundo e da
própria identidade.
3. Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no
trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida.
4. Considerar a linguagem e suas manifestações como fontes de
legitimação de acordos e condutas sociais, e sua representação
simbólica como forma de expressão de sentidos, emoções e
experiências do ser humano na vida social.
5. Respeitar e preservar as manifestações da linguagem, utilizadas por
diferentes grupos sociais, em suas esferas de socialização.

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)
1.
2.
3.
4.
5.

05 h
10 h
05 h
05 h
05 h
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5. HABILIDADES:
1. Avaliar a adequação ou a inadequação de determinados registros em diferentes situações
de uso da língua;
2. Perceber a variação intrínseca ao processo lingüístico no que diz respeito à região, classe
social, idade, sexo, profissão.
3. Identificar o objetivo de um texto;
4. Identificar a idéia central de um texto;
5. Reconhecer as características próprias do relatório;
6. Elaborar relatórios utilizando os termos e a forma técnica;
7. Produzir textos escritos conforme o padrão culto da língua;
8. Desenvolver com clareza a comunicação oral e escrita.

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
1. Considerações sobre a noção de texto
2. Texto literário e não-literário
2.1 Níveis de leitura de um texto
2.2 Estrutura profunda de um texto
2.3 Fatores de textualidade
3. Língua padrão X variações lingüísticas
4. O período na construção do parágrafo
5. O parágrafo e sua estrutura
6. O relatório: características, tipologia, estrutura
7. O texto dissertativo de caráter científico
8. Qualidades e defeitos do texto

7. PROFESSOR(ES): MARTA QUADROS FERNANDES
8. METODOLOGIA DE ENSINO:
Sondagem; discussão participada; leitura e análise de diferentes textos literários e não-literários,
exposição participada; dinâmicas de grupo; atividades individuais e em grupo; exercícios orais e
escritos.

9. 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 e uma prova final.
A sistemática de avaliação será previamente discutida com os alunos.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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ANDRADE, M. M. ; Henriques, A. Língua Portuguesa: noções básicas para cursos
superiores. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1996.
BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas básicas de comunicação escrita. 20. 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. 4. ed. Petrópolis, RJ: 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. 14. ed. Rio de Janeiro: 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.
MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação criativa. 11. ed. São
Paulo: Atlas, 1996.
TRAVAGLIA, Carlos Luiz & KOCH, Ingedore G. Villaça. Texto e Coerência. 2. ed. São Paulo:
Cortez, 1993.

1. NOME DA DISCIPLINA: SMS – SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)

- Atuar nos programas de prevenção em segurança do trabalho e higiene
ocupacional.

-10 h

- Avaliar os aspectos de riscos de processos.

- 10 h

- Utilizar os dispositivos e equipamentos de segurança de acordo com as
normas vigentes.

- 10 h

- Reconhecer os benefícios de ações ambientais de prevenção na fonte.

- 10 h
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- Estimar e controlar efeitos ambientais das operações efetuadas.
- 10 h
- Participar da gestão ambiental do seu processo produtivo.
- 10 h

5. HABILIDADES:
- Interpretar o conceito de limite de tolerância para a exposição a agentes físicos e químicos.
- Identificar os diversos tipos de incêndios e respectivos agentes extintores utilizados no seu
combate.
- Identificar os sinais vitais em um trabalhador acidentado.
- Interpretar as Normas Regulamentadoras (NR) e outras normas aplicáveis à segurança.
- Identificar as ferramentas utilizadas na análise de riscos do processo (HAZOP, análise
preliminar de riscos, diagrama de causa e efeito, etc.) e riscos inerentes às operações
executadas.
- Reconhecer os benefícios da prevenção na fonte.
- Identificar os tipos de equipamentos de proteção individual 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.
- Diferenciar as atividades preventivas das “fim de tubo”.
- Interpretar os padrões de lançamento impostos pelos Órgãos de Controle.
- Interpretar a qualidade do efluente gerado frente aos padrões determinados pelos Órgãos de
Controle.
- Interpretar os procedimentos e Normas Ambientais Brasileiras.
- Elaborar um balanço hídrico, energético, inventário de emissões atmosféricas e resíduos
sólidos.
- Identificar os tipos de tratamentos físicos, químicos e biológicos de efluentes industriais e suas
variáveis de controle.
- Reconhecer os impactos dos efluentes de processo nas estações de tratamento com base nas
suas características.
6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
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Medicina do trabalho; segurança do trabalho; grau de risco; cipa; riscos operacionais; riscos
ambientais; seguro; atos inseguros; condições inseguras; fatores pessoais e orgânicos de acidente do
trabalho; equipamentos de proteção individual; insalubridade; periculosidade; sinalização de
segurança; proteção contra incêndio; primeiros socorros.

7. PROFESSOR(ES): MAXIMILIANO COELHO MACHADO
8. METODOLOGIA DE ENSINO:
- Exposição participada;
- Práticas de laboratório;
- Análise e discussão dos textos teóricos;
- Aplicação de questionários sobre os textos teóricos;
- Pesquisa individual ou em grupos;
- Aulas de vídeo;
- Observação direta da participação e interesse dos alunos;
- Nível de perguntas e respostas dos alunos durante as aulas;
- Correção e discussão das listas de exercícios;
- Análise e discussão dos filmes;
- Elaboração de projetos visando a ação preventiva à manutenção da saúde humana;
- Seminários.

9. 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 e questionários;
- Correção e discussões das avaliações quantitativas;
- Acompanhamento do desempenho do aluno através do Memorial.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
ANFARMAG - Primeiros socorros.
ANUÁRIO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO. Novo Hamburgo: MPF Publicações Ltda., 1998.
ANVISA – Legislação. Disponível em: <www.anvisa.gov.br>.
BIDIN, João; MARTINS, L. C. de Souza. Manual de relações Industriais. Vol 3 – Ed Pioneira - São
Paulo, 1980.
Dados Vitais. Disponível em: <http://www.geocities.com/epamjr/dados.htm>.
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Doctor On Line. Disponível em: <http://www.doctor.com.br/primsoco.htm>.
GUIA ELETRÔNICO DAS TRILHAS DA ILHA DE SANTA CATARINA - PRIMEIROS SOCORROS.
Disponível em: < http://www.guiafloripa.com.br/trilhas/socorros/socorros.html>.
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Disponível em: < www.mtb.gov.br>.
<http://www.anfarmag.com.br/documentos/utilidades/primsoc.htm>.
Primeiros Socorros. Disponível em: <http://www.dner.gov.br/emergencia.htm#1>.
Primeiros Socorros. Disponível em: <http://www.geocities.com/CollegePark/Lab/2406/socorros.htm>.
Primeiros Socorros.Disponível em:<http://www.polmil.sp.gov.br/salvamarpaulista/primeirosocorro.htm>
ROCHA, Lys Esther et al. Isto é Trabalho de Gente? Vida, doença e trabalho no Brasil. Petrópolis:
Vozes, 1994.
SOS - Manual de Primeiros Socorros. Disponível em: <http://sweet.ua.pt/~helder/sos/>.
VIANNA, José de Segadas. Manual de Prevenção de Acidentes. Rio de Janeiro, 1980.
- Entidades públicas do setor de Segurança do Trabalho em Salvador (Ba):
CESAT (Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador) - Endereço: Rua Pedro Lessa, 123 – Canela,
Fone: 336-1627.
Delegacia Regional do Trabalho (DRT) - Delegado: Edmundo Fahel - Endereço: Av. Sete de
Setembro, 698 Mercês. Salvador-BA. Fones: 329-8400 e 329-0833
FUNDACENTRO (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho).
Endereço: Rua Alceu Amoroso Lima, 142 (em frente ao Centro Médico Iguatemi) Fone: 341-1412
- Endereços na internet que apresentam informações importantes:
AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Disponível em: <http://www.anvs.gov.br>.
ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE HIGIENE INDUSTRIAL. Disponível em: <http://www.aiha.org>.
CCOHS - Canadian Centre
<http://www.rpi.ccohs.ca>.

for

Occupational

Health

and

Safety.

Disponível

em:

CENTRO PARA O CONTROLE DE DOENÇAS – USA. Disponível em: <http://www.cdc.gov>.
EPA - Environmental Protection Agency – USA. Disponível em: <http://www.epa.gov>.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EM EL TRABAJO-ESPANHA. Disponível em: <
http://www.insht.es>.
NFPA - National Fire Protection Agency – USA. Disponível em: <http://www.wpi.edu/~fpe/nfpa>.
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OCCUPATIONAL SAFETY
http://www.osha.gov>.

AND

HEALTH

ORGANIZAÇÃO
INTERNACIONAL
http://turva.me.tut.fi/sis/home>.

DO

ADMINISTRATION

TRABALHO

-

–

USA.

OIT).

Disponível

Disponível

em:

em:

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Disponível em: <http://www.who.ch>.
REVISTA PROTEÇÃO. Disponível em: <http://www.protecao.com.br>.
SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS. Disponível em: <http://www.enviro-net.com/technical/msds/">.

4.2.2 MATRIZES CURRICULARES - DISCIPLINAS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
1. NOME DA DISCIPLINA: AIA I – ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS I
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:

Ø Conhecer os mecanismos de AIA, EIA, e RIMA e sua legislação prevista
para o PCA, RCA e PRAD;
Ø Conhecer e avaliar as características básicas de atividades de exploração
de recursos naturais renováveis e não-renováveis que intervêm no meio
ambiente;
Ø Conhecer os processos de intervenção antrópica no meio ambiente e os
riscos a eles associados;
Ø Compreender os grandes impactos ambientais globais e suas
conseqüências do ponto de vista econômico; 33
Ø Conhecer e analisar métodos para redução de impactos ambientais e de
desperdício dos recursos naturais;
Ø Avaliar riscos ambientais de origem antrópica.
Ø Conhecer e correlacionar os processos de intervenção antrópica sobre o
meio ambiente, resultantes da atividade produtiva, e seus impactos
ambientais;
Ø Conhecer os processos de intervenção antrópica no meio ambiente rural
(agroecossistemas) e os riscos a eles associados;
Ø Compreender os grandes impactos ambientais globais decorrentes da
utilização da agricultura de altos insumos (alta tecnologia);
Ø Conhecer e analisar métodos para redução de impactos ambientais
decorrentes de projetos de irrigação e drenagem e obras hidráulicas no meio

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)
- 10
-5

-5
-5
-5

-5

-5
-5
-5
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rural;
Ø Conhecer e analisar métodos para redução de impactos ambientais
decorrentes de perfis agroindustriais.

- 10

5. HABILIDADES:
Ø Analisar a história da dinâmica da terra, incluindo as causas e conseqüências da intervenção
antrópica nos seus múltiplos usos;
Ø Interpretar pesquisas técnicas e socioeconômicas e de impactos ambientais de acordo com as
normas técnicas vigentes;
Ø Conhecer os elementos do AIA/EIA/RIMA;
Ø Elaborar os termos de referência de um projeto;
Ø Leitura de mapas que permitam a formulação de diagnósticos, avaliação de alternativas de ação e
manejo ambiental;
Ø Interpretar parâmetros qualitativos e quantitativos relativos aos aspectos ambientais.
Ø Gerar e interpretar procedimentos de avaliação da significância dos impactos ambientais.
Ø Levantar, organizar, sistematizar e compilar dados relativos a processos de intervenção
Antrópica;
Ø Interpretar qualitativamente e quantitativamente riscos ambientais
Ø Identificar e avaliar os impactos globais resultantes da exploração do meio ambiente sobre a
sustentabilidade do ecossistema;
Ø Interrelacionar os aspectos econômicos associados aos riscos e impactos ambientais adversos;
Ø Analisar e avaliar os principais impactos ambientais decorrentes da atividade humana;
Ø Analisar a trajetória histórica dos modelos de exploração agrícola e seus impactos;
Ø Conhecer a dinâmica da água no sistema solo-planta-atmosfera;
Ø Conhecer os principais sistemas e métodos de irrigação e os impactos ambientais decorrentes da
utilização insustentável dos mesmos;
Ø Identificar e avaliar os impactos globais resultantes da implantação de obras hidráulicas no meio
rural;
Ø Analisar e avaliar os principais impactos ambientais decorrentes das atividades da agroindústria
processadora de produtos vegetais e animais;

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
Histórico da avaliação de impactos ambientais; Principais conceitos utilizados nos estudos de
avaliação de impacto ambiental; Métodos de avaliação de impactos ambientais; Classificação
qualitativa e quantitativa de impactos ambientais; Roteiro básico para elaboração de Estudo de
Impacto Ambiental – EIA; RIMA – Relatório de Impacto ao Meio Ambiente; Estudo de Caso.
IMPACTOS AMBIENTAIS EM PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM E OBRAS
HIDRÁULICAS: Introdução: A irrigação no Brasil e na Bahia; Dinâmica da água no sistema soloplanta-atmosfera; Aspectos gerais dos sistemas e Métodos de Irrigação; Impactos ambientais em
projetos de Irrigação e Drenagem; Impactos Ambientais de Obras Hidráulicas. IMPACTOS
AMBIENTAIS EM AGROINDÚSTRIAS: Impactos em Complexos Agroindustriais processadores de
produtos de origem animal e de origem vegetal.

7. PROFESSOR(ES): PAULO MARINHO DE OLIVEIRA
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8. METODOLOGIA DE ENSINO:
Procedimentos Metodológicos:
- Aula expositiva-dialogada
- Análise e discussão de textos teóricos
- Trabalhos individuais e em grupo realizados em sala de aula e em pesquisas extra- classe
- Estudo de caso
- Seminários
Recursos Didáticos:
- Quadro, recursos audiovisuais, textos para debate em sala de aula.

9. AVALIAÇÃO:
*Processual (De acordo com a Portaria DG Nº 297 de 31 de maio de 2002).
Avaliações Teóricas – 3
Trabalhos Práticos – 3
Freqüência – 1
Relatório - 1

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BERNARDO, S. Manual de Irrigação. Viçosa: UFV, 1989.
CUNHA, S. B. da; GUERRA, A. J. T. Avaliação e Perícia Ambiental. Rio de Janeiro: Bertrand do
Brasil, 1999. 266 p.
FAEPE. Módulos do Curso de Especialização em Gestão e Manejo Ambiental em Agroindústrias
- MAI. Lavras: FAEPE/UFLA, 2000.
FIUZA, J. M. de S; et al. Curso Básico de Avaliação de Impacto Ambiental. Salvador:
UFBA/EPUFBA, 1991. 31 p.
GHEYI, H. R. et al. Manejo e Controle da Salinidade na Agricultura Irrigada.
UFPB/SBEA. 1997.

