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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

 

Portaria nº 75 de 23 de novembro de 2021.
A DIRETORA GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA CAMPUS EUCLIDES DA CUNHA, Instituição criada pela Lei
nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na
Portaria nº 3.296 de 16 de setembro de 2021, no papel de PRESIDENTA DO CONSELHO DE
CAMPUS, considerando a tramitação do processo SEI nº 23278.005106/2021-88, RESOLVE:

 

Art. 1º APROVAR o Projeto de Ensino para oferta de Curso Preparatório para Prova do ENEM:
"PRÉ-ENEM" do IFBA Campus Euclides da Cunha, anexo a esta portaria (2085601).
 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura,  com efeitos retroativos à 03/08/2021.

 

Assinado Eletronicamente 
Silvana Cristina Costa Correia 

Diretora Geral do Campus Euclides da Cunha 
Portaria nº 3.296, de 16/09/2021 

D.O.U nº 02, de 27/09/2021

Documento assinado eletronicamente por SILVANA CRISTINA COSTA CORREIA, Diretor (a)
geral do Câmpus Euclides da Cunha, em 23/11/2021, às 18:07, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2086480 e o código CRC 0AACC1A7.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE ENSINO DO CURSO PREPARATÓRIO PARA PROVA DO ENEM: PRÉ-ENEM

IFBA CAMPUS EUCLIDES DA CUNHA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto aprovado pela:

Portaria nº 75 de 23 de novembro de 2021 (2086480).

Vigência a partir de: 03 de Agosto de 2021
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1. APRESENTAÇÃO DO CAMPUS

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), criado no dia 29 de dezembro de 2008, quando
sancionada a Lei nº 11.892, responsável por instituir a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e transformar o Centro
Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET) em Instituto Federal da Bahia (IFBA), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), e membro
do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), possui natureza jurídica de
autarquia, sendo detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar (BRASIL, 2008c).
O Instituto Federal da Bahia tem o compromisso social de oferecer educação profissional pública, gratuita e de excelência a jovens e trabalhadores,
do campo e da cidade, viabilizando o acesso efetivo às conquistas cientificas e tecnológicas, por meio da oferta de qualificação profissional em
diversas áreas de conhecimento; promove a pesquisa aplicada e a inovação e atua fortemente na extensão tecnológica.
A inserção do Instituto no interior do estado favorece sua atuação junto à população baiana, assim como oportuniza melhores condições de estudo a
todos, em nível de educação continuada, técnico, graduação e pós-graduação, criando condições de formação de profissionais qualificados que
atendam às necessidades da região. Além disso, favorece o desenvolvimento local no tocante à fixação de novos serviços (públicos e privados),
indústrias e comércio, ensejando efetivas oportunidades profissionais e de melhor qualidade de vida à população.
O campus de Euclides da Cunha é um dos mais recentes do IFBA, tendo iniciado suas atividades em 2011, como Núcleo Avançado do campus Paulo
Afonso, no prédio da escola Centro Educacional Durvalina Abreu de Andrade e, posteriormente, no Centro Educacional Souza Ferreira - CESF.
Nesses espaços, cedidos pela Prefeitura Municipal, ofertou-se, primeiramente, os cursos Técnicos de Nível Médio em Informática e Edificações,
ambos na forma subsequente, modalidade presencial.
Em 2013, inseridas na Fase III da Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, iniciaram-se as obras para a construção do prédio próprio do
IFBA em Euclides da Cunha, em uma área estratégica para o desenvolvimento do município e da mesorregião do nordeste baiano. Essas obras foram
concluídas dois anos mais tarde quando, por meio da Portaria Ministerial nº. 27, de 21 de janeiro de 2015, foi autorizado o seu funcionamento como
campus. Em outubro do mesmo ano, o campus Euclides da Cunha passou a funcionar em endereço definitivo, na Av. Renato Campos, nº 900, BR-
116, KM 220, Bairro URBIS, Euclides da Cunha - BA.
Com a instalação do campus na nova sede definitiva, projetada para atender aos requisitos básicos para a oferta de uma quantidade maior de cursos,
a partir de maio de 2016 passou a ser ofertado o Curso Técnico em Informática na forma Integrada ao Ensino Médio. Além da manutenção dos
cursos na forma subsequente já ofertados.
A missão é promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada,
objetivando o desenvolvimento sustentável do país.
A visão se orienta no sentido de transformar o IFBA numa instituição de ampla referência e de qualidade de ensino no país, estimulando o
desenvolvimento do sujeito crítico, com a ampliação do número de vagas e cursos e modernização das estruturas físicas e administrativas, bem como
ampliando sua atuação na pesquisa, extensão, pós-graduação e inovação tecnológica.
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Nome: Preparatório para o ENEM: Pré-ENEM
Público Alvo: 

Alunos Regularmente Matriculados nos Cursos do Campus Euclides da Cunha;
Docentes, Técnicos Administrativos e Colaboradores Terceirizados do Campus Euclides da Cunha;

Carga horária total: 270 horas
 

3. JUSTIFICATIVA

A demanda da sociedade, em consonância com os arranjos produtivos locais, sempre foram os balizadores para a oferta de cursos
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. A maneira como cada curso ofertado atende as necessidades dos demandantes
regionais pode ser verificada pela descrição e análise preliminar da região e da sociedade euclidense. É possível perceber uma relação das demandas
sociais com o processo formativo que o campus Euclides da Cunha busca ofertar à comunidade, seja através dos cursos regulares, cursos de
formação continuada ou de iniciação à pesquisa técnico-científica, incorporando temas relacionados ao contexto atual e onde o campus está inserido
ao processo de formação dos estudantes. Fato que justifica a oferta do Pré-Enem nessa instituição de ensino, vez que a disponibilidade de cursos
preparatórios para o ensino superior é escassa na região e a necessidade de ampliar as possibilidades para acesso ao ensino superior é uma das
demandas apresentadas, principalmente, pela comunidade estudantil do campus.
O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) se constitui, atualmente, como um dos maiores processos seletivos de acesso ao ensino superior para
os estudantes que já concluíram ou estão concluindo a etapa da Educação Básica. Desenvolvido pelo governo federal a partir de 1998 através do
Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) esse exame foi tendo
sua metodologia aperfeiçoada ao longo dos anos e hoje, através das notas do ENEM, o estudante pode ter acesso ao Sistema de Seleção Unificada
(SISU) no qual instituições públicas de ensino superior disponibilizam vagas aos candidatos com melhor classificação no ENEM; ao Programa
Universidade para Todos (PROUNI) em que são oferecidas bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições privadas de ensino superior,
além de acesso à instituições de educação superior portuguesas, bem como possibilidade de financiamento estudantil em programas do governo
como o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).
Partindo dessa premissa, o curso preparatório para o ENEM se configura enquanto um de espaço de experiência, construção e compartilhamento de
conhecimentos e horizonte de expectativa, seja por conta da possibilidade de acesso de estudantes ao ensino superior ou por ser mais uma
oportunidade para a formação de cidadãos histórico-críticos, estando em consonância com as políticas públicas educacionais vigentes no país.

4. OBJETIVOS DO CURSO

4. 1. Objetivo Geral

Criar um curso preparatório para o ENEM, direcionado para os estudantes e servidores do campus Euclides da Cunha, buscando
possibilitar a inserção dos mesmos no Ensino Superior.