Campina Grande:

LIBARDI, P. L. Dinâmica da água no sistema solo-planta-atmosfera. Piracicaba: Cena/USP, ed.
Atualizada.
PEREIRA, J. A.A.; BORÉM, R. A. T.; SANT’ANA, C. de M. Análise e avaliação de impactos
ambientais. Lavras: FAEPE/UFLA, 2001. 147 P.
PLANTENBERG, C. M.; AB'SABER, A. N. (Org.). Previsão de Impactos. São Paulo: EDUSP, 1998.
569 p.
REICHARDT, K. Processos de Transferência no Sistema Solo – Planta - Atmosfera. Campinas:
Fundação Cargill, 1985.
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Periódicos:
A água em Revista, Belo Horizonte: CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais).
Revista Agroanalysis: Água Commodity do Novo Milênio, vol. 18, n. 13, Rio de Janeiro: Fundação
Getulio Vargas – Fgv.
Revista Informe Agropecuário: Agropecuária e Ambiente, vol. 21, n. 202, BH: EPAMIG.

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

3. COMPETÊNCIAS:

1. Conhecer e avaliar as características básicas de atividades de
exploração de recursos naturais renováveis e não-renováveis que
intervêm no meio ambiente.
2. Conhecer os processos de intervenção antrópica no meio ambiente e os
riscos a eles associados.
3. Conhecer e analisar métodos para redução de impactos ambientais e
de desperdício dos recursos naturais.
4. Identificar riscos ambientais de origem antrópica.
5. Conhecer e correlacionar os processos de intervenção antrópica sobre
o meio ambiente resultantes da atividade produtiva, e seus impactos
ambientais.
6. Identificar os impactos ambientais decorrentes do uso de agrotóxicos.
7. Avaliar riscos ambientais de origem antrópica.

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)

1. 9h

2. 6h

3. 9h
4. 6h
5. 9h
6. 12h
7. 9h
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5. HABILIDADES:

1.
2.
3.
4.
5.

Associar os recursos naturais a princípios do desenvolvimento sustentável.
Avaliar conseqüências dos diversos tipos de intervenções em sistemas de uso do solo.
Inter-relacionar os aspectos econômicos associados aos riscos e impactos ambientais adversos.
Conhecer as tecnologias de recuperação de solos degradados.
Fiscalizar as atividades de uso e ocupação do solo que possam comprometer o ambiente,
qualidade das águas, das reservas florestais e parques naturais.
6. Identificar as etapas da exploração mineral.
7. Propor medidas preventivas e mitigadoras relativas aos impactos ambientais das atividades
antrópicas no uso do solo.
8. Conhecer os impactos ambientais decorrentes do uso de agrotóxicos.
9. Conhecer os cuidados na utilização e descarte de embalagens dos agrotóxicos.
10. Identificar os equipamentos de proteção individual obrigatório ao manuseio com agrotóxicos.
11. Fiscalizar as atividades agropecuárias e agroindustriais que possam comprometer o ambiente,
natural.
12. Propor projetos de pesquisa, visando à melhoria da eficiência das metodologias e tecnologias de
prevenção da degradação dos solos, tratamento e recuperação de solos degradados, dos
resíduos e sua destinação final.

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
Conceituar EIA – MIN, abordagem integrada do planejamento e do gerenciamento dos recursos
terrestres; utilização e conservação dos recursos minerais; código de mineração; apresentação do
PRAD; Aspectos de morfologia vegetal; revegetação de solos degradados; recuperação de áreas
degradadas. Impactos ambientais do manejo do solo e de práticas agrícolas. Conservação de solos.
Impactos ambientais de agrotóxicos. Lei Federal 7.802 de 11/06/89 Estudo de Caso: Legislação
Estadual de agrotóxicos; cuidados na utilização de agrotóxicos; descarte de embalagens; uso
indiscriminado de agroquímicos; análise de agrotóxicos Classificação Química e Toxicológica de
pesticidas; Agenda 21 e a utilização de agrotóxicos e degradação ambiental de pesticidas.

7. PROFESSOR(ES): TÁCIO ANDRADE
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8. METODOLOGIA DE ENSINO:
Procedimentos Metodológicos:
a. Aula expositiva-dialogada
b. Análise e discussão de textos teóricos
c. Trabalhos individuais e em grupo realizados em sala de aula e em pesquisas extra classe
d. Aulas práticas em laboratório
e. Seminário
Recursos Didáticos:
Quadro de giz; Giz; Retroprojetor; Projetor – Data Show; DVD Player; CDs; DVDs; Computador;
Videocassete; Fitas VHS; Textos para atividade de leitura trabalhada

9. AVALIAÇÃO:
Avaliações individuais escritas: exercícios de verificação, relatórios e produção textual.
Avaliações individuais: freqüência, participação e verificações práticas.
Avaliações em equipe: trabalhos / apresentações.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CUNHA, S. B. da; GUERRA, A. J. T. Avaliação e Perícia Ambiental. Rio de Janeiro: Bertrand do
Brasil, 1999, 266 p.
EMBRAPA. Atlas do Meio Ambiente: Brasília: EMBRAPA – SPI: Terra Viva, 1996.
FAEPE. Módulos do Curso de Especialização em Gestão e manejo Ambiental e Sistemas
Florestais - MAF. Lavras: FAEPE/UFLA, 2000.
FAEPE. Módulos do Curso de Especialização em Gestão e manejo Ambiental em Sistemas
Agrícolas - MAA. Lavras: FAEPE/UFLA, 2000.
GUERRA, A.J.T. & CUNHA, S.B. Geomorfologia e Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
1996. 372 p.
PRIMAVESI, A . Agricultura Sustentável. São Paulo: Nobel. 1992. 142 p.
PRIMAVESI, A. Manejo ecológico do solo: a agricultura em regiões tropicais. 6.ed. São Paulo:
Nobel, 1984.
REICHARDT, K. Processos de Transferência no sistema Solo – Planta - Atmosfera. Campinas:
Fundação Cargill,–1985.
VIANELLO, R.L. et al. Workshop Internacional sobre Recuperação de Recursos Naturais
Degradados pela Mineração. Brasília, IBAMA 1995.
WEIGAND, V.M. et al. Leis Federais de Meio Ambiente. Caderno I. Legislação Básica. Salvador:
SEPLANTEC - CRA, 1998.
WEIGAND, V.M. et al. Leis Federais de Meio Ambiente. Caderno II. Legislação Florestal. Salvador:
SEPLANTEC - CRA, 1998.
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WEIGAND, V.M. et al. Leis Federais de Meio Ambiente. Caderno IV. Legislação de Agrotóxicos.
Salvador: SEPLANTEC - CRA, 1998.

1. NOME DA DISCIPLINA: ARES / TRDF
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)

- Conhecer os processos de intervenção antrópica no meio ambiente e os
riscos a eles associados.
- Conhecer e analisar métodos para redução de impactos ambientais e de
desperdício dos recursos naturais.
- Conhecer e avaliar as conseqüências das intervenções em sistemas hídricos
e no solo
- Avaliar riscos ambientais de origem antrópica.
- Conhecer e correlacionar os processos de intervenção antrópica sobre o
meio ambiente resultantes da atividade produtiva, e seus impactos ambientais.
- Conhecer e avaliar os impactos dos resíduos sólidos sobre o meio.

10 h
10 h
10 h
10 h
10 h
10 h

5. HABILIDADES:
Avaliar conseqüências das intervenções em sistemas no solo
Identificar as características básicas de atividades produtivas que impactam o meio ambiente:
 Geração de resíduos sólidos.
 Geração de efluentes líquidos.
 Geração de emissões atmosféricas.
Classificar os resíduos sólidos segundo as normas da ABNT.
Tomar medidas preventivas e mitigadoras sobre os efeitos da poluição nos seres vivos.

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
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1-Origem e Produção de Lixo no Meio Urbano
2-Classificação do Lixo
3-Características Físico –Químicas do Lixo
4-Digestão Aeróbia e Anaeróbia do Lixo
5-Composição do Lixo
6-Lixo e Poluição
6.1-Poluição do Solo
6.2-Poluição das Águas
6.3-Poluição do Ar
7-Resíduos Sólidos e Qualidade de Vida Urbana
8- lixo radioativo
9-Impácto Ambiental Decorrente dos Resíduos Sólidos, Líquidos e Gasosos
10-RESOLUÇÃO CONAMA
10.1- Leis Estaduais e Municipais de resíduos sólidos
11- Técnicas e destinação final dos resíduos :
11.1-Aterro Sanitário
11.2-Compostágem
11.3Incineração
11.4-Pirólise
12- Conversão biológica do lixo com recuperação de energia.
13-Alimento a partir do lixo
1 3.1-Aquicultura
13.2-Cultivos de algas com lixo e lodo de esgoto
13.3-Ração animal
14-Uso de resíduos na agricultura e em solos degradados
15-Legislação Ambiental
-Critérios, padrões e disposição final dos resíduos
-Resolução CONAMA

7. PROFESSOR(ES): GLEIDE NASCIMENTO AZEVEDO
8. METODOLOGIA DE ENSINO:
O curso será desenvolvido em atividades teóricas, em sala de aula, por meio de aulas expositivas.
O assunto de cada aula abordará questões relacionadas a conhecimentos básicos e também
específicos sobre resíduos sólidos bem e seus respectivos os impactos ambientais no meio
urbano. O conhecimento trabalhado durante a aula será confrontado com as respectivas visões
sobre o assunto do professor e dos estudantes, entendendo o processo de aprendizagem como
reforço construtivo pessoal do estudante e valorização de uma ambiência humana.
As aulas práticas serão desenvolvidas em sala de aula e no campo, incluindo projeções e visitas.
O material didático necessário será composto de transparências, slides, vídeos, data show.
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9. AVALIAÇÃO:
TESTES, TRABALHOS, RELATORIOS DAS AULAS PRATICAS, PROVA ESCRITA.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DACACH,N.G. Sistemas Urbanos de Esgoto. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, l984.
LIMA, Luiz Mário Queiroz. Tratamento de Lixo. Editora Hemmus.
ORTH, M. H. A.; ROCHA, A. A.; RUOCCO Jr. Lixo e demais resíduos sólidos. CETESB / ABES
/ABLP.

1. NOME DA DISCIPLINA: BIOLOGIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)

- Conhecer os processos de intervenção antrópica no meio ambiente e os
riscos a eles associados. 33

-10 h

- Conhecer os seres microscópios e os riscos a eles associados.

-10 h

- Conhecer os seres macroscópicos (helmintos , artrópodes e roedores) e os
riscos a eles associados.

-10 h

- Avaliar riscos ambientais de origem antrópica.

-5h

- Correlacionar efeitos dos poluentes sobre a saúde.

-5h

- Conhecer e correlacionar os processos de intervenção antrópica sobre o
meio ambiente resultantes da atividade produtiva, e seus impactos ambientais.

-5h

- Conhecer e avaliar os impactos dos resíduos sólidos sobre o meio.

-5h

- Conhecer e avaliar os efeitos dos poluentes atmosféricos nos meios urbano
e rural.

-5h

- Avaliar os efeitos da poluição sobre a saúde humana.

-5h
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5. HABILIDADES:
- Analisar a história da dinâmica da terra, incluindo as causas e conseqüências da intervenção
antrópica nos seus múltiplos usos.
- Identificar e combater fatores desencadeantes de doenças de veiculação hídrica na população
humana
- Identificar e combater os agentes causadores de doenças em humanos através dos roedores e
artropodos.
- Identificar os efeitos da poluição sobre a saúde.
- Tomar medidas preventivas e mitigadoras sobre os efeitos da poluição nos seres vivos.
- Interrelacionar os aspectos econômicos associados aos riscos e impactos ambientais adversos.

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
1-Estudo Dos Virus
2-Estudo Dos Protozoários
3-Estudo Das Bactérias
3-Estudo Dos Helmintos
4-Estudo Dos Artropodos
5-Estudo Dos Roedores
6-Doenças De Veiculação Hídrica e Seus Impactos Ambientais :
6.1-Causadas Por Vírus
6.2-Causadas Por Bactérias
6.3-Causadas Por Protozoários
6.4-Causadas Por Helmintos
7-Medidas De Controle:
7.1-Dos Vírus
7.2-Das Bactérias
7.3-Dos Protozoários
7.4-Dos Helmintos
7.5-Dos Artropodos
7.6-Dos Roedores
8- Saúde Pública no Brasil
9-Epidemiologia
9.1 - Principais usos da epidemiologia
9.2 -Fatores condicionantes do nível de saúde
9.3 -Doenças epidemiológicas
10-Estrutura epidemiológica:
10.1-Ambiente físico, biológico e social
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10.2-Agentes etiológicos
10.3-Hospedeiros
10.4- Fases da história natural da doença
11- Indicadores de Saúde
12- Variáveis e hipóteses epidemiológicas
13- Estudos epidemiológicos
14- Destino dos dejetos e sua importância na saúde pública
15- Inquéritos Sanitários
16- Soluções sanitárias adequadas
17- Vigilância Sanitária

7. PROFESSOR(ES): GLEIDE NASCIMENTO AZEVEDO
8. METODOLOGIA DE ENSINO:
O curso será desenvolvido em atividades teóricas, em sala de aula, por meio de aulas expositivas.
O assunto de cada aula abordará questões relacionadas a conhecimentos básicos e também
específicos sobre vírus, protozoários, bactérias, helmintos, artropodos e roedores bem como a
metodologia de controle .O conhecimento trabalhado durante a aula será confrontado com as
respectivas visões sobre o assunto do professor e dos estudantes, entendendo o processo de
aprendizagem como reforço construtivo pessoal do estudante e valorização de uma ambiência
humana.
As aulas teóricas serão desenvolvidas em sala de aula, incluindo projeções e visitas.
O material didático necessário será composto de transparências, slides, vídeos, data show.

9. AVALIAÇÃO:
Testes, Trabalhos, Seminários, Prova Escrita.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRONFMAN, M.; LOMBARDI, C.; FACCINI, L. A. et al.Operacionalização do conceito de classe
social em estudos epidemiológicos. Revista de Saúde Publica, n.22, p. 253-265, 1988.
DACACH N. G.Saneamento Ambiental. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Dois,1983.
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HAMMER. Sistemas de Abastecimentos de Águas e Esgoto. Livros Técnicos e Científicos
Editora S. A.
PEREIRA, M. G. M. In: _________. Epidemiologia - Teoria e Prática. Rio de Janeiro:
Guanabara-Koogan. P 30-48.

1. NOME DA DISCIPLINA: CLIMATOLOGIA
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 30 h

3. COMPETÊNCIAS:

1. Conhecer os elementos constituintes do clima.
2. Identificar e caracterizar os fatores que intervêm na dinâmica da
atmosfera.
3. Apresentar as zonas e os tipos climáticos.
4. Verificar a importância das zonas e dos tipos climáticos na classificação
do clima.

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)

1. 9h
2. 6h
3. 6h
4. 9h

5. HABILIDADES:
1. Identificar as inter-relações existentes entre os elementos e a importância destes na
constituição do clima
2. Identificar os processos naturais da atmosfera e as características da dinâmica do ar.
3. Conhecer os diferentes tipos e zonas climáticas.
4. Conhecer os sistemas de classificação
6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
Conceituar clima e tempo no âmbito das ciências ambientais, abordar os elementos constituintes do
clima, verificar a influência dos fatores condicionantes na formação deste. Apresentar as zonas e os
tipos climáticos. Verificar a importância das zonas e dos tipos climáticos na classificação do clima.
Trabalhar os conceitos básicos da inter-relação de plantas com o meio ambiente físico (elementos do
clima).
7. PROFESSOR(ES): JACSON TAVARES
8. METODOLOGIA DE ENSINO:
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Procedimentos Metodológicos:
a. Aula expositiva-dialogada
b. Análise e discussão de textos teóricos
c. Trabalhos individuais e em grupo realizados em sala de aula e em pesquisas extra classe
d. Aulas práticas em laboratório
e. Seminário
Recursos Didáticos:
Quadro de giz; Giz; Retroprojetor; Projetor – Data Show; DVD Player; CDs; DVDs; Computador;
Videocassete; Fitas VHS; Textos para atividade de leitura trabalhada

9. AVALIAÇÃO:
Avaliações individuais escritas: exercícios de verificação, relatórios e produção textual.
Avaliações individuais: freqüência, participação e verificações práticas.
Avaliações em equipe: trabalhos / apresentações.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
AYOADE, J. O. Introdução a climatologia para os trópicos. 4.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
1996, 332 p.
OMETTO,J.C. Bioclimatologia vegetal. São Paulo: Ed. Agronômica Ceres, 1981.
WALTER,H. Vegetação e zonas climáticas: tratado de ecologia global. São Paulo: EPU, 1986.

1. NOME DA DISCIPLINA: ECOLOGIA GERAL
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 45 h

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)
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- Caracterizar os sistemas e ecossistemas, os elementos que os compõem e
suas respectivas funções;

10 h

- Correlacionar elementos e fatores interdependentes na estabilidade dos
ecossistemas, avaliando os graus de diversidade dos seus componentes e os
fatores limitantes;

16 h

- Identificar e caracterizar as grandezas envolvidas nos processos naturais de
conservação;

10 h

- Distinguir e comparar os principais ecossistemas brasileiros;

10 h

- Correlacionar a qualidade da água com a vida aquática;

12 h

- Caracterizar os recursos naturais e as grandezas envolvidas nos processos
naturais de degradação.

10 h

- Desenvolver o respeito pela vida, a criatividade e a capacidade de reflexão e
de tomada de decisões em assuntos cotidianos.

5. HABILIDADES:
- Saber correlacionar entre si os elementos componentes dos sistemas e ecossistemas;
- Identificar mediante prática de campo e/ou de laboratório os fluxos de energia e os ciclos de
materiais nos sistemas e ecossistemas;
- Identificar mediante prática de campo e/ou de laboratório os fatores críticos responsáveis pela
fragilidade de sistemas e ecossistemas;
- Utilizar matrizes, tabelas e parâmetros para correlacionar número de espécies e número de
indivíduos;
- Conhecer fauna e flora das áreas de conservação e preservação ambiental, e das áreas de risco.

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
1- Conceitos Fundamentais de Ecologia;
2- Níveis de organização dos seres vivos;
3- Ecossistemas e seus componentes;
4- Sucessões Ecológicas;
5- Produtividade e Fluxo de Energia;
6- Ciclos Biogeoquímicos;
7- Populações;
8- Interações entre as espécies;
9- Biomas Brasileiros;
10- Biodiversidade;
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11- Hidrobiologia;
12- Desequilíbrios Ambientais.

7. PROFESSOR(ES): NELMA BISPO SILVA
8. METODOLOGIA DE ENSINO:
- Exposição participada;
- Práticas de campo;
- Práticas de laboratório;
- Análise e discussão de textos teóricos;
- Construção de modelos icônicos e analógicos;
- Pesquisa individual e em grupos;
- Aulas de vídeo;
- Visitas à Reserva Florestal do Poço Escuro , à Serra do Periperi e ao Lixão de V. da Conquista;
- Visitas técnicas à Chapada Diamantina e/ou Litoral;
- Visita à Usina de Reciclagem de Lixo de Mucugê/BA;
- Seminários.
- Teatro ( dramatizações, fantoches, etc).

9. 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 discussões das avaliações quantitativas;
- Discussões dos relatórios das aulas práticas.
- Acompanhamento do desempenho do aluno através do Memorial.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AMABIS & MARTHO. Biologia, v. 3. São Paulo: Editora: Moderna, 2005.
CAMARGO, Ana Luiza de Brasil. Desenvolvimento Sustentável : Dimensões e Desafios.
Campinas: Papirus, 2003.
DAJOZ, R. Ecologia Geral. Petrópolis: Vozes, 1988.
DIEGUES, A.C; O mito moderno da natureza intocada. São Paulo: Hucitec, 1996.
LEFF, Enrique. Saber Ambiental. São Paulo: Ed. Vozes, 2001.
ODUM,E.P. Ecologia. México: Interamericana, 1972.
RICKLEFS, E.R; A Economia da natureza. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan S.A, 1996.
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TOMMASI, L.R. A degradação do meio ambiente. São Paulo: Nobel, 1977.

1. NOME DA DISCIPLINA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 30 h

3. COMPETÊNCIAS:

Ø Organizar e atuar em campanhas de mudanças, adaptações culturais e
transformações de atitudes e conduta.
Ø Conhecer e avaliar as características básicas de atividades de exploração
de recursos naturais renováveis e não-renováveis que intervêm no meio
ambiente.
Ø Conhecer os processos de intervenção antrópica no meio ambiente e os
riscos a eles associados.
ØCompreender os grandes impactos ambientais globais e suas
conseqüências do ponto de vista econômico. 33
Ø Avaliar riscos ambientais de origem antrópica.
Ø Conhecer e correlacionar os processos de intervenção antrópica sobre o
meio ambiente resultantes da atividade produtiva, e seus impactos ambientais.
Ø Conhecer e interpretar a Legislação Ambiental Brasileira e internacional de
maior interesse (normas, atos, convenções).
Ø Avaliar, interpretar e analisar os efeitos resultantes das alterações causadas
por um projeto sobre a saúde e bem-estar do ser humano, prevenindo ou
minimizando a deterioração da qualidade ambiental da área pesquisada.
Ø Conhecer os princípios básicos das tecnologias de prevenção e de
correção.

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)
-4h
-3h

-3h
-3h
-3h
-4h
-4h
-3h

-3h

5. HABILIDADES:
Ø Elaborar instrumentos para coleta de dados.
ØIdentificar recursos naturais renováveis e não-renováveis, e princípios do desenvolvimento
sustentável.
Ø Identificar fatores de desequilíbrios (fragilidades) de ecossistemas.
Ø Analisar a história da dinâmica da terra, incluindo as causas e conseqüências da intervenção
antrópica nos seus múltiplos usos.
Ø Levantar, organizar, sistematizar e compilar dados relativos a processos de intervenção antrópica.
Ø Identificar e avaliar os impactos globais resultantes da exploração do meio ambiente sobre a
sustentabilidade do ecossistema.
Ø Aplicar métodos de economia de recursos.
Ø Tomar medidas preventivas e mitigadoras sobre os efeitos da poluição nos seres vivos.
Ø Interrelacionar os aspectos econômicos associados aos riscos e impactos ambientais adversos.
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Ø Acessar e consultar bancos de dados sobre legislação ambiental.
Ø Elaborar os termos de referência de um projeto.
Ø Aplicar os questionários sobre diagnósticos ambientais.
Ø Gerar e interpretar procedimentos de avaliação da significância dos impactos ambientais.
Ø Interpretar qualitativamente e quantitativamente riscos ambientais. 39

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
1. Crise civilizatória e o surgimento da questão ambiental.
 A filosofia e a ciência – síntese dos pensamentos filosóficos dominantes
 Construção de um novo paradigma alternativo: o paradigma ambiental.
 Características do paradigma ambiental.
2. Breve histórico do pensamento e do movimento ambiental mundial.
3. O movimento ambientalista brasileiro.
 Breve histórico da degradação e preocupações ambientais no Brasil.
4. Documentos e legislação da Educação Ambiental.
 Quadro síntese da Legislação da Educação Ambiental.
 Quadro comparativo das inovações legais a partir da publicação da Lei 9.605/98 (IBAMA).
5. A Educação Ambiental como conceito e prática.
6. As grandes linhas e orientações metodológicas.
7. A educação Ambiental não-formal.
8. Análise e elaboração de projetos de Educação Ambiental.
 Identificação das etapas para a elaboração de projetos.
9. Exemplos de atividades inovadoras em educação Ambiental (Experiências em Educação
Ambiental).
 Meio ambiente através das manifestações culturais dos povos da floresta.
 O caso da destinação do óleo lubrificante queimado.
 Educação e saúde no vale da Gávea: uma proposta.
 Educação Ambiental no Parque Nacional de Brasília.
11. Pressupostos para uma prática pedagógica emancipatória.

7. PROFESSOR(ES): MARIA LAURA SOUZA SILVA
8. METODOLOGIA DE ENSINO:
Procedimentos Metodológicos:
a. Aula expositiva-dialogada.
b. Análise e discussão de textos teóricos.
c. Trabalhos individuais e em grupo realizados em sala de aula e em pesquisas extra-classe.
d. Atividades práticas em campo.
e. Seminários.
Recursos Didáticos:
Quadro de giz; Giz; Retroprojetor; Projetor – Data Show; DVD Player; CDs; DVDs; Computador;
Videocassete; Fitas VHS; Textos para atividade de leitura trabalhada.

9. AVALIAÇÃO:
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Avaliações individuais contínuas: freqüência, participação, análises, discussões e verificações
práticas.
Avaliações individuais escritas: exercícios de verificação, apresentações e produção textual.
Avaliações em equipe: trabalhos / apresentações.
Acompanhamento do desempenho do aluno através do Memorial.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
DIAS, G. F. Elementos para capacitação em Educação Ambiental. Ilhéus: Editus, 1999. 186 p.
LEITE, A. L. T. de A.; MININI-MEDINA, N. (Coordenação Geral). Educação Ambiental: Curso básico
a distância – Educação e Educação Ambiental I. Brasília: MMA, 2001. 5 v.
LEITE, A. L. T. de A.; MININI-MEDINA, N. (Coordenação Geral). Educação Ambiental: Curso básico
a distância – Educação e Educação Ambiental II. Brasília: MMA, 2001. 5 v.
LEITE, A. L. T. de A.; MININI-MEDINA, N. (Coordenação Geral). Educação Ambiental: Curso básico
a distância – Questões ambientais: Conceitos, história, problemas e alternativas. Brasília: MMA,
2001. 5 v.
LEITE, A. L. T. de A.; MININI-MEDINA, N. (Coordenação Geral). Educação Ambiental: Curso básico
a distância – Documentos e Legislação da Educação Ambiental. Brasília: MMA, 2001. 5 v.
PEDRINI, A. de G. (Org.). Educação Ambiental: Reflexões e Práticas Contemporânas. Petrópolis,
RJ: Vozes, 1997. 294 p.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL. PRÓ GUAÍBA: Projeto de Educação
Ambiental. Experiências em Educação Ambiental: Pressupostos Orientadores. Porto Alegre:
Departamento Pedagógico, 1998. V1. 132 p.

1. NOME DA DISCIPLINA: GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL GADS
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA HORÁRIA
(por bloco de
competências)
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1. Conhecer a Legislação Ambiental Brasileira de maior interesse (normas,
atos, convenções).
2. Conhecer modelos de gestão ambiental utilizados na exploração de
recursos naturais e nos processos produtivos.
3. Identificar os efeitos resultantes das alterações causadas por um projeto
sobre a saúde e bem-estar do ser humano, prevenindo ou minimizando a
deterioração da qualidade ambiental da área pesquisada.
4. Conhecer os sistemas e os componentes de gestão ambiental.
5. Conhecer um modelo de Programa Municipal de Desenvolvimento Rural
– PMDR.
6. Identificar políticas públicas para o desenvolvimento sustentável.

1. 9h
2. 12h
3. 9h
4. 12h
5. 6h
6. 12h

5. HABILIDADES:
1. Associar os recursos naturais a princípios do desenvolvimento sustentável.
2. Organizar e atuar em campanhas de mudanças, adaptações culturais e transformações de
atitudes e conduta.
3. Acessar e consultar bancos de dados sobre legislação ambiental.
4. Interpretar pesquisas técnicas e socioeconômicas e de impactos ambientais de acordo com as
normas técnicas vigentes.
5. Aplicar os questionários sobre diagnósticos ambientais.
6. Usar os diagnósticos de cada componente do processo de gestão.
7. Atuar na implantação de Agendas 21 municipais.
8. Identificar programas municipais para o desenvolvimento rural sustentável.

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
Conceituar Desenvolvimento Sustentável. Sustentabilidade um novo paradigma de desenvolvimento
regional. Desenvolvimento Sustentável, Agricultura e Capitalismo. Programa Municipal de
Desenvolvimento Rural _ PMDR uma estratégia do Desenvolvimento Local Integrado Sustentável _
DLIS. Políticas públicas para o desenvolvimento sustentável; Agenda 21, agricultura familiar / sistemas
agroflorestais. Relacionar a execução da Gestão Ambiental com a necessidade de gerar novas formas
de conhecimento; histórico da Gestão Ambiental no Brasil vis à vis a discussão ambiental
internacional; sistemas de gestão ambiental; componentes da Gestão Ambiental; problemas e novas
tendências e tecnologias para a sustentabilidade.

7. PROFESSOR(ES): TÁCIO ANDRADE
8. METODOLOGIA DE ENSINO:
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Procedimentos Metodológicos:
a. Aula expositiva-dialogada
b. Análise e discussão de textos teóricos
c. Trabalhos individuais e em grupo realizados em sala de aula e em pesquisas extra classe
d. Aulas práticas em laboratório
e. Seminário
Recursos Didáticos:
Quadro de giz; Giz; Retroprojetor; Projetor – Data Show; DVD Player; CDs; DVDs; Computador;
Videocassete; Fitas VHS; Textos para atividade de leitura trabalhada

9. AVALIAÇÃO:
Avaliações individuais escritas: exercícios de verificação, relatórios e produção textual.
Avaliações individuais: freqüência, participação e verificações práticas.
Avaliações em equipe: trabalhos / apresentações.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
BECKER, D. F. et al. Desenvolvimento Sustentável: Necessidade e/ou Possibilidade? Santa Cruz
do Sul: EDUNISC, 1997.
BURSZTYN, M.A .A . Introdução a Economia do Meio Ambiente. Brasília: IBAMA, 1994.
CAVALCANTI, C.(org.) Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas. São
Paulo: Cortez; Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 1997.
GROOT, W. T. A Gestão Ambiental: Instrumentos e Práticas. Brasília: IBAMA. 1992.
PRIMAVESI, A . Agricultura Sustentável. São Paulo: Nobel. 1992. 142 p.
PRIMAVESI, A. Manejo ecológico do solo: a agricultura em regiões tropicais. 6.ed. São Paulo:
Nobel, 1984.
SMITH,L.G. Meio Ambiente, Legislação. Brasília, 1993.
WEIGAND, V.M. et al. Leis Federais de Meio Ambiente. Caderno I. Legislação Básica. Salvador:
SEPLANTEC - CRA, 1998.