4. 2. Objetivos específicos

Em suas especificidades, o curso compreende os seguintes objetivos: 
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Capacitar os alunos ao desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas aos conteúdos das disciplinas propedêuticas do Ensino
Médio Integrado;
Revisar os conteúdos básicos programáticos do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM);
Proporcionar interações entre alunos e professores que propiciem a inclusão social e o aprimoramento cultural;
Contribuir para o desenvolvimento do bem estar da comunidade interna, constituindo um vínculo que estabeleça troca de saberes, conhecimentos
e experiências para a constante avaliação do ensino.

5. REQUISITOS E FORMA DE ACESSO AO CURSO

O projeto de Ensino Pré-ENEM do campus Euclides da Cunha irá ofertar vagas via Processo Seletivo Interno, elaborada por
comissão designada para tal finalidade, com aprovação da Direção de Ensino e da Direção Geral do campus. Como requisitos de acesso ao Curso
serão exigidos que o aluno tenha matrícula ativa em algum curso regular (Integrado, Subsequente, Concomitante, Superior ou Pós-graduação), ou
Servidor ou Colaborador em efetivo exercícios das suas atividades no campus Euclides da Cunha. Além da comprovação de vínculo institucional
com o campus Euclides da Cunha, o aluno deverá ter concluído o ensino fundamental.

6. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DO CURSO

O egresso deverá demonstrar os conhecimentos sólidos das disciplinas do Ensino Médio no intuito de aumentar as possibilidades
do ingresso no ensino superior a partir do desempenho nas provas do ENEM.

 

7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

7.  1. Matriz Curricular

Matriz Curricular

GRANDE ÁREA DISCIPLINAS

AULA 45 Min.
CH 

(HORA)
SEMANAL TOTAL

AULAS

REDAÇÃO 2 30 22,5

LINGUAGEM, CÓDIGOS E
SUAS TECNOLOGIAS

ARTES 1 15 11,25

EDUCAÇÃO FÍSICA 1 15 11,25

INGLÊS 1 15 11,25

LÍNGUA PORTUGUESA/LITERATURA 2 45 33,75

ESPANHOL 1 15 11,25

CIÊNCIAS DA NATUREZA E
SUAS TECNOLOGIAS

BIOLOGIA 2 30 22,5

FÍSICA 2 30 22,5

QUÍMICA 2 30 22,5

MATEMÁTICA E SUAS
TECNOLOGIAS MATEMÁTICA 3 45 33,75

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS
TECNOLOGIAS

FILOSOFIA 1 15 11,25

GEOGRAFIA 2 30 22,5

HISTÓRIA 2 30 22,5

SOCIOLOGIA 1 15 11,25

TOTAIS 14 COMPONENTES 24 AULAS
SEMANAIS

360
AULAS

270
HORAS

 

7. 2. Planejamento dos Componentes Curriculares

PROGRAMA DE COMPONENTES

REDAÇÃO

DISCIPLINA: REDAÇÃO CARGA HORÁRIA: 22,5 H (30 H/a)

EMENTA
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Este componente curricular tem como foco o estudo do texto dissertativo-argumentativo, com o objetivo de desenvolver as cinco competências
linguísticas exigidas pela prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Por meio de exercícios que trabalhem desde os aspectos
gerais da redação para o Enem; a estrutura do texto dissertativo-argumentativo, bem como os aspectos gramaticais relevantes para a escrita desse
tipo textual, tem-se como objetivo levar o aluno a compreender, produzir e revisar dissertações-argumentativas adequadas aos princípios que
norteiam o Enem.

OBJETIVOS

Produzir textos em conformidade com a estrutura do texto dissertativo-argumentativo;
Apreender formas de desenvolver o ponto de vista (tese) e de argumentar para convencer o leitor; 
Aplicar adequadamente os recursos coesivos na elaboração de enunciados argumentativos; 
Produzir com coesão e coerência parágrafos argumentativos; 
Identificar argumentos consensuais nas dissertações e aqueles que correspondem a lugares comuns, compreendendo que o uso contínuo deles
pode prejudicar o grau de informatividade do texto; 
Entender a importância de um projeto de texto e saber como realizá-lo, tendo por base uma proposta de vestibular; 
Compreender as perguntas que orientam as reflexões sobre o tema e organizar as informações e os argumentos para definir o projeto de
texto; 
Perceber as diferentes formas de introduzir um texto pertencente a esse gênero; 
Entender como conduzir a argumentação e encaminhar a conclusão; 
Produzir parágrafos conclusivos com propostas de intervenção para o problema com detalhamento (agente, ação, modo/meio, efeito
pretendido).

COMPETÊNCIAS

Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa.
Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites
estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa.
Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista; 
Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação; 
Elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade
sociocultural. 
Reconhecer, em textos de diferentes gêneros, os recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos
e hábitos.
Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. 
Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos
utilizados. 
Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. 
Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

Conceitos de Língua, Linguagem, Texto e Discurso: noções gerais;
Tipos de textos e gêneros discursivos: noções gerais;
Fatores de textualidade: coesão (referencial e sequencial) e coerência;
Fatores de textualidade: intencionalidade, aceitabilidade, intertextualidade, informatividade e situacionalidade;
Interpretação e análise de textos diversos: publicitários, jornalísticos, literários e escritos em linguagem não verbal;
A redação no ENEM: competências e habilidades;
A redação no ENEM: situações que levam à nota zero;
Texto Dissertativo-Argumentativo: características, função e estrutura;
Estudo do parágrafo de Introdução: contextualização do assunto, apresentação do tema e da tese.
Técnicas de introdução: enumeração, alusão histórica, conceituação, citação de autoridade, ilustração (dados estatísticos, pesquisas, fatos),
alusão à literatura.
Estudo dos parágrafos de desenvolvimento: estratégias argumentativas (argumento por causa e consequência; argumento
por exemplificação/comprovação; argumentação por citação de autoridade; argumentação por confronto).
Operadores Argumentativos: o emprego adequado de conectivos e sua importância intraparágrafo e interparágrafo.
A Informatividade e o Senso Comum: análise de argumentos consensuais característicos de “lugares-comuns”.
Organização Textual: ideias principais e secundárias e progressão temática.
O processo da escrita: planejamento (Projeto de Texto), produção e revisão.
Problemas de estrutura do parágrafo: truncamento de períodos, justaposição de orações e/ou períodos; excesso, duplicação ou ausência de
palavras; ausência de paralelismo sintático; monobloco.
Estudo do parágrafo de conclusão: elaboração de proposta de intervenção (agente, ação, meio/modo, efeito e detalhamento).
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Questões de gramática e Ortografia – Convenções da escrita: pontuação (emprego da vírgula); concordâncias verbais e nominais; regências
verbais e nominais; crase; emprego de pronomes; acentuação gráfica; emprego do hífen; separação silábica (translineação); utilização de
maiúsculas e minúsculas.
Norma culta e variedades linguísticas: registro formal e informal; preconceito linguístico; língua oral e língua escrita;
Vocabulário, Dicionário e Léxico: Sinonímia, antonímia, polissemia, homonímia, paronímia;
Temas da atualidade. Debate de assuntos de ordem social, cultural, política e/ou econômica.

METODOLOGIA

Aulas expositivas e dialogadas • Debates • Produções de textos dissertativo-argumentativos • Pesquisas, leituras programadas • Atividades orais
e escritas • Estudos dirigidos • Apresentação de vídeos • Audição de músicas com objetivos específicos • Trabalhos interdisciplinares.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GUIMARÃES, Thelma de Carvalho. Produção Textual – Interpretação e Ação. São Paulo: Moderna, 2017.
PONTARA, Marcela; ABAURRE, Maria Bernadete M.; ABAURRE, Maria Luiza M. Gramática – Texto: análise e construção de sentido. São
Paulo: Moderna, 2010.
SARMENTO, Leila Lauar. Oficina de redação. São Paulo: Moderna, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2011.
__________. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2015. 
KOCH, Ingedore Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A coerência textual. São Paulo:Contexto, 2015.
__________. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 2014.
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 2008.
__________. Da fala para escrita: atividades de retextualização. São Paulo: Cortez, 2001.

 

PROGRAMA DE COMPONENTES

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

DISCIPLINA: ARTES CARGA HORÁRIA: 11,25 H (15 H/a)

EMENTA

Em Artes, seguindo os princípios da Metodologia Triangular, será apresentado aos discentes três aspectos fundamentais das experiências artísticas:
a História da Arte, a leitura da obra de arte e a produção artística. 
A perspectiva de abordagem em Artes será articulada a partir da apreciação de objetos de arte, em suas várias linguagens, desenvolvendo tanto a
fruição quanto a análise estética, conhecendo, analisando, refletindo e compreendendo critérios socialmente construídos e embasados em
conhecimentos de caráter filosófico, histórico, sociológico, antropológico, psicológico, semiótico, científico e tecnológico, dentre outros.

OBJETIVOS

Possibilitar aos discentes a compreensão dos critérios culturalmente constituídos, de caráter filosófico, sociológico, antropológico que se
manifestam através das artes.
Oferecer ao educando Interpretação das artes visuais, músicas, danças, teatro, arquitetura e outras manifestações artísticas que fazem parte do
universo cultural dos jovens, bem como as decorrentes de processos de erudição e as que resultam das novas estruturas comunicativas, ligadas
ao desenvolvimento tecnológico.
Estimular o interesse de assistir e produzir as linguagens artísticas, com capacidade para fazer análises críticas e relacionar com as vivências
sociais.
Refletir sobre os fundamentos históricos e filosóficos da arte, e sua construção histórico-social, junto ao desenvolvimento da percepção e
sensibilização do fazer artístico, compreendendo os principais momentos históricos e suas relações sociológicas.

COMPETÊNCIAS

Analisar, refletir e compreender as diferenças entre os processos da Arte, com seus diferentes instrumentos de ordem material e ideal;
Descobrir na arte um meio de desenvolver o pensamento criador, a faculdade de pensar de forma criativa;
Utilizar e fruir a linguagem artística como reflexo da sociedade atual, para reconhecer e identificar os aspectos sociais positivos e negativos;
Respeitar, analisar e respeitar as diversas manifestações da Arte – em suas múltiplas funções – utilizada por diferentes grupos étnicos e
sociais, interagindo com o patrimônio nacional e internacional, que se deve compreender em sua dimensão sócio-histórica;

OBJETOS DO CONHECIMENTO

1. Estudos de cultura e arte e linguagens artísticas,
2. Estudo de artistas, obra de arte, estilo de arte, período artístico e movimento artístico.
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3. História da Arte (Da Pré-História ao Renascimento)
a. Arte na Pré-História
b. Arte Egípcia
c. Arte Grega
d. Arte medieval: Arte Bizantina e Arte Românica Arte Gótica
e. Renascimento

4. 4. História da Arte (Do Barroco até Pintura Moderna, incluindo a Arte Brasileira)
a. Barroco
b. Maneirismo
c. Neoclassicismo
d. Romantismo
e. Realismo
f. Modernismo e Arte Contemporânea

METODOLOGIA

A proposta desenvolvida visa ampliar o repertório sobre as artes incluindo análise de imagens, bem como, abrindo espaço para o aluno expressar
seu pensamento por meio de discussões sobre o tema proposto. 
Metodologicamente buscou-se contemplar vários aspectos que podem ser assim sistematizadas:

desenvolver hábitos de leitura, interpretação, argumentação e exposição de ideias amparadas em pressupostos consistentes;
situar cronologicamente, bem como contextualizar as obras de arte através do estudo da história da arte através de:

1. Análises e interpretações de produções artísticas
2. Aulas expositivas; análise crítica de textos; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas externas; pesquisa bibliográfica; pesquisa de

campo
3. Avaliações escritas; trabalho em grupo e individual; participação nas discussões.
4. Apresentações das produções próprias, individuais ou em grupo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

PROENÇA, Graça - História da Arte. Ed. Ática, São Paulo, 2010.
STRICKLAND, Carol. Arte Comentada: da Pré-História ao Pós-moderno. Carol Strickland; tradução Ângela Lobo de Andrade. Rio de Janeiro:
Ediouro, 2004.
GOMBRICH, E. H. A história da arte. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BELL, Julian. Uma nova história da arte. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008.
JANSON. H. W. e JANSON, Anthony F. Iniciação à história da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
KOSSOY, Boris. Fotografia & História. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001.
FERRARI, Solange dos Santos Utuari. Por toda parte: volume único. Solange dos Santos Ferrari...[et al]. – 1. Ed. – São Paulo: FTD, 2013.
ROSA, Nereide Schilaro Santa. Raízes e tradição: Arte popular no Brasil. Pinakotheke: São Paulo.2008.

 

PROGRAMA DE COMPONENTES

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA CARGA HORÁRIA: 11,25 H (15 H/a)

EMENTA

Estudos sobre a cultura corporal como linguagem nas diferentes manifestações, como nos jogos esportes, danças, lutas, ginásticas. Conceito de
saúde e relação com atividade física.

OBJETIVOS

Contribuir para a ampliação do conhecimento sobre as manifestações da cultura corporal de forma a capacitar para a participação nestas
manifestações de forma crítica e criativa.
Realizar estudos sobre o funcionamento do corpo, incentivando a valorização e adoção de hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos
da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva.

COMPETÊNCIAS
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Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para interagir socialmente em práticas corporais, de modo a
estabelecer relações construtivas, empáticas, éticas e de respeito às diferenças.
Vivenciar práticas corporais e significá-las em seu projeto de vida, como forma de autoconhecimento, autocuidado com o corpo e com a
saúde, socialização e entretenimento.
Apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de
legitimação das manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo visão crítica e histórica.
Fruir e apreciar esteticamente diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, assim como delas participar, de modo a
aguçar continuamente a sensibilidade, a imaginação e a criatividade.
Expressar-se e atuar em processos de criação autorais individuais e coletivos nas diferentes linguagens artísticas (artes visuais, audiovisual,
dança, música e teatro) e nas intersecções entre elas, recorrendo a referências estéticas e culturais, conhecimentos de naturezas diversas
(artísticos, históricos, sociais e políticos) e experiências individuais e coletivas.
Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política e econômica e identificar o processo de construção
histórica dessas práticas.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

Ginástica enquanto conhecimento da Cultura Corporal teoricamente acumulada; Ginásticas Aeróbicas, conceito e caracterização da atividade
aeróbica; Ginásticas Localizadas; Práticas alternativas de ginásticas: Holística, Yoga, Pilates, Musculação, Ginástica Laboral, dentre outras; o
circo;
Origens das Danças de Salão Semelhanças e diferenças entre danças de salão nacionais quanto a: Passos, personagens, vestimentas, locais de
realização, variações rítmicas, motivações, origem histórica e evolução das danças, partindo da realidade cultural da região; Historicidade das
danças; Compreensão de corpo, espaço e fluência nas manifestações coreográficas estudadas; Sequências coreográficas, em grupos, a partir
das danças estudadas; Oficinas sobre danças de salão; eventos culturais que contemplem diversos tipos de dança estudadas;
Luta enquanto conhecimento da Cultura Corporal historicamente acumulada; Luta relacionada à saúde; Regras, táticas e técnicas de
diferentes modalidades de lutas; Capacidades físicas relacionadas: flexibilidade, força, resistência, coordenação, agilidade;
Jogos populares, de salão e esportivo para a qualidade da saúde, do lazer e do trabalho;
Historicidade das diversas modalidades esportivas coletivas a partir de pesquisas e vivências corporais; Conhecimento técnico-tático dos
esportes;
Vivências do esporte voleibol, futsal, atletismo e handebol em diferentes espaços (escola, campos comunitários, praia, praças); Técnicas e
táticas do esporte Voleibol relacionando-as com as possibilidades individuais e coletivas e refletindo acerca dos elementos éticos que
envolvem o julgamento de valores durante a arbitragem; Socialização das experiências apreendidas nas práticas esportivas através da
organização e arbitragem de eventos esportivos na comunidade valorizando-o enquanto possibilidade de prática para o usufruto do tempo
livre;
Festivais esportivos, envolvendo a participação de todos;