1. NOME DA DISCIPLINA: HIDROLOGIA, GEOPROCESSAMENTO E GRH
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 120 h
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3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)

Ø Conhecer as bacias hidrográficas do Brasil, identificando e avaliando os
elementos que compõem o meio e são responsáveis pelo ciclo hidrológico;

-15

Ø Correlacionar o uso e ocupação do solo com a conservação dos recursos
hídricos superficiais e subterrâneos.

-15

Ø Conhecer e correlacionar os diferentes segmentos do ciclo hidrológico;

-15

Ø Conhecer e aplicar ferramentas de Sistemas de Informações Geográficas
(SIGs).

-30

Ø Conhecer, ler e interpretar a legislação dos recursos hídricos;

-15

Ø Elaborar e interpretar planos diretores de recursos hídricos;

-15

Ø Conhecer de forma sistêmica os diferentes componentes de uma bacia
hidrográfica;

-15

5. HABILIDADES:
Ø Identificar e caracterizar as bacias hidrográficas;
Ø Aplicar as diferentes técnicas utilizadas para caracterizar e quantificar grandezas hidrológicas;
Ø Gerar mapas temáticos de uso da hidrologia e da Gestão de recursos hídricos;
Ø Fazer leituras de produtos do sensoriamento remoto das bacias hidrográficas;
Ø Interpretar fotografias aéreas e imagens de satélite meteorológico;
Ø Aplicar a legislação federal de recursos hídricos ;
Ø Aplicar a legislação Estadual de recursos hídricos ;
Ø Interpretar planos diretores de recursos hídricos para bacias hidrográficas ;
Ø Estabelecer correlações entre as diferentes atividades antrópicas geradoras de impactos ambientais
e a Política Nacional e Estadual de recursos hídricos;

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
Introdução; Distribuição de água no globo terrestre; Água – Commodite do novo milênio; Bacias
Hidrográficas (B.Hs); Estudo das características físicas de Bacias Hidrográficas (B.Hs);Ciclo
Hidrológico; Aspectos gerais do ciclo hidrológico; Estudo das precipitações; Escoamento Superficial e
Infiltração; Águas superficiais, subsuperficiais e subterrâneas; Ciclo Hidrossedimentológico; SIGs
aplicado a hidrografia. Política Nacional de Recursos Hídricos; Política Estadual de Recursos Hídricos;
Planos diretores de recursos hídricos em bacias hidrográficas; Gestão integrada de bacias/sub-bacias
hidrográficas.
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7. PROFESSOR(ES): PAULO MARINHO DE OLIVEIRA E JACSON TAVARES DE OLIVEIRA
8. METODOLOGIA DE ENSINO:
Procedimentos Metodológicos:
- Aula expositiva-dialogada
- Trabalhos individuais e em grupo realizados em sala de aula e em pesquisas extra- classe;
- Criação de modelos reduzidos;
- Aulas no laboratório;
- Viagens técnicas
Recursos Didáticos:
- Quadro, recursos audiovisuais, textos para debate em sala de aula.

9. AVALIAÇÃO:
*Processual (De acordo com a Portaria DG Nº 297 de 31 de maio de 2002).
Avaliações Teóricas – 3
Trabalhos Práticos – 3
Freqüência – 1
Participação (Debates) – 1

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
TUCCI, C. E. M. Hidrologia: Ciência e Aplicação. São Paulo: EDUSP/ABRH, 1995.
VILLELA, S. M. Hidrologia Aplicada. São Paulo: Mcgraw-Hill, ed. Atualizada.
Sites:
www.mma.gov.br/port/srh
www.srh.ba.gov.br
Periódicos:
Revista Agroanalysis: Água Commodity do Novo Milênio, vol. 18, n. 13, Rio de Janeiro: Fundação
Getulio Vargas – Fgv.
A água em Revista. Belo Horizonte: CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais).

1. NOME DA DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA E BIOQUÍMICA
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 90 h

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
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competências)

Ø Caracterizar os recursos naturais e as grandezas envolvidas nos processos
naturais de degradação.
Ø Avaliar processos naturais de degradação tais como: decomposição,
fermentação, reciclagem e formação de húmus.
Ø Conhecer os processos de degradação natural da atmosfera e dos recursos
hídricos identificando os processos de degradação natural de origem química,
geológica e biológica.
Ø Conhecer as metodologias e tecnologias de prevenção da poluição dos
solos, métodos de tratamento de recuperação de solos degradados, dos
resíduos e sua destinação final.
Ø Conhecer as tecnologias aplicadas nos impactos ambientais globais, nas
emissões atmosféricas e sua redução na fonte.
Ø Avaliar as modificações na qualidade dos recursos hídricos degradados.
Ø Conhecer os princípios básicos das tecnologias de prevenção e de
correção.
Ø Utilizar propriedades físicas e químicas envolvidas nos processos naturais
de conservação.
Ø Identificar fatores de desequilíbrios (fragilidades) de ecossistemas.

10 h.
10 h.

10 h.

10 h.

10 h.
10 h.
10 h.

10 h.
10 h.

5. HABILIDADES:
Ø Identificar mediante prática de campo e/ou de laboratório os processos físicos e químicos
envolvidos nos processos biológicos em atuação nos sistemas e ecossistemas.
Ø Conhecer as atividades laboratoriais dos sistemas de tratamento de águas e dos poluentes do ar.
Ø Utilizar propriedades físicas e químicas envolvidas nos processos naturais de conservação.
Ø Executar análises físico-químicas e microbiológicas em água.
Ø Realizar práticas de medidas da qualidade do ar.
Ø Conhecer e avaliar os impactos dos resíduos sólidos sobre o meio.
Ø Conhecer e avaliar os efeitos dos poluentes atmosféricos nos meios urbano e rural.
Ø Correlacionar os efeitos dos efluentes líquidos nos corpos receptores.
Ø Avaliar os efeitos da poluição sobre a saúde humana.
Ø Conhecer técnicas de uso do solo, do ar e da água.
Ø Identificar mediante prática de campo e/ou de laboratório os fluxos de energia e o ciclos de
materiais nos sistemas e ecossistemas.
Ø Identificar mediante prática de campo e/ou de laboratório os fatores críticos responsáveis pela
fragilidade de sistemas e ecossistemas.
Ø Interpretar gráficos em diferentes sistemas.
Ø Correlacionar efeitos dos poluentes sobre a saúde.
Ø Avaliar os efeitos da poluição sobre a saúde humana.
Ø Identificar os efeitos da poluição sobre a saúde.
Ø Tomar medidas preventivas e mitigadoras sobre os efeitos da poluição nos seres vivos.

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
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- HISTÓRICO DA MICROBIOLOGIA – Descobrindo o mundo microbiano. Abrangência e
desenvolvimento da Microbiologia.
- CLASSIFICAÇÃO DOS ORGANISMOS VIVOS – Classificação e caracterização dos
microrganismos. Microsocopia.
- MICROBIOLOGIA COMO UMA CIÊNCIA – Microbiologia Básica e Microbiologia Aplicada.
Nutrição e cultivo de microrganismos.
- CONTROLE DE MICRORGANISMOS - Agentes físicos e agentes químicos.
- OS PRINCIPAIS GRUPOS DE MICRORGANISMOS – Bactérias, fungos, algas e protozoários.
- Noções gerais sobre microbiologia do solo e do ar.
- Noções sobre microbiologia das águas naturais, potáveis e dos esgotos.
- Compostos biologicamente importantes: carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucléicos
(Estrutura, importância e função).
- Metabolismo microbiano: Processos bioquímicos na produção de energia.
 Energia química e transferência de energia.
 Produção de ATP (Fosforilação em nível de substrato, Fosforilação oxidativa e
Fotofosforilação).
 Vias de degradação de nutrientes (Glicólise, Regeneração do NAD, Fermentação e
Respiração, Sistema de Transporte de Elétrons).
- Metabolismo microbiano: Processos bioquímicos na utilização de energia
 Biossíntese de compostos nitrogenados (aminoácidos e proteínas, nucleotídeos e ácidos
nucléicos).
 Biossíntese de carboidratos.
 Biossíntese de lipídios.
 Utilização de energia para outros processos.
- Princípios de genética microbiana.
 Cromossomos de células procarióticas e eucarióticas.
 Replicação do DNA.
 Transcrição e tradução.
 Variabilidade nos microrganismos.
 Plasmídios.
 Regulação da expressão gênica.

7. PROFESSOR(ES): MARIA LAURA SOUZA SILVA
8. METODOLOGIA DE ENSINO:
Procedimentos Metodológicos:
f. Aula expositiva-dialogada.
g. Análise e discussão de textos teóricos.
h. Trabalhos individuais e em grupo realizados em sala de aula e em pesquisas extra-classe.
i. Aulas práticas em laboratório.
j. Seminários
Recursos Didáticos:
Quadro de giz; Giz; Retroprojetor; Projetor – Data Show; DVD Player; CDs; DVDs; Computador;
Videocassete; Fitas VHS; Textos para atividade de leitura trabalhada.
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9. AVALIAÇÃO:
Avaliações individuais contínuas: freqüência, participação, análises, discussões e verificações
práticas.
Avaliações individuais escritas: exercícios de verificação, relatórios e produção textual.
Avaliações em equipe: trabalhos / apresentações.
Acompanhamento do desempenho do aluno através do Memorial.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CHAMPE, P. C.; HARVEY, R. A. Bioquímica Ilustrada. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 1996.
MACHADO, S. Biologia para o ensino médio: Volume único. São Paulo: Scipione, 2003. (Coleção
De olho no mundo do trabalho).

PAULINO, W. R. Biologia: Série Novo Ensino Médio. 9. ed. São Paulo: Ática, 2004.
PELCZAR Jr., M. J.; CHAN, E. C. S.; KRIEG, N. R. Microbiologia: conceitos e aplicações. V. 1 e 2.
2. ed. São Paulo: MAKRON Books, 1996.
SILVA FILHO, G. N.; OLIVEIRA, V. L. de. Microbiologia: manual de aulas práticas. Florianópolis:
Ed. da UFSC, 2004.
TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.
UCKO, D. A. Química para as ciências da saúde: Uma Introdução à Química Geral, Orgânica e
Biológica. São Paulo: Manole, 1992.

1. NOME DA DISCIPLINA: QUÍMICA ANALITICA
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:

1. Identificar adequadamente os equipamentos utilizados nos métodos
clássicos da química analítica ambiental.
2. Conhecer e caracterizar os procedimentos de preparação dos
equipamentos de análises.
3. Identificar adequadamente técnicas de manuseio de amostras.
4. Entender os procedimentos para realizar medidas volumétricas e de
pH.
5. Avaliar os resultados das análises e sua repetibilidade.

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)
1. 10h
2. 10h
3. 15h
4. 15h
5. 10h
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5. HABILIDADES:
Calibrar instrumentos de análises empregados nos métodos clássicos de análise química
ambiental.
Preparar soluções, padrões e diluições de soluções necessárias às análises ambientais.
Efetuar análises químicas e instrumentais
Realizar cálculos para obtenção de resultados de análises
Expressar os resultados das análises realizadas
Realizar relatório técnico
Construir e interpretar gráficos de resultados e análise de tendência.

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
1. Identificação de vidrarias, equipamentos e instrumentos utilizados nas análises clássicas da
química ambiental.
2. Princípios de funcionamento dos equipamentos/instrumentos utilizados nas análises
clássicas da química ambiental.
3. Técnicas de preparo e padronização de soluções.
4. Cálculos para diluição de soluções e suas unidades.
5. Métodos volumétricos para análises de amostras líquidas
6. Unidades de medidas, sistemas de unidades e fatores de conversão para expressar os
resultados das análises efetuadas.

7. PROFESSOR(ES): ANTONIO MOAB SOUZA SILVA
8. METODOLOGIA DE ENSINO:
PROCEDIMENTO
 Aulas expositivas dialogadas;
 Análise e discussão de textos teóricos;
 Trabalhos em grupo realizados em sala de aula, laboratório e em atividades extra-classe.
RECURSOS:
Quadro branco; marcador para quadro branco; equipamentos multimídia; textos fotocopiados;
vidrarias, reagentes e equipamentos de laboratório.

9. AVALIAÇÃO:
N = [CT(6) + CP(2) + A(1) + TE(1) ] /10
CT = conhecimentos teóricos, CP = conhecimentos práticos, A = autonomia, TE = trabalho em
equipe.
N = Nota total
Serão aprovados os alunos c/ M≥ 6,0 e Freqüência = 75%
RECUPERAÇÃO: O estudante que obtiver nota que represente menos de 60% do valor das
atividades avaliativas terá direito à recuperação de aprendizagem correspondente ao(s)
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componente(s) curricular(es) avaliado(s), durante o processo de aprendizagem.
10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BACCAN, N.; ANDRADE, J. C. DE; GODINHO, O. E. S.; BARONE, J. S., Química
Analítica Quantitativa Elementar, 2ª ed, editora Edgard Blücher, São Paulo, 1979.
BARONE, J. S., Química Analítica Quantitativa Elementar, 2ª ed, editora Edgard
Blücher, São Paulo, 1979.
EBBING, D. D., Química Geral, 5ª ed., editora LTC, Rio de Janeiro, 1998. Vol. 2.
HARRIS, D. C., Análise Química Quantitativa, 5ª ed, editora LTC, São Paulo, 2001.
KOTZ, J.C.; TREICHEL, P. M., Química e reações químicas, 3ª ed., editora LTC, Rio de
Janeiro, 1998. Vol. 2.
SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J., Fundamentos de Química Analítica,
Tradução da 8ª ed. Norte-Americana, Thomson Learning, São Paulo, 2006.
VOGEL, A. I., Química Analítica Quantitativa, 5ª ed., editora LTC, São Paulo, 1998.

1. NOME DA DISCIPLINA: QUÍMICA DO MEIO AMBIENTE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)
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1. Identificar e caracterizar os fatores que intervêm na dinâmica da
atmosfera.
2. Conhecer os processos de degradação natural da atmosfera.
3. Conhecer e avaliar os efeitos dos poluentes atmosféricos nos meios
urbano e rural.
4. Conhecer e correlacionar os processos de intervenção antrópica sobre o
meio ambiente resultantes da atividade produtiva e seus impactos
ambientais.
5. Avaliar os efeitos da poluição sobre a saúde humana.
6. Classificar os recursos hídricos segundo seus usos, correlacionando as
características físicas e químicas com a sua produtividade.
7. Identificar os parâmetros de qualidade ambiental dos recursos hídricos.
8. Conhecer e avaliar os impactos dos resíduos sólidos sobre o meio.
9. Conhecer e analisar métodos para redução de impactos ambientais e de
desperdício dos recursos naturais.
10. Conhecer procedimentos para a exploração racional dos recursos
naturais.

1. 14h

2. 09h
3. 13h
4. 08h
5. 08h
6. 08h

5. HABILIDADES:
1. Identificar os processos de degradação natural da atmosfera e as características da dinâmica
do ar.
2. Identificar e avaliar os impactos globais resultantes da exploração do meio ambiente sobre a
sustentabilidade do ecossistema.
3. Identificar as características básicas de atividades produtivas que impactam o meio ambiente.
4. Identificar os efeitos da poluição sobre a saúde.
5. Tomar medidas preventivas e mitigadoras sobre os efeitos da poluição nos seres vivos.