METODOLOGIA

Aulas expositivas e dialogadas;
Atividades de pesquisa;
Vivências de práticas diversas;
Organização e participação em festivais e gincanas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MATTOS, Mauro Gom es; NEIRA, Marcos Garcia. Educação Física na adolescência: construindo o conhecimento na escola. São Paulo. Editora:
Phorte, 2008.
NAHAS, Markus Vinicius. Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo. 7ª ed. Florianópolis, Ed.
do Autor, 2017.
MARCELLINO, Nelson Carvalho. Estudos do lazer: uma introdução. 5ª ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

COSTA, Felipe Rodrigues da (org.). Ultimate Frisbee: organização, conhecimento e prática de ensino. Curitiba: Editora CRV, 2019.
SCHWARTZ, Maria Gisele (org.). Webgames com o corpo: vivenciando jogos virtuais no mundo real.São Paulo: Editora Phorte, 2015.
MACAULAY: David. Como funciona o corpo. São Paulo: Editora WMFMarstinsfontes, 2011.
GRECO, Pablo Juan; ROMERO, Juan J. Fernández. Manual de handebol: Da iniciação ao alto nível. Editora: Phorte. 2011.
MCARDLE, Willian; KATCH, Frank; KATCH, Victor. Fisiologia do exercício: Energia, Nutrição e Desempenho Humano. Rio de Janeiro: Editora
Guanabara Koogan, 2003

 

PROGRAMA DE COMPONENTES

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

DISCIPLINA: INGLÊS CARGA HORÁRIA: 11,25 H (15 H/a)

EMENTA
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Curso rápido Pré-ENEM para uma revisão de conteúdos gramaticais-intertextual para a compreensão dos textos e suas tipagens

OBJETIVOS

Revisar os assuntos gramaticais vistos no Ensino Médio;
Utilizar a estratégia “scanning” e “skimming” para a leitura e compreensão de textos e feitura das atividades estilo ENEM.

COMPETÊNCIAS

Conhecer as estratégias de Leitura citadas no campo “objetivos” de captura das informações específicas e desenvolvê-las nas atividades
propostas;
Explorar textos de seleção de ENEM para refazer e analisar as questões.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

Reconhecimento do verbo to be em todos os seus usos;
Tempos verbais e seus marcadores de tempos verbais;
Palavras cognatas e falso cognatas;
Genitive case;
Verbos modais;
Tag questions;
Echo questions;
If clauses.

METODOLOGIA

Leituras de textos de questões anteriores do enem; levantamento das questões, começando pelo reconhecimento de tempos verbais; levantar a
questão de auxiliares em todos os tempos verbais; Explicação dos temas gramaticais a partir do texto e fora dele.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Milner, Martin. World English Intro. Second Edition;
Provas do ENEM;
Textos da internet.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Amos, Eduardo e Prescher. Simplified Grammar of English. Richmond. 2008.;
Leitura em Lingua Inglesa Uma Abordagem Instrumental. 2ª edição. Disal;
Practical English Usage. Swan, Michael. New Edition. Oxford. 19995.

 

PROGRAMA DE COMPONENTES

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA / LITERATURA CARGA HORÁRIA: 33,75 H (45 H/a)

EMENTA

Este componente curricular visa levar o estudante a compreender a linguagem como um elemento simbólico através do qual são construídas as
diversas representações sociais sobre todos os assuntos, bem como estimular a capacidade de ler e interpretar textos de diferentes momentos
históricos e de expressar-se pela oralidade e pela escrita, nas suas diversas formas.

OBJETIVOS

Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação.
Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social.
Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro.
Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos.
Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos
utilizados.
Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não-verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e
hábitos.
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Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político.
Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário.
Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional.
Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução.
Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional.

COMPETÊNCIAS

Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria
identidade.
Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de
significados, expressão, comunicação e informação.
Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função,
organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção.
Compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade.
Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

Eixo 1 – Comunicação, língua e gramática. Linguagem Verbal, Não Verbal, Mista e Digital. Texto e Discurso: coesão textual, coerência textual e a
intencionalidade discursiva. Elementos da comunicação (locutor, interlocutor, canal, contexto, código e mensagem). Funções da linguagem:
emotiva ou expressiva, apelativa ou conativa, fática ou de contato, metalinguística e poética. Língua oral e língua escrita – diferenças formais e
funcionais. Norma culta e variedades linguísticas. Preconceito Linguístico.
Eixo 2 – Ortografia. Novo acordo ortográfico (emprego do hífen). Acentuação Gráfica. Emprego dos porquês. Uso da Crase. Parônimos e
Homônimos. Morfossintaxe – noções de frase, oração e período. Termos Essenciais da Oração. Termos da Oração relacionados ao verbo (objeto
direto, objeto indireto, adjunto adverbial e agente da passiva). Termos da Oração Relacionados ao Nome 
(Adjunto Adnominal, Complemento Nominal, Predicativo do Sujeito e do Objeto, Aposto e Vocativo). Concordância verbal e nominal. Regência
Verbal e Nominal. Período Composto por coordenação. Período Composto por Subordinação. Pontuação.
Eixo 3 – Arte, Linguagem e Literatura. Texto Literário e Não Literário. Figuras de Linguagem (de palavras ou tropos; de pensamento; de
construção ou sintaxe; sonoras). Literatura Colonial (Quinhentismo, Barroco e Arcadismo). Romantismo: Prosa e Poesia. Realismo e Naturalismo.
Parnasianismo. Simbolismo. Pré-Modernismo. Vanguardas Artísticas Europeias: Expressionismo, Futurismo, Cubismo, Dadaísmo e Surrealismo.
Modernismo: 1 ª fase (Prosa e Poesia); 2ª fase (Prosa e Poesia); 3ª Geração Modernista. Literatura Concretista. O teatro brasileiro depois de 1945
(Nelson Rodrigues, Ariano Suassuna, Dias Gomes). Literatura Africana de Língua Portuguesa.

METODOLOGIA

Aulas expositivas e dialogadas • Debates • Produções de textos de diferentes tipologias e gêneros • Resolução de questões do ENEM e de outros
processos seletivos • Pesquisas, leituras programadas • Atividades orais e escritas • Estudos dirigidos • Apresentação de vídeos • Audição de
músicas com objetivos específicos • Trabalhos interdisciplinares

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ABAURRE, Maria Bernadete M.; ABAURRE, Maria Luiza M.; PONTARA, Marcela. Gramática – Texto: análise e construção de sentido. São
Paulo: Moderna, 2010.
GUIMARÃES, Thelma de Carvalho. Gramática – Uma reflexão sobre a língua. São Paulo: Moderna, 2017.
PONTARA, Marcela; ABAURRE, Maria Luiza M. Literatura: Tempos, Leitores e Leituras. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2010.
MARCÍLIO, Fernando. Literatura: Formação do Leitor. São Paulo: Moderna, 2017.
SARMENTO, Leila Lauar. Gramática em Textos. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2012.
TUFANO, Douglas. Literatura brasileira e portuguesa. São Paulo: Moderna, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender  os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2011.
__________. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2015.
KOCH, Ingedore Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 2015.
__________. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 2014.
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 2008.
__________. Da fala para escrita: atividades de retextualização. São Paulo: Cortez, 2001.

 

PROGRAMA DE COMPONENTES

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

DISCIPLINA: ESPANHOL CARGA HORÁRIA: 11,25 H (15 H/a)

EMENTA
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Este componente tem como objetivo levar o discente ao conhecimento instrumental de língua espanhola (conteúdos gramaticais e textuais), com
vistas a prepará-los para se submeterem ao Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

OBJETIVOS

Reconhecer a gramática e vocabulário básicos em língua espanhola. 
Conhecer diversos gêneros textuais comuns à prova de espanhol do Enem.

COMPETÊNCIAS

Conhecer a gramática e vocabulário básicos da língua espanhola.
Ler e interpretar distintas tipologias textuais em língua espanhola.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

Los artículos
Pronombre sujetos y complementos;
Tiempos verbales regulares e irregulares;
Preposiciones;
Conjunciones;
Adverbios;
Heterosemáticos;
Heterotónicos;
Heterogenéricos

METODOLOGIA

Aulas expositivas baseadas no modelo de prova de língua espanhola do Enem. Reconhecimento de tópicos gramaticais e lexicais direcionados ao
entendimento textual. Escuta de canções referentes às questões abordadas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FANJUL, A. (org.). Gramática y práctica de español para brasileños. São Paulo: Ed. Santillana, 2007.
ALONSO, R., MIQUEL, L. Gramática básica del estudiante de español. Barcelona: ed. Difusión, 2005
MATTE BON, F. Gramática Comunicativa del español. Tomo I: De la lengua a la idea. Tomo II: De la idea a la lengua. Madrid: Ed. Edelsa, 1995.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CALDERÓN CAMPOS, M. Formas de tratamiento. Artigo disponível em: ; CASTRO, F. Uso de la gramática española. Nivel Básico. Madrid:
Edelsa, 1996.
FREITAS, L.; GOETTENAUER, E. Sentidos en lengua española 1. São Paulo: ed. Moderna LTDA, 2016.
LIEBERMAN, D. (2007). Temas de gramática del español como lengua extranjera. Buenos Aires: Ed. Eudeba, 2007.
MORENO, C. Gramática Contrastiva del Español para Brasileños. Madrid: ed. SGEL, 2007.
LAGARES, X.; CORREA, P. Confluencia 1. São Paulo: ed. Moderna LTDA, 2016.

 

PROGRAMA DE COMPONENTES

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

DISCIPLINA: BIOLOGIA CARGA HORÁRIA: 22,5 H (30 H/a)

EMENTA

1 - Moléculas, células e tecidos: Estrutura e fisiologia celular: membrana, citoplasma e núcleo; Divisão celular (mitose e meiose); Aspectos
bioquímicos das estruturas celulares. Aspectos gerais do metabolismo celular; Metabolismo energético: fotossíntese e respiração; Codificação da
informação genética; Síntese proteica; Diferenciação celular; Principais tecidos animais e vegetais; Origem e evolução das células; Noções sobre
células-tronco, clonagem e tecnologia do DNA recombinante; Aplicações de biotecnologia na produção de alimentos, fármacos e
componentes biológicos; AAplicações de tecnologias relacionadas ao DNA a investigações científicas, determinação da paternidade, investigação
criminal e identificação de indivíduos; Aspectos éticos relacionados ao desenvolvimento biotecnológico. Biotecnologia e sustentabilidade.
2- Hereditariedade e diversidade da vida: Princípios básicos que regem a transmissão de características hereditárias; Concepções pré-mendelianas
sobre a hereditariedade; Aspectos genéticos do funcionamento do corpo humano;  Antígenos e anticorpos; Grupos sanguíneos, transplantes e
doenças autoimunes; Neoplasias e a influência de fatores ambientais; Mutações gênicas e cromossômicas; Aconselhamento genético; Fundamentos
genéticos da evolução; Aspectos genéticos da formação e manutenção da diversidade biológica.
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3- Identidade dos seres vivos: Níveis de organização dos seres vivos; Vírus, procariontes e eucariontes: Reinos Protoctista, Plantae, Fungi
e Animalia; Autótrofos e heterótrofos (nutrição dos seres vivos); Seres unicelulares (bactérias e archaeas, alguns protozoários e algas, e alguns
fungos) e pluricelulares (vegetais, animais; e alguns protozoários, algas e fungos); Sistemática e as grandes linhas da evolução dos seres vivos;
Tipos de ciclo de vida; Evolução e padrões anatômicos e fisiológicos observados nos seres vivos; Funções vitais dos seres vivos e sua relação com
a adaptação desses organismos a diferentes ambientes; Embriologia, anatomia e fisiologia humana; Evolução humana; Biotecnologia e sistemática;
4- Ecologia e ciências ambientais (conceitos de Ecologia): Ecossistemas: fatores bióticos e abióticos; Habitat e nicho ecológico; A comunidade
biológica: teia alimentar , sucessão e comunidade clímax; Dinâmica de populações; Interações entre os seres vivos (relações intraespecíficas e
relações interespecíficas); Ciclos biogeoquímicos (ciclos da água, carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e fósforo); Fluxo de energia no
ecossistema; Biogeografia; Biomas brasileiros (Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal); Exploração e uso de recursos
naturais; Problemas ambientais: mudanças climáticas, efeito estufa; desmatamento; erosão; poluição da água, do solo e do ar; Conservação e
recuperação de ecossistemas; Conservação da biodiversidade;  Tecnologias ambientais;  Noções de legislação ambiental: água, florestas, unidades
de conservação; biodiversidade.
5- Origem e evolução da vida: A biologia como ciência: história, métodos, técnicas e experimentação; Hipóteses sobre a origem do Universo, da
Terra e dos seres vivos; Teorias de evolução; Explicações pré-darwinistas para a modificação das espécies; A teoria evolutiva de Charles Darwin;
Teoria sintética da evolução; Seleção artificial e seu impacto sobre ambientes naturais e sobre populações humanas; 
6- Qualidade de vida das populações humanas: Aspectos biológicos da pobreza e do desenvolvimento humano; Indicadores sociais, ambientais e
econômicos; Índice de desenvolvimento humano; Principais doenças que afetam a população brasileira: caracterização, prevenção e
profilaxia; Doenças sexualmente transmissíveis; Aspectos sociais da biologia: uso indevido de drogas; dravidez na adolescência;
obesidade; Exercícios físicos e vida saudável; Aspectos biológicos do desenvolvimento sustentável.

OBJETIVOS

Desenvolver a compreensão sobre os principais eventos biológicos e consequentemente estar preparado para um bom desempenho no
ENEM.