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
1. Estrutura da atmosfera e composição do ar.
2. Radiações térmicas e UV sobre a atmosfera.
3. Processos de degradação química natural na atmosfera.
4. Os grandes impactos ambientais em nível global e seus riscos.
5. Doenças ligadas à poluição.
6. Fontes de energia renováveis e não –renováveis.
7. Energias alternativas.
8. Disponibilidade e usos da água.
9. Características físico-químicas dos recursos hídricos.
10. Comprometimento dos recursos hídricos.
11. Armazenagem e destino final de resíduos sólidos, domésticos e industriais.
12. Redução de geração de resíduos sólidos, domésticos e industriais.
13. Reciclagem de resíduos sólidos, domésticos e industriais.

7. PROFESSOR(ES): ANTONIO MOAB SOUZA SILVA
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8. METODOLOGIA DE ENSINO:
PROCEDIMENTO
 Aulas expositivas dialogadas;
 Análise e discussão de textos teóricos;
 Trabalhos em grupo realizados em sala de aula, laboratório e em atividades extra-classe.
RECURSOS:
Quadro branco; marcador para quadro branco; equipamentos multimídia; textos fotocopiados;
vidrarias, reagentes e equipamentos de laboratório.
9. AVALIAÇÃO:
N = [CT(6) + A(2) + QT(1) + TE(1) ] /10
CT = conhecimentos teóricos, A = autonomia, QT = qualidade das tarefas, TE = trabalho em
equipe.
N = Nota total
Serão aprovados os alunos c/ M≥ 6,0 e Freqüência = 75%
RECUPERAÇÃO: O estudante que obtiver nota que represente menos de 60% do valor das
atividades avaliativas terá direito à recuperação de aprendizagem correspondente ao(s)
componente(s) curricular(es) avaliado(s), durante o processo de aprendizagem.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BAIRD, C., Química Ambiental, Porto Alegre: Bookman, 2ª ed., 2002.
BRAGA, B.; HESPANHOL, I.; CONEJO, J. G. L.; BARROS, M. T. L.; VERAS, Jr., M. S.; PORTO,
M. F. A.; NUCI, N. L. R.; JULIANO, N. M. A.; EIGER, S. Introdução à Engenharia Ambiental, São
Paulo: Prentice Hall, 2ª Ed, 2005.
MANAHAN, E. S., Environmental Chemistry, CRC Press: Boca Raton, 8ª Ed , 2005.
ROCHA, J. C.; ROSA, A. H.; CARDOSO, A. A., Introdução à Química Ambiental, Porto Alegre:
Bookman, 2004.

1. NOME DA DISCIPLINA: SANEAMENTO AMBIENTAL E TRATAMENTO DE ÁGUA
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 120 h

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)
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Conhecer os parâmetros e padrões de emissão de indicadores de poluição e
analisá-los.
Conhecer analisar o desenvolvimento ambiental de uma organização em
relação às emissões atmosféricas e os impactos ambientais causados pelo
ruído.
Conhecer os mecanismos de percepção e avaliação da significância dos
impactos ambientais, domínio de técnicas e procedimentos gerenciais
aplicáveis.
Avaliar tecnicamente e economicamente tecnologias e práticas gerenciais
para a minimização dos impactos ambientais adversos.
Conhecer as metodologias e tecnologias de prevenção da poluição dos solos,
métodos de tratamento de recuperação de solos degradados, dos resíduos e
sua destinação final.
Conhecer as tecnologias aplicadas nos impactos ambientais globais, nas
emissões atmosféricas e sua redução na fonte.
Conhecer técnicas de uso do solo, do ar e da água.
Conhecer as atividades laboratoriais dos sistemas de tratamento de águas
Conhecer os indicadores bacteriológicos de contaminação da água
Conhecer os padrões bacteriológicos de qualidade da água
Conhecer as operações de sistemas de abastecimento de água

- 10 h
- 10 h

- 12 h

- 12 h
- 12 h

- 10 h
- 10 h
- 12 h
- 10 h
- 10 h
- 12 h

5. HABILIDADES:
Identificar os parâmetros e padrões de qualidade dos indicadores de poluição por emissão gasosa.
Utilizar as emissões atmosféricas como indicador do desempenho ambiental _rgâma organização.
Usar equipamentos de controle e monitoramento das emissões atmosféricas.
Propor medidas preventivas e mitigadoras relativas aos impactos ambientais das ativida
des antrópicas no uso do solo.
Realizar avaliações técnicas e econômicas das práticas de minimização das emissões
atmosféricas e ruídos, como indicador do desempenho ambiental da organização.
Interpretar parâmetros qualitativos e quantitativos relativos aos aspectos ambientais.
Gerar e interpretar procedimentos de avaliação da significância dos impactos ambientais.
Interpretar qualitativamente e quantitativamente riscos ambientais. 39
Monitorar a produção de efluentes e dejetos e seus efeitos nocivos:
– Resíduos sólidos.
– Efluentes líquidos.
– Emissões atmosféricas.
Propor e realizar medidas preventivas mitigadoras, relativas aos impactos ambientais das emissões
gasosas.
Realizar medições de poluição atmosférica e veicular.
Operar sistemas de tratamento de efluentes e de emissões atmosféricas.
Identificar e avaliar a emissão de poluentes.
gasosos e particulados, industriais e veiculares.
Gerenciar a condução, direção e controle do uso de recursos naturais mediante instrumentos que
incluem medidas econômicas, regulamentos e normatização, investimentos públicos e financiados.
Identificar os parâmetros e padrões de qualidade das águas de abastecimento urbano e industrial
Usar equipamentos de análise químicas e bacteriológicas da água.
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Realizar avaliações técnicas em uma ETA.
6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
1-Poluição ambiental
1.1 Poluição das águas e do solo
1.2 Poluição atmosférica
1.3 Poluição sonora
1.4 Poluição por pesticidas
2-Saneamento de alimentos
3-Saneamento de estábulos, granjas, matadouros e cemitérios
4-Controle de estabelecimentos
5-Planejamento territorial e saneamento ambiental
6-Tratamento da água:
6.1-mistura e floculação
6.2-Decantação
6.3-floculadores e decantadores
6.4-Filtração
6.5-Dosadores de substâncias químicas
6.6-Cloração
6.7-Fluoretação
6.8-Remoção do ferro e do manganês
6.9-Remoção de turbidez
6.10-Controle do gosto e odor
6.11-Remoção de sais dissolvidos
6.12-Controle e estabilização da corrosão
7-Indicadores bacteriológicos de contaminação da água
7.1-Coliformes fecais
7.2-Coliformes totais
8-Metodologia para detecção dos indicadores bacteriológicos de contaminação da água
9-Técnicas de coletas de amostras
10-Padrões bacteriológicos de qualidade da água
11-Operação de Sistemas de abastecimento da Água
11.1-Estação de tratamento de águas subterrânea
11.2-Estação de tratamento de água de superfície
11.3-Controle da Qualidade da Água
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7. PROFESSOR(ES): GLEIDE NASCIMENTO AZEVEDO
8. METODOLOGIA DE ENSINO:
O curso será desenvolvido em atividades teóricas, em sala de aula, por meio de aulas expositivas
O assunto de cada aula abordará questões relacionadas a conhecimentos básicos e também
específicos sobre saneamento ambiental e planejamento territorial, bem como os impactos ambientais
resultantes das atividades antrópicas no meio ambiente e metodologias de minimização e controle. O
conhecimento trabalhado durante a aula será confrontado com as respectivas visões sobre o assunto
do professor e dos estudantes, entendendo o processo de aprendizagem como reforço construtivo
pessoal do estudante e valorização de uma ambiência humana.
As aulas práticas serão desenvolvidas em sala de aula e no campo, incluindo projeções e visitas.
O material didático necessário será composto de transparências, slides, vídeos,
9. AVALIAÇÃO:
TESTES, TRABALHOS, SEMINÁRIOS, PROVA ESCRITA.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
DACACH, N. G.Saneamento Ambiental. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Dois,1983.
DACACH,N.G. Sistemas Urbanos de águas. 2 ed. Rio de Janeiro: Livros técnicos e Científicos
Editora S.A.
HAMMER,M.J. Sistemas de abastecimento de água e esgotos. Rio de Janeiro: Livros técnicos e
científicos S.A, 1979.
LEME, F. P. Engenharia do Saneamento Ambiental. Rio de Janeiro: LTC, 1982.
PHILLIPPI Jr. A. et al. Saneamento do Meio. São Paulo: FUNDACENTRO-USP,1982.

1. NOME DA DISCIPLINA: SOLOS E MEIO AMBIENTE
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 60 h

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)
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1. Identificar as camadas da terra e conhecer os fenômenos geodinâmicos
internos que interferem na formação do relevo.
2. Caracterizar os principais minerais formadores de rochas.
3. Caracterizar os grupos de rochas quanto a seus processos de formação.
4. Conhecer as principais estruturas geológicas.
5. Conhecer os processos de degradação natural da litosfera identificando
os processos de origem física, química e biológica.
6. Relacionar as características do solo com os diversos fatores de
formação, seus tipos e usos, correlacionando suas características físicas,
químicas e biológicas com a sua produtividade.
7. Avaliar o avanço dos processos naturais e antrópicos de degradação, tais
como erosão, assoreamento, desertificação, poluição, etc.
8. Conhecer o sistema brasileiro de classificação dos solos

1. 12h
2. 6h
3. 9h
4. 6h
5. 6h
6. 9h
7. 6h
8. 6h

5. HABILIDADES:
1. Analisar a história da dinâmica da terra, incluindo as causas e conseqüências da intervenção
antrópica nos seus múltiplos usos.
2. Analisar as causas e conseqüências dos processos geodinâmicos internos na formação do
relevo.
3. Identificar mediante prática de campo e/ou de laboratório os principais minerais formadores de
rochas.
4. Identificar propriedades físicas, ópticas e químicas dos principais minerais formadores de rochas.
5. Identificar mediante prática de campo e/ou de laboratório as rochas de maior ocorrência regional.
6. Identificar mediante prática de campo e/ou de laboratório as etapas do processo de intemperismo
das rochas.
7. Conhecer metodologias de amostragem do solo.
8. Conhecer as propriedades morfológicas relacionadas com o solo.
9. Conhecer o sistema brasileiro de classificação dos solos
10. Identificar as classes de uso do solo.
Conhecer as metodologias e tecnologias de prevenção da poluição dos solos.
6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
O Globo Terrestre: Forma, volume, densidade, gravidade e isostosia, estrutura interna, magnetismo e
idade da terra. A Litosfera. Processos geodinâmicos internos. Mineralogia: Estudo dos minerais nos
aspectos de conceito, nomenclatura, número, gênese, e propriedades. Petrologia: Estudo das rochas
nos aspectos de conceito, gênese, classificação e importância ambiental. Intemperismo e formação do
solo: alterações físicas e químicas dos minerais e das rochas e suas influências na formação e
comportamento dos solos. Características Morfológicas dos Solos. Horizontes dos Solos, perfil do
Solo. Classificação dos Solos. Erosão dos solos e os fatores determinantes, mecanismos de erosão,
erodibilidade do solo, tolerância de perdas de solo e poluição do solo.
7. PROFESSOR(ES): TÁCIO ANDRADE
8. METODOLOGIA DE ENSINO:

150

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DA BAHIA
IFBAHIA / CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

Procedimentos Metodológicos:
1. Aula expositiva-dialogada
2. Análise e discussão de textos teóricos
3. Trabalhos individuais e em grupo realizados em sala de aula e em pesquisas extra classe
4. Aulas práticas em laboratório
5. Seminário
Recursos Didáticos:
Quadro de giz; Giz; Retroprojetor; Projetor – Data Show; DVD Player; CDs; DVDs; Computador;
Videocassete; Fitas VHS; Textos para atividade de leitura trabalhada

9. AVALIAÇÃO:
Avaliações individuais escritas: exercícios de verificação, relatórios e produção textual.
Avaliações individuais: freqüência, participação e verificações práticas.
Avaliações em equipe: trabalhos / apresentações.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CHRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia. São Paulo: Edgar Blucher, 2.ed., 1980.
EMBRAPA. Centro nacional de pesquisa de Solos (Rio de janeiro, RJ). Sistema brasileiro de
classificação de solos. Brasília: Embrapa Solos, 1999.
GUERRA, A J.T. & CUNHA, S.B. Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 1994.
GUERRA, A.J.T. & CUNHA, S.B. Geomorfologia e meio ambiente. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 1996. 372 p.
GUERRA, A.J.T. Dicionario geológico – geomorfológico. 7.ed. Rio de Janeiro: IBGE,1987.
KIEHL, E.J. Manual de Edafologia. São Paulo: Editora Agronômica CERES, 1979. 262p.
LEINZ, V. & AMARAL, S.E. Geologia Geral. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1987.
PRIMAVESI, A. Manejo ecológico do solo: a agricultura em regiões tropicais. 6.ed. São Paulo:
Nobel, 1984.

1. NOME DA DISCIPLINA: TEDI / AVEF
2. CARGA HORÁRIA DA DISCIPLINA: 90 h

3. COMPETÊNCIAS:

4. CARGA
HORÁRIA (por
bloco de
competências)
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- Conhecer as técnicas, princípios, requisitos legais, procedimentos gerenciais
envolvendo os recursos naturais (água, ar e solo).
- Conhecer, ler e interpretar a legislação dos recursos hídricos.
- Conhecer os parâmetros e padrões de emissão de indicadores de poluição e
analisá-los.
- Analisar e avaliar o desenvolvimento ambiental de uma organização em
relação aos efluentes líquidos.
- Conhecer os mecanismos de percepção e avaliação da significância dos
impactos ambientais, domínio de técnicas e procedimentos gerenciais
aplicáveis.
- Conhecer os princípios básicos das tecnologias de prevenção e de correção.
- Conhecer as metodologias e tecnologias de redução de efluentes líquidos na
fonte, de tratamento de efluentes e dos lodos resultantes, e destinação final.