COMPETÊNCIAS

Competência de área 1 – Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis
nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. 
H1 – Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos.
H2 – Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro, com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico.
H3 – Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas.
H4 – Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou
utilização sustentável da biodiversidade.
Competência de área 2 – Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos.
H5 – Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano.
H6 – Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos, ou sistemas tecnológicos de uso comum.
H7 – Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a
saúde do trabalhador ou a qualidade de vida.
Competência de área 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a
instrumentos ou ações científico-tecnológicos.
H8 – Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas,
considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos.
H9 – Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo energia para a vida, ou da ação de agentes ou fenômenos que podem
causar alterações nesses processos.
H10 – Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e(ou) destino dos poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais,
produtivos ou sociais. 
H11 – Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia, considerando estruturas e processos biológicos envolvidos em
produtos biotecnológicos.
H12 – Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios.
Competência de área 4 – Compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando
conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais.
H13 – Reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a manifestação de características dos seres vivos.
H14 – Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o
ambiente, sexualidade, entre outros.
H15 – Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológicos em qualquer nível de organização dos sistemas
biológicos.
H16 – Compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos biológicos ou na organização taxonômica dos seres vivos.
Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos.
H17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas,
como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
H18 – Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se
destinam.
H19 – Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem
social, econômica ou ambiental.
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Competência de área 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções
científico-tecnológicas.
H20 – Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes.
H21 – Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e(ou) do
eletromagnetismo.
H22 – Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos,
ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais. 
H23 – Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais,
sociais e/ou econômicas.
Competência de área 7 – Apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções
científico-tecnológicas.
H24 – Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas.
H25 – Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua
obtenção ou produção.
H26 – Avaliar implicações sociais, ambientais e/ou econômicas na produção ou no consumo de recursos energéticos ou minerais, identificando
transformações químicas ou de energia envolvidas nesses processos. 
H27 – Avaliar propostas de intervenção no meio ambiente aplicando conhecimentos químicos, observando riscos ou benefícios.
Competência de área 8 – Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções
científico-tecnológicas.
H28 – Associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida ou com seus limites de distribuição em diferentes ambientes, em
especial em ambientes brasileiros.
H29 – Interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, analisando implicações para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos,
matérias primas ou produtos industriais.
H30 – Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que visam à preservação e a implementação da saúde individual,
coletiva ou do ambiente.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

1 - Moléculas, células e tecidos: Estrutura e fisiologia celular: membrana, citoplasma e núcleo; Divisão celular (mitose e meiose); Aspectos
bioquímicos das estruturas celulares. Aspectos gerais do metabolismo celular; Metabolismo energético: fotossíntese e respiração; Codificação da
informação genética; Síntese proteica; Diferenciação celular; Principais tecidos animais e vegetais; Origem e evolução das células; Noções sobre
células-tronco, clonagem e tecnologia do DNA recombinante; Aplicações de biotecnologia na produção de alimentos, fármacos e
componentes biológicos; AAplicações de tecnologias relacionadas ao DNA a investigações científicas, determinação da paternidade, investigação
criminal e identificação de indivíduos; Aspectos éticos relacionados ao desenvolvimento biotecnológico. Biotecnologia e sustentabilidade.
2- Hereditariedade e diversidade da vida: Princípios básicos que regem a transmissão de características hereditárias; Concepções pré-mendelianas
sobre a hereditariedade; Aspectos genéticos do funcionamento do corpo humano;  Antígenos e anticorpos; Grupos sanguíneos, transplantes e
doenças autoimunes; Neoplasias e a influência de fatores ambientais; Mutações gênicas e cromossômicas; Aconselhamento genético; Fundamentos
genéticos da evolução; Aspectos genéticos da formação e manutenção da diversidade biológica.
3- Identidade dos seres vivos: Níveis de organização dos seres vivos; Vírus, procariontes e eucariontes: Reinos Protoctista, Plantae, Fungi
e Animalia; Autótrofos e heterótrofos (nutrição dos seres vivos); Seres unicelulares (bactérias e archaeas, alguns protozoários e algas, e alguns
fungos) e pluricelulares (vegetais, animais; e alguns protozoários, algas e fungos); Sistemática e as grandes linhas da evolução dos seres vivos;
Tipos de ciclo de vida; Evolução e padrões anatômicos e fisiológicos observados nos seres vivos; Funções vitais dos seres vivos e sua relação com
a adaptação desses organismos a diferentes ambientes; Embriologia, anatomia e fisiologia humana; Evolução humana; Biotecnologia e sistemática;
4- Ecologia e ciências ambientais (conceitos de Ecologia): Ecossistemas: fatores bióticos e abióticos; Habitat e nicho ecológico; A comunidade
biológica: teia alimentar , sucessão e comunidade clímax; Dinâmica de populações; Interações entre os seres vivos (relações intraespecíficas e
relações interespecíficas); Ciclos biogeoquímicos (ciclos da água, carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e fósforo); Fluxo de energia no
ecossistema; Biogeografia; Biomas brasileiros (Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal); Exploração e uso de recursos
naturais; Problemas ambientais: mudanças climáticas, efeito estufa; desmatamento; erosão; poluição da água, do solo e do ar; Conservação e
recuperação de ecossistemas; Conservação da biodiversidade;  Tecnologias ambientais;  Noções de legislação ambiental: água, florestas, unidades
de conservação; biodiversidade.
5- Origem e evolução da vida: A biologia como ciência: história, métodos, técnicas e experimentação; Hipóteses sobre a origem do Universo, da
Terra e dos seres vivos; Teorias de evolução; Explicações pré-darwinistas para a modificação das espécies; A teoria evolutiva de Charles Darwin;
Teoria sintética da evolução; Seleção artificial e seu impacto sobre ambientes naturais e sobre populações humanas; 
6- Qualidade de vida das populações humanas: Aspectos biológicos da pobreza e do desenvolvimento humano; Indicadores sociais, ambientais e
econômicos; Índice de desenvolvimento humano; Principais doenças que afetam a população brasileira: caracterização, prevenção e
profilaxia; Doenças sexualmente transmissíveis; Aspectos sociais da biologia: uso indevido de drogas; dravidez na adolescência;
obesidade; Exercícios físicos e vida saudável; Aspectos biológicos do desenvolvimento sustentável. Legislação e cidadania.

METODOLOGIA

Aulas Expositivas e demonstrativas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AMABIS, J.M.; MARTHO, G.R. Biologia 1,2 e 3. 3a. Ed.São Paulo: Moderna. 2010.
AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Conceitos de Biologia. São Paulo, Ed. Moderna, 2001
LINHARES, S. e GEWANDSZNAJDER, F. Biologia Hoje: Volume 1. 15. ed. São Paulo: Ática, 2008

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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LOPES, S. e ROSSO, S. Bio: volume 1. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
CÉSAR, SEZAR, CALDINI, Biologia. Vol. 1,2,3.São Paulo: Saraiva, 2011.
Biologia: 1. CAMPBELL, Neil. et al. Biologia. 8. ed., Porto Alegre: Artmed, 2010.
COLEÇÃO EXTENSIVO Crhomos, 2016.

 

PROGRAMA DE COMPONENTES

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

DISCIPLINA: FÍSICA CARGA HORÁRIA: 22,5 H (30 H/a)

EMENTA

O que é a Física, Vetores, As leis de Movimento, Dinâmica e as Leis de Newton e Princípios de Conservação. Termologia, Dilatação, Calor,
Termodinâmica, Óptica e Ondas. Eletrostática, Eletrodinâmica, Magnetismo e Indução Eletro-Magnética.

OBJETIVOS

Propor o aprimoramento dos conhecimentos em Física para realização do Exame Nacional do Ensino Médio;
Trabalhar a resolução de provas dos anos anteriores do exame ENEM;
Ampliar o foco no conteúdo de Mecânica, referente a todo assunto da disciplina de Física abordado no primeiro ano do Ensino Médio;
Trabalhar o conteúdo de eletrodinâmica (circuitos elétricos), conteúdo não tão amplo e mais apropriado para revisão ao longo de um
semestre.