14H
12H
14H
14H

12H

12H
12H

5. HABILIDADES:
Monitorar a produção de efluentes e dejetos e seus efeitos nocivos:
– Resíduos sólidos.
– Efluentes líquidos.
– Emissões atmosféricas.
Utilizar tecnologias de prevenção e de correção.
Propor medidas mitigadoras relativas aos impactos ambientais resultantes dos efluentes líquidos.
Acompanhar projetos de pesquisas visando à melhoria da eficiência nos processos de tratamento de
efluentes.
Realizar avaliações técnicas e econômicas das práticas de minimização dos efluentes líquidos e das
diferentes tecnologias de tratamento.
Amostrar efluentes.
Realizar análises físico-químicas e microbiológicas de efluentes.
Operar sistemas de tratamento de efluentes

6. BASES TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)
l-CARACTERIZAÇÃO DAS ÁGUAS RESIDUÁRIAS
-Procedência dos esgotos
-Vazão de esgotos
-Características Físicas
.matéria sólida (classificação, definições e faixas de variação)
.temperatura
.odor
.cor e turbidez
-Características Químicas
.Demanda Bioquímica de oxigênio
.As Formas de Nitrogênio
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.Demanda Química de Oxigênio DQO
.Carbono Orgânico Total COT
-Características Biológicas
.Indicadores da Poluição
2-CONTRIBUIÇÃO UNITÁRIA DA DBO E DE MS
-Relação DBO/ N/ P
3-CARACTERIZAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS
-Levantamento Industrial
-Localização dos Pontos de Amostragem
-Parâmetros a serem analisados
-Tipos de Amostras
-Frequência de amostragem
-Tamanho das Amostras
-cuidados Gerais de Amostragem
4-CARGAS DE ESGOTO SANITÁRIO
5-VAZÕES E CARGAS DE DESPEJOS LÍQUIDOS INDUSTRIAIS
6-IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE ESGOTOS SANITÁRIO E INDUSTRIAIS
-Significado Biológico da Poluição
-Poluição Química
-Poluição Orgânica
-Poluição Inorgânica
7-PROCESSOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
.Processos Físicos
.Processos Químicos
.processos Biológicos
8-CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS
. Em Função da Remoção
.Em Função da Eficiência das Unidades
9-REMOÇÃO DOS SÓLIDOS GROSSEIROS
.Finalidades
.Tipos de equipamentos
.peneiras(Estáticas, móveis , de fluxo Tangencial, de fluxo Axial e de fluxo frontal)
10-REMOÇÃO DA AREIA
.Finalidade
.Características
.Operação
.Limpeza mecânica
.Avaliação do Desempenho
11-REMOÇÃO DE GORDURAS E SÓLIDOS FLUTUANTES
.Finalidade
.Funcionamento
.Caixas de Gordura
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.tanques Aerados com Ar Comprimido
.Tanques Aerados com Ar Dissolvido
12-ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E FATORES INFLUENTES
.Carga Hidráulica
-Carga Orgánica
-Tempo de Detenção Hidráulica
-Recirculação do Efluente Líquido, de Lodo e de Gases
13-FUNDAMENTOS DO TRATAMENTO ANAERÓBIO
-Mecanismo de Processo de Digestão
-Fatores que Influenciam a Digestão Anareóbia
14-PRINCIPAIS REATORES ANAERÓBIOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE ESGOTO
SANITÁRIO
-Lagoa Anaerobia
-Decanto-digestores
-Reator Anaeróbio de Manta de Lodo(UASB)
-Reator Anaeróbio de Leito Expandido ou Fluidificado
15-LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO
-Lagoas Anaeróbias
-Lagoas facultativas
-Lagoas de maturação
-Lagoas Aeradas
16-FILTRO BIOLÓGICO
-Mecanismo do Processo
-Classificação dos Filtros Biológicos
l7-LODOS ATIVADOS
-População Microbiana dos Lodos Ativados
-Desenvolvimento do processo
-Parâmetros de Controle e Variações do Processo de Lodos Ativados
l8-TRATAMENTO DO LODO GERADO EM ETE ACONDICIONAMENTO E DESTINO FINAL DO
LODO
-Formas de Disposição Final
-Pré-condicionamento do Lodo
-Transporte do Lodo
-Uso Agrícola
-Restauração de terras e Aterros Sanitários
-Processos de Tratamento do Lodo(Leitos de secagem, lagoas de secagem de Lodo, Filtros
Prensa, Filtros de esteira, centrífuga)
19-DESINFECÇÃO
-Conceito da Cloração
-Objetivos
-controle de Odor
20-AUTODEPURAÇÃO DA ÁGUA
-Depuração da água
-Oxigênio na água
Fatores de autodepuração
-Zonas de Poluição
21-LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
-Critérios e Padrões e Lançamento de Efluentes
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-Resoluções CONAMA

7. PROFESSOR(ES): GLEIDE NASCIMENTO AZEVEDO
8. METODOLOGIA DE ENSINO:
O curso será desenvolvido em atividades teóricas, em sala de aula, por meio de aulas expositivas e
elaboração de projeto.
O assunto de cada aula abordará questões relacionadas a conhecimentos básicos e também
específicos sobre efluentes de origem doméstica e industrial.O conhecimento trabalhado durante a
aula será confrontado com as respectivas visões sobre o assunto do professor e dos estudantes,
entendendo o processo de aprendizagem como reforço construtivo pessoal do estudante e valorização
de uma ambiência humana.
As aulas práticas serão desenvolvidas em sala de aula e no campo, incluindo projeções e visitas.
O material didático necessário será composto de transparências, slides, vídeos, data show.

9. AVALIAÇÃO:
TESTES, TRABALHOS, RELATORIOS DAS AULAS PRATICAS, PROVA ESCRITA.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
HAMMER, Mark. Sistemas de Abastecimento de águas e Esgotos. Ed. livros Técnicos e Científicos
S.A, l979.
VAN ANDEL, A, C.; LETTINGA, G. Tratamento Anaeróbio de Esgotos. 1994.
VON SPERLING, Marcos. Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residuárias – Lagoa de
Estabilização – V. III.

4.3 Estágio Curricular / Trabalho de Final de Curso
A Resolução CNE/CEB Nº. 04/99, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Profissional de Nível Técnico, no seu Artigo 9º. Afirma que:

Art. 9º - A prática constitui e organiza a educação profissional e inclui, quando
necessário, o estágio supervisionado realizado em empresas e outras instituições.
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§ 1º - A prática profissional será incluída nas cargas horárias mínimas de cada
habilitação.
§ 2º - A carga horária destinada ao estágio supervisionado deverá ser acrescida
ao mínimo estabelecido para o respectivo curso.
§ 3º - A carga horária e o plano de realização do estágio supervisionado,
necessário em função da natureza da qualificação ou habilitação profissional, deverão ser
explicitados na organização curricular constante do plano de curso.

A Lei Federal nº 9.394/96, a Lei Darcy Ribeiro de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, embora estabeleça uma nova concepção de ensino avaliado pelos resultados e
aprendizagem e voltado para o desenvolvimento de competências cognitivas e
profissionais, com uma educação escolar vinculada “ao mundo do trabalho e à prática
social” (CF. Artigo 1º da LDB), entretanto, refere-se explicitamente à atividade de estágio
supervisionado apenas no Artigo 82 e seu Parágrafo Único, mantendo, portanto, a
legislação específica sobre a matéria, ou seja, a Lei Federal nº 6.494/77 e os dispositivos
legais que a seguiram. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e a
educação profissional, no entanto, são claras quanto a essa vinculação entre a educação
escolar e a prática social do educando, em especial no que se refere ao mundo do
trabalho, princípio já fixado no 1º artigo da LDB.
O estágio supervisionado, portanto, de acordo com a legislação citada é,
essencialmente, “estágio curricular”, o qual pode assumir uma das seguintes formas:
a) ou estágio profissional supervisionado, portanto, de caráter profissionalizante,
direto e específico;
b) ou estágio de contato com o mundo do trabalho, objetivando sua vinculação
(LDB, Artigo 1º, §2º), em termos de desenvolvimento sócio-cultural ;
c) ou participação em empreendimentos ou projetos de interesse social ou
cultural, assumindo a forma de atividades de extensão;
d) ou estágio de prestação de serviço civil, obrigatório ou voluntário, que poderá
vir a se constituir num eventual substitutivo ao atual serviço militar. Esta última forma
pode, ainda, ser considerada como um desdobramento da forma anterior, ampliando-a
como serviço civil voluntário.
A Lei Federal nº 6.494/77 que “dispõe sobre os estágios de estudantes de
estabelecimentos de ensino superior e de ensino profissionalizante de segundo grau e
supletivo” foi regulamentada pelo Decreto Federal nº 87.497/82, caracterizando

156

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGIA DA BAHIA
IFBAHIA / CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

claramente o estágio supervisionado como “estágio curricular”, vinculado com a prática
escolar do educando e não como um simples apêndice da atividade escolar, como se
fosse uma “atividade extracurricular ” .
O Artigo 3º do Decreto Federal nº. 87.497/82, define que “o estágio curricular,
como procedimento didático-pedagógico, é atividade de competência da instituição
de ensino a quem cabe a decisão sobre a matéria, e dele participam pessoas
jurídicas de direito público e privado oferecendo oportunidades e campos de
estágio, outras formas de ajuda, e colaborando no processo educativo”. O Artigo 4º
do mesmo Decreto remete às instituições de ensino as incumbências relativas à
regulamentação da matéria quanto a:
1- “inserção do estágio curricular na programação didático-pedagógica” (Alínea
“a”);
2- “carga horária, duração e jornada de estágio curricular, que não poderá ser
inferior a um semestre” (Alínea “b”);
3- “condições imprescindíveis para a caracterização e definição dos campos de
estágios curriculares” (Alínea “c”);
4- “sistemática de organização , orientação, supervisão e avaliação de estágio
curricular” (Alínea “d”).
Em observância à Legislação, ao final do curso o aluno poderá optar pela
realização do estagio curricular ou o trabalho de final de curso.

Do Estágio
O Artigo 6º. Decreto Federal nº. 87.497/82 reafirma que a “realização do estágio
curricular por parte do estudante não acarretará vínculo empregatício de qualquer
natureza”. Os parágrafos do mesmo Artigo normatizam sobre o “Termo de Compromisso”
a ser celebrado entre as partes e que “constituirá comprovante exigível pela autoridade
competente, da inexistência de vínculo empregatício” (§ 1º do Artigo 6º).
O Artigo 7º do referido Decreto regulamenta que “a instituição de ensino poderá
recorrer aos serviços de agentes de integração, públicos e privados, entre os sistemas de
ensino e os setores de produção, serviço, comunidade e governo, mediante condições
acordadas em instrumento jurídico adequado”.
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De acordo com a RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 1, DE 21 DE JANEIRO DE 2004, no
seu Artigo 7º “a carga horária, duração e jornada do estágio, a serem cumpridas pelo
estagiário, devem ser compatíveis com a jornada escolar do aluno, definidas de comum
acordo entre a Instituição de Ensino, a parte concedente de estágio e o estagiário ou seu
representante legal, de forma a não prejudicar suas atividades escolares, respeitada a
legislação em vigor.
§ 1º A carga horária do estágio profissional supervisionado não poderá exceder a
jornada diária de 6 horas, perfazendo 30 horas semanais.
Para o cumprimento do Estágio no Curso Técnico em meio Ambiente –
Modalidade integrada, ficou estabelecido uma carga horária mínima de 180 horas.
A Organização Didática dos Cursos da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio do IFBA, aprovada em 16/12/2008, prevê no Capítulo XIII as seguintes
normas para a realização do Estágio:
Art. 95. O estudante será orientado e avaliado em seu estágio curricular por um
professor-orientador de estágio.
Art. 96. O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e devem
ser observados os requisitos da Lei nº. 11.788/08.
Art. 97. Para efeito de estágio, o conhecimento adquirido na prática profissional
realizada em concomitância com o curso, poderá ser objeto de avaliação e
reconhecimento.
Parágrafo Único Após conclusão das disciplinas ou competências, o estudante
terá o direito à renovação de matrícula para realização do estágio obrigatório pelo tempo
máximo de dois anos letivos.
O estágio, período destinado a propiciar a experiência prática na linha de
habilitação profissional escolhida, é obrigatório.
A obrigatoriedade do estágio é estabelecida no Plano de Curso, conforme o art. 9º
da Resolução CNE/CEB nº 14/2005.
§1º O estágio deverá ser planejado, executado, acompanhado e avaliado em
conformidade com os Planos de Curso.
§2º O estágio não estabelece vínculo empregatício, podendo o estagiário receber
bolsa de estágio, estar segurado contra acidentes e ter a cobertura previdenciária
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prevista na legislação específica, conforme parágrafo único do art. 82 das Disposições
Gerais da Lei nº. 9.394/96.
§3º Para efeito de estágio, o conhecimento adquirido na prática profissional
realizada em concomitância com o curso, poderá ser objeto de avaliação e
reconhecimento.

Do Trabalho de Final de Curso
O trabalho de final de curso será conduzido como uma disciplina optativa, onde o
aluno terá a oportunidade de desenvolver trabalho de pesquisa voltada para as questões
ambientais ou participar em empreendimentos ou projetos de interesse social, assumindo
a forma de atividades de extensão.
O estudante será orientado e avaliado em seu trabalho de final de curso por um
professor-orientador.

Capítulo 5: Critérios de Aproveitamento
Conhecimentos e Experiências Anteriores

de

O Curso Técnico Integrado em Meio Ambiente obedecerá ao estabelecido no
Capítulo X da Organização Didática dos Cursos da Educação Profissional Técnica
de Nível Médio do IFBA, aprovada em 16/12/2008, transcrito a seguir.

CAPÍTULO X
DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E DE EXPERIÊNCIAS ANTERIORES
Seção I
Do Aproveitamento de Estudos

Art.

58.

Entende-se

por

aproveitamento

de

estudos

o

processo

de

reconhecimento de disciplinas, competências ou etapas cursadas com aprovação em
cursos da EPTNM ou no Ensino Médio, desde que diretamente relacionados com o perfil
profissional de conclusão da respectiva qualificação ou habilitação profissional, cursados
em uma habilitação específica, com aprovação no CEFET-BA ou em outras Instituições
de Ensino da EPTNM, credenciadas pelo Ministério da Educação, bem como Instituições
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Estrangeiras, para a obtenção de habilitação diversa, conforme estabelece o Art. 11 da
Resolução CNE/CEB nº 04/99.
Parágrafo Único Não poderá ser concedido o aproveitamento de estudos do
ensino médio para os cursos da EPTNM integrados ao Ensino Médio, conforme
determina o Parecer CNE/CEB nº 39/2004.
Art. 59. O estudante solicitará o aproveitamento de estudos no prazo fixado no
Calendário Acadêmico.
Art. 60. A solicitação para aproveitamento de estudos será encaminhada ao
Conselho de Curso para análise e emissão de parecer e deverá seguir os seguintes
passos:
I- Quando se tratar de disciplina(s) ou competência(s):
a) preencher, no protocolo, formulário próprio, especificando a(s) disciplina(s) ou
competência(s) pretendida(s);
b) anexar os seguintes documentos devidamente autenticados e assinados pela
Instituição de origem:
1. histórico escolar;
2. plano do curso da EPTNM, no qual está inserida a qualificação, aprovado pelos
órgãos competentes do sistema de ensino conforme estabelecido pelo Art. 13 da
Resolução CNE/CEB no 04/99 ou programa das disciplinas cursadas com aprovação,
com registro de carga horária total das aulas teóricas e práticas.
II- Quando se tratar de etapa(s) do curso:
a) preencher no protocolo formulário próprio, especificando a(s) etapa(s)
pretendida(s);
b) anexar os seguintes documentos, devidamente autenticados e assinados pela
Instituição de origem:
1. certificado de qualificação profissional técnica de nível médio com o histórico
escolar conforme estabelece o Art. 14 da Resolução CNE/CEB no 04/99, ou documento
comprobatório de habilitação na(s) etapa(s) cursada(s);
2. plano de curso da EPTNM, aprovado pelos órgãos competentes do sistema de
ensino conforme o que estabelece o Art. 13 da Resolução CNE/CEB no 04/99, onde está
inserida a qualificação ou as etapas cursadas com aprovação.
§ 1o Quando se tratar de documentos oriundos de instituições estrangeiras, os
mesmos deverão ter traduções oficiais, e o curso deverá ter sua equivalência, com os
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inseridos no Cadastro Nacional de Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível
Médio, aprovada por instituição autorizada pelo Ministério da Educação para tal fim.
§ 2o Tratando-se de aproveitamento de estudos realizados no próprio CEFET-BA
o requerente ficará dispensado do cumprimento da exigência referida na alínea b dos
incisos I e II deste artigo.
Art. 61. O estudo da equivalência da(s) disciplina(s), competência(s) ou etapa(s)
será feito pelo Conselho de Curso observando a compatibilidade de carga horária,
conteúdo programático ou competências e habilidades, e o tempo decorrido, de no
máximo 5 (cinco) anos, da conclusão da(s) disciplina(s), competência(s) ou etapa(s) e a
solicitação pretendida.
Art. 62. Após emissão do parecer do Conselho de Curso os processos, serão
encaminhados à A GRA, na Sede, ou a CORES, nas UE.
§ 1º A Coordenação de Curso deverá informar aos docentes a dispensa do
estudante, quando houver, face ao aproveitamento.
Seção II
Do Aproveitamento de Experiências Anteriores
Art. 63. Entende-se por aproveitamento de experiências anteriores o processo de
reconhecimento de competências adquiridas pelo estudante, no trabalho ou por outros
meios informais, mediante um sistema avaliativo.
Art. 64. O estudante matriculado solicitará, em prazo estabelecido no Calendário
Acadêmico, a dispensa de disciplina(s), competência(s) ou etapa(s) tendo como base o
aproveitamento de experiências anteriores, de acordo com o que estabelece o Art. 11 da
Resolução CNE/CEB no 04/99.
Art. 65. A solicitação do estudante para o aproveitamento de experiências
anteriores será encaminhada ao Conselho de Curso para análise e emissão de parecer e
deverá seguir os seguintes passos:
I- preencher, no protocolo, formulário próprio especificando a(s) disciplina(s),
competência(s) ou módulo(s) em que deseja a dispensa;
II- anexar justificativa para a pretensão;
III- anexar, quando houver, documento(s) comprobatório(s) da(s) experiência(s)
anterior(es).
Art. 66. O Conselho de Curso analisando a justificativa e o(s) documento(s)
comprobatório(s), quando houver e julgando procedente, designará uma comissão para
realizar o processo avaliativo.
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§ 1o A comissão de avaliação, referida no caput deste artigo, será composta por,
no mínimo, três professores, abrangendo as áreas de conhecimento da(s) disciplina(s),
competência(s) ou módulo(s) que o estudante solicita dispensa.
§ 2o A comissão de avaliação emitirá parecer contendo contexto de realização,
critérios de avaliação da(s) competência(s) e o resultado da avaliação.
§ 3º O Conselho de Curso informará ao estudante a data, local e o horário do
processo avaliativo.
§ 4º O Conselho de Curso emitirá parecer objetivo sobre o processo avaliativo.
Art. 67. O processo de solicitação com o parecer do Conselho de Curso referente
à avaliação do desempenho das competências requeridas será encaminhado à GRA na
Sede, ou a CORES, nas UE.
§ 1o A Coordenação de Curso deverá informar aos docentes a dispensa do
estudante, quando houver, face ao aproveitamento.

Capítulo 6: Critérios de Avaliação da
Aprendizagem
Os critérios de avaliação de aprendizagem se nortearão de acordo com as
determinações do Capítulo IX da Organização Didática dos Cursos da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio do IFBA, transcrito a seguir.

CAPÍTULO IX
DA AVALIAÇÃO
Art. 45. O processo de avaliação da aprendizagem deve ser amplo, contínuo,
gradual, cumulativo e cooperativo envolvendo todos os aspectos qualitativos e
quantitativos da formação do educando, conforme prescreve a Lei no 9.394/96.
Art. 46. A avaliação compreendida como uma prática de investigação processual,
diagnóstica, contínua, cumulativa, sistemática e compartilhada em cada etapa educativa,
com diagnóstico das dificuldades e retro-alimentação, se destina a verificar se houve
aprendizagem e apontar caminhos para o processo educativo.
Parágrafo Único O professor, no decorrer do processo educativo, promoverá
meios para a recuperação da aprendizagem dos estudantes.
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Art. 47. A verificação do desempenho acadêmico será feita de forma diversificada,
a mais variada possível, de acordo com a peculiaridade de cada processo educativo,
contendo entre outros:
I- atividades individuais e em grupo, como: pesquisa bibliográfica, demonstração
prática e seminários;
II- pesquisa de campo, elaboração e execução de projetos;
III- provas escritas e/ou orais: individual ou em equipe;
IV- produção científica, artística ou cultural.
Parágrafo Único Ao professor compete divulgar, aos seus alunos, o resultado de
cada avaliação antes da avaliação seguinte.
Art. 48. O estudante terá direito à revisão da avaliação, através de requerimento à
Coordenação do Curso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação do
resultado.
§ 1º Para análise do pedido deverá ser criada uma comissão com a seguinte
composição:
a) Coordenador(a) do Curso;
b) professor da disciplina ou competência;
c) outro professor da área de conhecimento da referida disciplina ou
competência.
§ 2º Após a emissão do parecer, a Coordenação do Curso encaminhará o
processo à GRA, na Sede, ou à CORES, nas UE, para dar ciência ao requerente.
Art. 52. O desempenho acadêmico do estudante será expresso no Diário de
Classe.
§ 1º O Diário de Classe é um instrumento que compreende o registro do
desempenho dos estudantes na realização dos trabalhos, em cada disciplina ou
competência, durante a etapa do curso.
§ 2º A avaliação do desempenho acadêmico deverá tomar como referência os
parâmetros orientadores de práticas avaliativas qualitativas, a saber:
a) Domínio cognitivo – capacidade de relacionar o novo conhecimento com o
conhecimento já adquirido;
b) Cumprimento e qualidade das tarefas – execução de tarefas com requisitos
previamente estabelecidos no prazo determinado com propriedade, empenho, iniciativa,
disposição e interesse;
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c) Capacidade de produzir em equipe – aporte pessoal com disposição,
organização, liderança, cooperação e interação na atividade grupal no desenvolvimento
de habilidades, hábitos, conhecimentos e valores;
d) Autonomia – capacidade de tomar decisões e propor alternativas para solução
de problemas, iniciativa e compreensão do seu desenvolvimento.
§ 3º Em cada instrumento de avaliação, os parâmetros orientadores de práticas
avaliativas qualitativas deverão ser considerados em conjunto, quando aplicáveis, na
composição da nota.
§ 4º O desempenho do estudante em cada unidade didática será registrado
através de nota, compreendida entre 0,0 (zero) e 10,0 (dez), e resultante de pelo menos
três instrumentos de avaliação de naturezas diferentes.
§ 5º Ao estudante que não realizar a(s) atividade(s) de verificação da
aprendizagem será registrado o código NA – Não Avaliado, que corresponderá à nota 0,0
(zero).
§ 6º Para o regime anual, a nota final do estudante na disciplina ou competência
será a média aritmética das notas nas unidades didáticas.
§ 7º Para o regime semestral e modular, a nota final do estudante na disciplina ou
competência corresponderá à nota da unidade didática.
§ 8º O histórico escolar deverá conter a nota final obtida pelo estudante em cada
disciplina ou competência do curso.
§ 9º Será vetado o direito de realizar as avaliações ao estudante que, sem
justificativa

legal,

tiver

freqüência

inferior

a

75%

no

período

letivo

unidade/semestre/módulo) em que os conteúdos a serem avaliados forem trabalhados.
Art 53. O estudante que obtiver nota que represente menos de 60% do valor das
atividades avaliativas terá direito à recuperação da aprendizagem correspondente ao(s)
componente(s) curricular(es) avaliado(s), durante o processo de aprendizagem.
§ 1º Para registro das recuperações da aprendizagem o professor deverá realizar,
no mínimo, uma avaliação até o fechamento da unidade.
§ 2º Para a definição da nota do estudante na unidade didática deverá prevalecer
a maior nota obtida entre a(s) avaliação(ões) regular(es) e a(s) avaliação(ões) da
recuperação da aprendizagem.
§ 3º Os estudos de recuperação da aprendizagem serão realizados durante o
processo pedagógico, incluindo o horário de atendimento ao estudante definido no
horário do professor.
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§ 4º Não terá direito à avaliação de recuperação da aprendizagem o estudante
que não realizou as atividades avaliativas, de que trata o caput deste artigo, ou que tenha
freqüência inferior a 75% no período em que os conteúdos avaliados forem trabalhados.
§ 5º O docente realizará atividades orientadas à(s) dificuldade(s) do estudante ou
grupo de estudantes, de acordo com a peculiaridade de cada disciplina, contendo entre
outros:
a)

atividades

individuais

e/ou

em

grupo,

como:

pesquisa

bibliográfica,

demonstração prática, seminários, relatório, portfólio, provas escritas ou orais, pesquisa
de campo, produção de textos, entre outros;
b) produção científica, artística ou cultural;
c) Oficinas.
§ 6º Todos os professores deverão desenvolver atividades para recuperação da
aprendizagem.
§ 7º A recuperação da aprendizagem deverá estar contemplada no plano de
disciplina e de aula.

Capítulo 7: Instalações e Equipamentos
De acordo com o que foi anteriormente abordado, a filosofia central do presente
Curso é a de trabalhar a questão dos impactos ambientais trazidos pela ação antrópica,
tanto em ambientes urbanos como em áreas rurais, para que isso ocorra de forma
contextualizada e interdisciplinar faz-se necessário a utilização dos seguintes
laboratórios:

7.1 Laboratórios Existentes
1 – Laboratório de Química Analítica e Química do Meio Ambiente
Nesse laboratório serão desenvolvidas as atividades práticas nas áreas de
Química geral, Química Analítica, Bioquímica, Tratamento Físico-Químico de águas,
entre outras.
2 – Laboratório de Biologia e Ecologia Geral
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O presente laboratório será utilizado para trabalhar conteúdos das áreas de
Biologia, Ecologia Geral, Educação Ambiental, entre outras.

Laboratórios em Implantação:
1 – Laboratório de Águas / Esgotos e Laboratório de Solos
Dentro da perspectiva do Curso, tais laboratórios são extremamente importantes,
visto que nesses espaços serão desenvolvidas atividades práticas de distintas áreas, tais
como: Qualidade Ambiental de Solos e Águas em áreas urbanas e rurais (Solos e Meio
Ambiente, Tratamento de Efluentes Domésticos e Industriais, Tratamento Bacteriológico
de Águas, Gestão de Resíduos Sólidos, Estudo de impactos Ambientais decorrentes do
uso de Agroquímicos, projetos de Irrigação e Drenagem e Obras Hidráulicas, etc.),
Hidrologia Geral, entre outras.
2 – Laboratório de Geoprocessamento, Hidrologia e Climatologia
Nesse laboratório articular-se-ão todas as atividades práticas do Curso nas áreas
de Geomática, Hidrologia e Climatologia.
No tocante às instalações, o Campus de Vitória da Conquista precisa de algumas
adaptações para o pleno funcionamento dos laboratórios. Essa carência tem sido
superada com a chegada de diversos equipamentos adquiridos através de verbas
provenientes de Emendas Parlamentares e de Projetos específicos do Governo Federal.
Por se tratar de um curso na área de Meio Ambiente, parte dos problemas
decorrentes da falta inicial de laboratórios podem ser contornados através de parcerias
entre esse Instituto e órgãos de direito público e privado que militam na área Ambiental
(Prefeituras, Empresa de Saneamento Ambiental e Abastecimento de Água,

órgãos

estaduais e federais, instituições de ensino, etc). de forma a viabilizar visitas técnicas,
suprindo assim, as atividades práticas em algumas áreas de conhecimento do Curso em
questão.
3 – Laboratório de Microbiologia

Espaço importante para as atividades na área de Microbiologia e análise
bacteriológica da água.
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EQUIPAMENTOS:
1. Laboratório: de Química Analítica e Química do Meio Ambiente
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Descrição do Equipamento
Medidor de ph PM608, Analion
Multimetro digital, MO. ET, Minipa
Balança digital, GL-1002R
Destilador de água, cap. 05lt
Liquidificador indútrial, 08 litros
Voltímetro horizontal portatil
Extrator centrifugo, c/capela
Bomba de vacuo, Marconi-058
Banco de madeira assento estofado
Cadeira giratoria com estrutura de ferro, pés com rodigio
preta, J L Flex, JL33
Armário de aço com 02 portas, marca Luso Brasileiro
modelo Pandim, AP402E
Cadeira central vinil preto, CCF-02
Cadeira giratória com estrutura de ferro, pés com rodigio cor
preta
Mesa de madeira com armação em ferro de 20X30mm
Suporte universal com haste de ferro marca Metalic
Aparelho de banho Maria com 04 bocas, Biomatic
Trompa d'agua, Biomatic
Centrifuga excelsa baby I.
Balança mod. 1004, marca Agran
Balança semi-automática
Estufa estabilizadora, 0/300

Quantidade
1
1
1
1
1
2
1
1
19
1
1
1
1
2
12
1
3
1
3
2
1

2. Laboratório: de Biologia e Ecologia Geral
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Descrição do Equipamento
Destilador de água, cap. 05lt
Microscópio binocular, XSZ-107
Geladeira, marca Consul 240lt, 220vts, CRC 23A
Banco de madeira assento estofado
Armário de aço com 02 portas, Luso Brasileiro
Armário de madeira med. 1.00x0,42x1,60mm
Microscópio marca Carlzeiss Jena
Microscópio studar M1, MTX060
Cadeira fixa com estrutura em ferro se braço de 3/4, preto
Cadeira giratória com estrutura de ferro, pés com rodigio cor
preta
Mesa de madeira com armação em ferro de 20x30mm

Quantidade
1
4
1
27
1
1
1
2
1
1
2
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12
13
14
15

Suporte universal com haste de ferro marca Metalic
Balança mod.1004, marca Agran
Aparelho trimendicional reprodutor masculino, Golpress
Estufa cultu. Bacteriologica

4
1
1
1

Laboratórios em Implantação:
1. Laboratório de Água / Esgoto
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Descrição do Equipamento
Medidor de ph ORP, portatil
Incubadora B.O.D - 50 + 600C
Deionizador de água, cap. 50LT/H
Colorímetro microprocessador digital turbidez, aquafast II
Colorímetro microprocessador digital Hach, Pocket Colorimet
Bomba de vácuo VF-26”
Balança analítica com capela
Fotocolorímetro analógico 0-100%, Tanalyser
Barrilete, marca Permution p/água destilada, PVC
Espectofotometro digital 325
Colorímetro visual Del Lab, DLNH-100
Lavador automático de pipetas, PVC
Capela p/ exaustão de gases
Agitador magnético, CT 101
Medidor de ph portátil, MTX 097
Microscópio esterescópio, MTX057
Microscópio studar M1, MTX060
Termômetro escala EXT-10+110gra

Quantidade
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
3
2
5

2. Laboratório de Solos
Item
1

Descrição do Equipamento
Permeametro de guelp para medição e condutividade do
solo MTX088

Quantidade
1

3. Laboratório de Geoprocessamento e Hidrologia
Item
1
2
3
4
5
6
7

Descrição do Equipamento
Quantidade
Medidor de condutividade
1
Curvímetro elétrico digital Rum
3
Planimetro Koizume KP-27
2
Navegador GPS, Garnin, Etrex
1
Cadeira concha em polipropileno com armação tubular cor bege
24
Mesa de madeira para reunião cerejeira, Belo, B-18
2
Quadro magnético branco, 2,00 x 1,00 mts
1
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Acervo Bibliográfico
Quant.
10

Título
Metodologia e Técnicas de
Minimização, Reciclagem e
Reutilização de Resíduos sólidos
Urbanos- Lixo

05

05
05
05

05

05

05

Ed.
1999

BIDONE, F.R.A. (Org.)