COMPETÊNCIAS

Ao final do período, o discente deverá compreender as características das leis que regem a eletrostática e a eletrodinâmica.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

Compreender e abstrair relações entre problemas cotidianos e os assuntos apresentados;
Sintetizar e compreender gráficos e diagramas que simbolizem os temas;
Desenvolver capacidade de abstração com relação aos conteúdos estudados.

METODOLOGIA

Aula Teórica 
Apresentação de conteúdos, resoluções conjuntas entre alunos e professor de problemas e exercícios propostos, discussões e críticas para
melhores compreensão e abstração das questões apresentadas, pertinentes e sugeridas

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

RAMALHO, F.; FERRARO, N. e SOARES, P.. Os fundamentos da Física 3. Editora Moderna, 9a edição, 2007.
MÁXIMO, A. e ALVARENGA, B. Física vol. 3. Editora Scipione, 1ª edição, 2006.
HEWITT, P. Física Conceitual. Editora , 9a edição, Editora Bookman, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BACICH, L.; HOLANDA, L.. Práticas na escola. Editora Moderna, 1a edição, 2020.
LOPES, S.; SILVA, R.; ROSSO, S.; IAMARINO, A.. Identidade em ação. Editora Moderna, 1a edição, 2020.
TROLONE, V.. + ação. FDT, 1a edição, 2020.
CARNEVALLE, M. Moderna em projetos. Editora Moderna, 1a edição, 2020.
SANTIS, A.; BRÖCKELMANN, R.. Expedição futuro. Editora Moderna, 1a edição, 
2020.

 

PROGRAMA DE COMPONENTES

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

DISCIPLINA: QUÍMICA CARGA HORÁRIA: 22,5 H (30 H/a)

EMENTA

Este curso de caráter teórico, pretende preparar os cursistas para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio a partir de sua matriz de
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referência.

OBJETIVOS

Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas.
Compreender os códigos e símbolos próprios da química atual.
Identificar fontes de informação e formas de obter informações relevantes para o conhecimento da Química (livro, computador, jornais,
manuais, etc.).
Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão macroscópica.
Compreender as transformações químicas dentro de uma visão macroscópica.
Compreender dados quantitativos, estimativos e medidas.
Compreender relações proporcionais presentes na química.
Reconhecer e relacionar dados experimentais ou de outros dados teóricos.
Selecionar e utilizar leis, teorias, modelos para resolução de problemas qualitativos e quantitativos em química.
Reconhecer ou propor a investigação de um problema relacionado a química selecionando procedimentos experimentais pertinentes.
Fazer previsões acerca das transformações químicas.
Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação do ser humano, individual e coletiva com o ambiente.
Reconhecer o papel da química no sistema produtivo, industrial e rural.
Compreender os processos de formação e transformação que os materiais sofrem.
Relacionar os conhecimentos químicos com a composição qualitativa e quantitativa expressa nos rótulos dos industrializados.
Entender e aplicar conceitos, princípios e leis da química e usá-los para interpretar os fenômenos relacionados a química.
Realizar processos simples de investigação cientifica e comunicar os resultados obtidos com outras equipes.
Usar adequadamente a linguagem própria da Química.
Usar adequadamente as unidades de medida do Sistema Internacional.
Reconhecer que as reações químicas envolvem variação de energia e realizar os cálculos correspondentes.
Relacionar as transformações e a quantidade de calor associados ao processo.
Determinar a variação de entalpia no processo.
Diferenciar processo endotérmico e exotérmico. 
Reconhecer as funções oxigenadas e nitrogenadas através de seu grupo funcional para diferenciá-lo de outras funções.
Classificar e nomear os componentes orgânicos de acordo com a regra da IUPAC, observando sua fórmula estrutural, possibilitando o
reconhecimento destes compostos no seu cotidiano.
Identificar os isômeros pela fórmula molecular e estrutural, para diferenciar os diferentes compostos naturais e artificiais.
Relacionar os conhecimentos químicos com a composição qualitativa expressa nos rótulos dos industrializados.
Reconhecer as aplicações dos compostos isômeros, no organismo do homem, a fim de compreender o metabolismo do nosso corpo.

COMPETÊNCIAS

Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de
produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade.
Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos.
Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações
científico-tecnológicos.
Compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos
científicos, aspectos culturais e características individuais.
Entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos.
Apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

Transformações Químicas
Representação das transformações químicas
Materiais, suas propriedades e usos
Água
Transformações Químicas e Energia
Dinâmica das Transformações Químicas
Transformação Química e Equilíbrio
Compostos de Carbono
Relações da Química com as Tecnologias, a Sociedade e o Meio Ambiente
Energias Químicas no Cotidiano

METODOLOGIA
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Aula expositiva dialogada com a utilização de recursos da tecnologia da informação e comunicação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

USBERCO, João; SALVADOR, Edgard. Química geral, vol. único. 9a edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.
FONSECA, Martha Reis Marques da. Química: Ensino Médio, volume 1, 2 e 3, 2a edição, Ed Ática, São Paulo, 2016.
PERUZZO. F.M.; CANTO. E.L., Química na abordagem do cotidiano, volume 1, 2 e 3, 1a edição, Ed Saraiva, São Paulo, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FELTRE, Ricardo. Química: Química Geral, vol. 1, 2 e 3. 7a edição. São Paulo: Moderna, 2008.
Cadernos Temáticos Química Nova na Escola: Volumes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Matriz de Referência de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Inep, Brasil.

 

PROGRAMA DE COMPONENTES

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

DISCIPLINA: MATEMÁTICA CARGA HORÁRIA: 33,75 H (45 H/a)

EMENTA

A disciplina se baseia em assuntos da base comum de Matemática, contidos na Matriz de Referência do Enem. Seu panorama geral envolve os
seguintes eixos cognitivos: domínio da linguagem matemática, construção e aplicação de conceitos matemáticos para compreensão de fenômenos
naturais, e, por fim, o desenvolvimento da capacidade de elaborar propostas, criar argumentações e enfrentar situações problemas.

OBJETIVOS

Capacitar os alunos para participarem com maior possibilidade de êxito em processos seletivos para acesso ao ensino superior de instituições
públicas e privadas.
Revisar os conteúdos programáticos do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Estimular os alunos ao desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas aos conteúdos programáticos do ENEM.
Incentivar interações entre alunos e professores que propiciem a inclusão social e o aprimoramento cultural.

COMPETÊNCIAS

Construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais;
Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela;
Construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano;
Construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano;
Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas;
Interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação,
interpolação e interpretação;
Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas,
determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

Conhecimentos numéricos: operações em conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais e reais), desigualdades, divisibilidade, fatoração,
razões e proporções, porcentagem e juros, relações de dependência entre grandezas, sequências e progressões, princípios de contagem.
Conhecimentos geométricos: características das figuras geométricas planas e espaciais; grandezas, unidades de medida e escalas;
comprimentos, áreas e volumes; ângulos; posições de retas; simetrias de figuras planas ou espaciais; congruência e semelhança de triângulos;
teorema de Tales; relações métricas nos triângulos; circunferências; trigonometria do ângulo agudo.
Conhecimentos de estatística e probabilidade: representação e análise de dados; medidas de tendência central (médias, moda e mediana);
desvios e variância; noções de probabilidade.
Conhecimentos algébricos: gráficos e funções; funções algébricas do 1.º e do 2.º graus, polinomiais, racionais, exponenciais e logarítmicas;
equações e inequações; relações no ciclo trigonométrico e funções trigonométricas.
Conhecimentos algébrico-geométricos: plano cartesiano; retas; circunferências; paralelismo e perpendicularidade, sistemas de equações.