Editora
PROSAB Programa de
Pesquisa em
Saneamento
Básico
SANEPARCompanhia
de
Saneamento
do Paraná –
PR

ANDREOLI, C. V.,
FERNANDES,F.,DOMAS
ZAK, S.,LEME, F. P.,

1999

CARVALHO, B de.

1981

Teorias e Técnicas de Tratamento
de Água
Lagoas de Estabilização
ISO 14001- Manual de
Implantação

PIRES, E.C., LEME, F.
P.
KELLNEC, E.,
CAJAZEIRA, J., E., R.

2a ed.
1990
1998
1a cei
1998

Conservação de Água

Bibliografia Selecionada

1986

CYNAMON, S. E.

2a ed.
1986

Ministério da
Saúde

MENDONÇA, S.R.

1990

João PessoaPB

CAMPOS, J.R. Coordenador

1a ed
1999

Rimas – Artes
– Textos / SP

BERNARDO, L. Di

1995

ABES

Reciclagem Agrícola do Lodo de
Esgoto

05

Autor

Glossário de Saneamento e
Ecologia

Sistema não convencional de
Esgoto Sanitário a custo reduzido,
para pequenas coletividades e
áreas periféricas.
Lagoas de Estabilização e
Aeradas Mecanicamente:
Novos Conceitos

05

Esgoto - Tratamento de Esgotos
Sanitários por Processo
Anaeróbico e Disposição
Controlada no Solo.

05

Algas e suas influências na
qualidade das águas e na
Tecnologia de Tratamento

ABESAssociação
Brasileira de
Eng. Sanitária
e Ambiental
ABES
ABES
Qualitymark
Editora LTDA
Instituto de
Pesquisas
Técnicas do
Estado de SP
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05
01

01

Passaporte Verde – Gestão
Ambiental e Competitividade
Sociedade de Informação no
Brasil -Livro Verde
A Conservação das Florestas
Tropicais

03
Previsão de Impactos
02

03
02

01

Agroecologia-EcosferaTecnosfera e Agricultura
Educação Ambiental
Oficinas ecológicas

Conhecimento, Cidadania e Meio
Ambiente Vol.2

02

Turismo Sustentável: Conceitos e
Impacto Ambiental Vol.1

03

30 Setor- Desenvolvimento Social
Sustentado

01
03

01

06

01

Hidrologia – Ciência Aplicação
Ecologia Atual
Ecossistema – Uma Abordagem
Integrada dos Problemas do Meio
Ambiente
Subsídio À Elaboração Da
Agenda 21 Brasileira:
Infra-Estrutura E Integração
Regional; Gestão Dos Recursos
Naturais; Redução Das
Desigualdades Sociais;
Agricultura Sustentável; Cidades
Sustentáveis; Ciência e
Tecnologia para o
Desenvolvimento Sustentável.
Agenda 21 Brasileira Bases para
Discussão

MAIMON, D.

1996

TAKAHASHI, T. (Org.)

2000

FURLAN, S.A., NUCCI, J.
C.
MULLER, C.,
PLANTENBERG.,
AB’SABEC, A. (Orgs.)
PRIMAVESI, A.

1999

PEDRINI, A. de G. (Org.)
ANDRADE, L., SOARES,
G.

1998

1997
3a ed.
2000
2a ed.

QualitymarkEditora RJ
Ministério da
Ciência e
Tecnologia
Editora
Saraiva – SP
EDUSP / SP

Livraria Nobel
– SP
Editora Vozes
/ RJ
Editora Vozes
/ RJ

GUEVARA, A. J.,
HÖEFFEL, J., VIANA, R.
M., D’AMBROSIO, U.

3a ed.
1998

Editora
Fundação
Petrópolis

SWARBROOKE, J.

2a ed.
2000

Aleph
Publicações /
SP

2a ed.
2000

Editora Paz e
Terra S/A –
RJ
Editora da
UniversidadeUFRGS
Editora Ática
– SP
Editora
Edgard
Blücher / SP

IOSCHPE, E. B. (Org.)

TUCCI, C.E.M. (Org.)
PAULINO, W.R.
BRANCO, S.M.

Ministério do Meio
Ambiente

MMA / PNUD – Comissão
de Políticas para o
Desenvolvimento

2a ed.
2001
4a ed.
1997
2a ed.
1999

2000

Edições
IBAMA – DF

2000

MEC
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01

01

01
01
01
01
01
01
01

01
01
01

01

Princípios de Ecologia e Manejo
de Paisagem para a Conservação
da Fauna Silvestre
Estrutura e Ecologia de
Comunidades e Populações
Vegetais

Princípios Básicos para o Manejo
Sustentável de Sistemas
Agroflorestais
Manejo de Resíduos da
Agricultura

Manejo de Resíduos da Pecuária

01
01
01

Química Ambiental
Racionalização e Gerenciamento
de Energia em Unidades
Armazenadoras.
Efluentes atmosféricos
Ecologia e Manejo de fragmentos
Florestais

01
Fitotecnia

01

VANDENBERG, E.

Irrigação e Meio Ambiente

Gráfica UFLA
2000

ROCHA, C. M. B. M,
SANTA ROSA, I. C. de A.
Recursos Naturais Renováveis e GUILHERME, .R.G, LIMA,
Impacto Ambiental
J. M.,CARVALHO, M. S.
Fauna Silvestre
ZANZINI, A. O. da S.
VEIGA, D., FERREIRA,
Tratamento dos dados Analíticos
E.,MACHADO,R.V.,
no Contexto Ambiental
ANDRADE, H., ALVES, H.
Conservação Ambiental
MACEDO, R. L. G.
Sustentabilidade e monitoramento
Ambiental de Ecossistemas
MACEDO, R. L. G.
florestais
SANT’ANNA, C. de M.,
Prevenção e combate a Incêndios
PEREIRA, J.A.A.,
Florestais
BORÉM, R.A.T.
FONTES, M.A. L.
Unidades de Conservação
Ecoturismo

Gráfica UFLA
2001

Saúde e Ambiente

01

01

Sustentável
ZANZINI, A. O. da S.

2000

Gráfica UFLA

2001

Gráfica UFLA

2000

Gráfica UFLA

2001

Gráfica UFLA

2000

Gráfica UFLA

2000

Gráfica UFLA
Gráfica UFLA

2001
2001

Gráfica UFLA

VITORINO,M.R.,
FONTES, M.A. L.
MACEDO, R. L. G.

2001

Gráfica UFLA

2000

Gráfica UFLA

HARDOIM, P. C.

2001

Gráfica UFLA

FIALHO,E.T., SILVA,
H.O., PEREZ,J.R.O.,
RODRIGUES,P.B.,
LOGATO, P. R.,
FREITAS, R.T.F.,
OLIVEIRA, V. de,
CARVALHO, M. dos S.
BORÉM,F.M., SOUSA,
F.F. REINALDO,C.H.R.
CARVALHO, M. dos S.
LOUZADA,J.N.C., (Org.)
VANDENBERG, E.,
CARVALHO,G.J.de,
CORRÊA,D.J.B.,
RAMALHO, M.A.P.,
SANTOS, J.B. dos,
PINTO, C.A.B.P.
FARIA, M.A. de

Gráfica UFLA
2001

2001
2001

Gráfica UFLA
Gráfica UFLA

2001
2001

Gráfica UFLA
Gráfica UFLA
Gráfica UFLA

2002

2001

Gráfica UFLA
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01
01

01

01

01

Caracterização de Sub-Bacias
Hidrográficas
Bioindicadores de qualidade e de
Impactos Ambientais

Solos no Contexto Ambiental

Ecofisiologia Vegetal

Mecanização Racional

01
Fitossanidade

01

01

01

01

Melhoramento Genético no
Contexto Ambiental
Automação de processos e Uso
Racional de Energia
Legislação Ambiental e Florestal
Implantação de Florestas de
Proteção

OLIVEIRA,A.de,
FERREIRA, E.

2001

Gráfica UFLA

LOUZADA,J.N.C.,
BONETTI,R.Z.,
SCHILINDWEIN, M.N.
SILVA,M.L.N.,(Org.)
MARQUES,J.J.,
FERNANDES,L.A.F.,
DIAS JR., M. de S., CURI,
N., FAQUIN, V.

2001

Gráfica UFLA

2001

Gráfica UFLA

2001

Gráfica UFLA

2001

Gráfica UFLA

ZANETTI, R., CICIOLA, A.
L., SOUZA, P.E. de

2001

Gráfica UFLA

RAMALHO,M.A.P.,
SANTOS, J.B. dos
PINTO, C.A.B.P.
RABELO, G.F., BRAGA
JÚNIOR, R.A.

2001

Gráfica UFLA

2001

Gráfica UFLA

2000

Gráfica UFLA

2001

Gráfica UFLA

ALVARENGA, A.A de,
SOARES,A.M.,ALVES,
J.D. OLIVEIRA,L.E.Mde,
DECETTI, F.C., SOAMI,
R.P., DELU FILHO, N.

VOLPATO,C.E.S.,
BORGES,P.H.M.,
SALVADOR,N,
TAVARES, G., TEIXEIRA,
V.H., CARVALHO, W.P.A.
de

RESENDE, J.L.P.,
MELLO, J.M. de
BOTELHO, S.A., FARIA,
J. M. da R., RESENDE,
A.V., FURTINI NETO, A.
E.
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Capítulo 8: Corpo Docente
O corpo docente que trabalha no presente curso é bem qualificado, todos pósgraduados, alguns com larga experiência profissional em outras Instituições. Os nomes
com suas respectivas formações estão listados a seguir:

Docentes

Regime
de
Trabalho

Marcos
Silveira

DE

Artes/Educação Musical

Tamara Rita
Carpes

DE

Educação Física

Manoel Nunes
Cavalcanti
Júnior

DE

História;Filosofia;
Sociologia Geral
Trabalho

Zenilton
Correia
Soares

DE

Inglês

Joanne
Ferreira de
Oliveira

DE

Língua portuguesa

Eduardo
Matos Santos

DE

Língua Portuguesa

Titulação

Licenciatura em Química,
Especialização em Tecnologia de
Processamento de Frutos
Tropicais

Módulo / Competência /
Disciplina

DE

Bruno Brito de
Miranda

DE

Carlos Welby
dos Santos

40 h

Física

DE

Matemática

Gilneide de
Oliveira Padre

do

Introdução a Química
Analítica;
Química do Meio
Ambiente;
Tratamento de Água

Antonio
Moab Souza
Silva

Licenciatura em Desenho

e

Desenho Técnico
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Rosineide
Xavier
Figueiredo
Anderson
Marques de
Oliveira

DE

Matemática

DE

Química

Biologia Sanitária e
Epidemiologia e Saúde
Pública
Saneamento Ambiental e
Tratamento da Água

Gleide
Azevedo

DE

Técnicas de Tratamento de
Efluentes Domésticos e
Engenheira Sanitarista,
Industriais e Avaliação de
Especialização em Segurança no Efluentes Líquidos
Trabalho
Domésticos e Industriais
Técnicas de
Reaproveitamento e
Destinação Final dos
Resíduos e Análise de
Resíduos Sólidos Líquidos
e Gasosos

Jacson
Tavares de
Oliveira
Lauro
Flores
Welington
Feliciano
Vieira
Manuel
Cavalcanti

Maria
Laura Souza
Silva

DE

DE
40
DE

40

Licenciatura em Geografia,
Especialização em Ensino de
Geografia. Mestrando em Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Regional Sustentável
Engenheiro Eletricista,
Especialização em Informática.
Bacharel em Administração
Graduado em História, Mestrado
em História do Brasil
Licenciatura em Ciências
Biológicas, Especialização em
Ensino de Biologia e
Especialização em Uso Racional
dos Recursos Naturais e seus
Reflexos sobre o Meio Ambiente,
Mestrado em Agronomia com
concentração em Fitotecnia.

Geografia
Climatologia
Hidrologia geral
Informática aplicada
ONQ - Organização e
Normas e Qualidade
Sociologia

Biologia;
Microbiologia e
Bioquímica;
Educação Ambiental
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Marta
Quadros
Fernandes

DE

Maximiliano
Machado

40

Nelma
Bispo

DE

Paulo
Marinho

Tácio
Andrade

40

40

Graduada em Letras,
Especialização em Lingüística
aplicada ao Português
Licenciado em Ciências
Biológicas, Especialização em
Conteúdos e Métodos do Ensino
Superior, Especialização em
Análise de Currículos
Licenciada em Ciências com
Habilitação em Biologia,
Especialização em Metodologia
do Ensino de Ciências e
Matemática
Engenheiro Agrícola, Mestrado
em Engenharia de Água e Solo,
Doutor em Agronomia /
Ecofisiologia
Engenheiro Agrônomo,
Especialização em Engenharia
da Irrigação, Especialização em
Informática, Mestre em
Engenharia da Computação

Língua Portuguesa;
Redação Técnica e
Científica
Biologia; Segurança do
Trabalho, Meio Ambiente e
Saúde

Biologia; Ecologia Geral

Estatística Básica
Hidrologia geral,
Geoprocessamento e GRH
AIA I
Solos e meio ambiente
AIA II
GADS - Desenvolvimento
Sustentável e Gestão
Ambiental

Capítulo 9: Certificados e Diploma
De acordo com o disposto no Parecer CNE/CEB 39/2004 “Fica inteiramente fora
de cogitação a concessão de certificado de conclusão do Ensino Médio, para fins de
continuidade de estudos, a quem completar um mínimo de 2.400 horas em três anos, em
curso desenvolvido na forma integrada com duração prevista superior a três anos, como
foi praxe adotada na vigência da antiga Lei 5.692/71.”
O aluno que desenvolver todas as habilidades previstas, que construir as
respectivas competências com aproveitamento e freqüência mínima constantes nas
Normas Acadêmicas da Instituição e que concluir o estágio supervisionado ou o trabalho
de final de curso dentro do tempo estabelecido nas normas, receberá o diploma de
Técnico em Meio Ambiente, área profissional Meio Ambiente.
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