METODOLOGIA

Aulas teóricas expositivas e dialogadas;
Resolução de questões considerando as competências e habilidades que estruturam a matriz do ENEM.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

IEZZI,Gelson. [et al.]. Ciência e Aplicações. (vol. 1, 2, 3) - 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
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PAIVA, Manoel. Matemática Paiva. (vol. 1, 2, 3) - 1ª ed. São Paulo: Moderna, 2009.
DANTE, Luiz Roberto. Matemática. São Paulo: Ática, 2005. Volume único.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

RIBEIRO, Jackson. Matemática: Ciências, Linguagem e Tecnologia (vol. 1, 2, 3) - 1ª Ed. São Paulo: Scipione, 2012.
BARROSO, J.M. (Ed.) Conexões com a matemática. (vol. 1, 2, 3) - 1ª Ed. São Paulo: Moderna, 2010.
IEZZI, Gelson [et al]. Fundamentos de Matemática Elementar (vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). São Paulo: Atual, 2005.
Matriz de referência Enem. INEP, 2021. Disponível em: < https://download.inep.gov.br/download/enem/matriz_referencia.pdf>. Acesso em:
07/07/2021.
Dante, Luiz Roberto. Passaporte Enem. 1ª Ed. Editora do Brasil, 2019. Volume único.

 

PROGRAMA DE COMPONENTES

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

DISCIPLINA: FILOSOFIA CARGA HORÁRIA: 11,25 H (15 H/a)

EMENTA

Trabalhar as noções gerais e os conceitos de filosofia, com abordagem na forma cronológica e de eixos temáticos de acordo com as orientações do
PCN EM e dos conteúdos programáticos do Enem e dos processos seletivos em geral. As principais ênfases temáticas recaem sobre o
conhecimento, a razão, o método, a ética e a religião.

OBJETIVOS

Colocar o problema ético, o problema moral e o problema político, desenvolvendo conceptualidade para os problemas derivados, 
espectivamente, de cada um desses âmbitos;
Estimular os estudantes a uma visão ética e moral sobre o mundo;
Discutir a relação entre ética, moral e política;
Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem específica quanto em outros planos: o pessoal, o entorno sócio-político,
histórico e cultural, a sociedade científico-tecnológica;
Promover, entre alunos, o conhecimento filosófico capaz de compreender problemas globais e de importância relevante para neles inserir os
conhecimentos parciais e locais do mundo que o rodeia.

COMPETÊNCIAS

Ampliar conhecimentos sobre: períodos históricos da filosofia, conceito e natureza do conhecimento, conceitos e fundamentos do Estado e
do poder político, teorias e problemas éticos;
Ler e interpretar adequadamente questões de filosofia no ENEM;
Aprimorar a habilidade de analisar e interpretar argumentos filosóficos.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

1. Introdução à filosofia: surgimento e desenvolvimento;
2. Filosofia Pré-socrática: Tales de Mileto, Anaximandro, Empédocles, Heráclito e Parmênides, Demócrito e Leucipo;
3. Filosofia Clássica (Socrática): Sócrates, Platão e Aristóteles;
4. Filosofia Helenística: Cinismo, Ceticismo, Epicurismo e Estoicismo;
5. Patrística: Santo Agostinho;
6. Escolástica: Tomás de Aquino;
7. Racionalismo, Empirismo e Criticismo: Descartes, David Hume, John Locke, Francis Bacon e Kant;
8. Idealismo alemão: Arthur Schopenhauer e Sören Kierkegaard;
9. Filosofia política: Voltaire, Montesquieu, Maquiavel, Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau (Iluminismo e Contratualismo);

10. Materialismo: Karl Marx e Friedrich Engels;
11. Existencialismo: Friedrich Nietzsche, Heidegger e Jean-Paul Sartre;
12. Escola de Frankfurt: Theodor Adorno, Walter Benjamin, Harbemas e Max Horkheimer;
13. Filosofia da Ciência: Karl Popper e Thomas Kuhn;
14. Ética e justiça: John Rawls;
15. Democracia e relações de poder: Foucault.

METODOLOGIA

Problematização da temática a partir da exposição do professor e do material didático; 
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Resolver questões do ENEM e simulados temáticos. 
Ler resumos para potencializar os estudos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

COTRIM, G.; FERNANDES, M. Fundamentos de Filosofia. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, 512 p.
MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. 7ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.
REALE, G.; ANTISERI, D. História da Filosofia. 8 ed. São Paulo: Paulus, v. 1-3. 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARANHA, M. L. A; MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à Filosofia. São Paulo: Moderna, 2003.
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ed. Ática, 2003.
MARCONDES, Danilo. Textos básicos de Filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.
FRATESCHI, Y.; MELO, R.; RAMOS, F. C. Manual de filosofia política: para os cursos de teoria do Estado, e ciência política, filosofia e ciências
sociais. São Paulo: Saraiva, 2012. 
WARBURTON, Nigel. Elementos Básicos de Filosofia. Trad. Desidério Murcho. Lisboa: Gradiva, 1998.

 

PROGRAMA DE COMPONENTES

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

DISCIPLINA: GEOGRAFIA CARGA HORÁRIA: 22,5 H (30 H/a)

EMENTA

Os conceitos e categorias de análises da ciência geográfica: espaço, território, paisagem, lugar e região. A dinâmica da natureza: origem, formação
e estrutura geológica da Terra. Os agentes formadores (tectonismo, vulcanismo e terremoto) e modeladores (erosão e intemperismo) do relevo
terrestre. Os domínios morfoclimáticos brasileiros. A cartografia e suas linguagens. A inserção das tecnologias modernas na análise do espaço
geográfico: o sensoriamento remoto; o Sistema Global de Posicionamento - GPS; os Sistemas de Informações Geográficas - SIG. O capitalismo e
suas fases de desenvolvimento. O espaço agrário mundial e brasileiro. Dinâmica da população mundial e brasileira. As teorias demográficas.
Fluxos migratórios. O processo de urbanização mundial e do Brasil. Os movimentos sociais urbanos e rurais. A produção do espaço industrial. A
geopolítica mundial e brasileira. Os limites e fronteiras territoriais. Os conflitos geopolíticos mundiais na Europa, Ásia, África e América. A
globalização e os blocos regionais do mundo.

OBJETIVOS

Compreender o espaço geográfico enquanto objeto de estudo da ciência geográfica;
Estudar os fundamentos básicos da Cartografia e a sua importância na análise do espaço geográfico;
Compreender a (re)produção do espaço geográfico em suas múltiplas dimensões fisiográficas, cartográficas, socioeconômica e cultural;
Entender a dinâmica da organização do espaço agrário mundial e brasileiro;
Compreender a geopolítica internacional considerando os conflitos na Europa, Ásia, África e América:
Definir os conceitos de fronteiras, limites, nação, Estado, poder e território;
Entender a Nova Ordem Mundial com o fim da Guerra Fria e o aprofundamento da globalização;
Compreender a dinâmica da industrialização, população e urbanização mundial e brasileira.

COMPETÊNCIAS

Compreender a importância dos conceitos e categorias de análises da Geografia na (re)produção do espaço geográfico;
Compreender a dinâmica interna e externa da Terra, considerando a relação da sociedade com a natureza na produção do espaço geográfico;
Considerar a cartografia como instrumento de análise do espaço geográfico;
Aprender a manusear mapas, cartas e plantas para fins de localização e orientação no espaço geográfico;
Aprender a distinguir cartografia de base e cartografia temática bem como apreender os avanços tecnológicos como o GPS e os SIGs;
Identificar e caracterizar os domínios morfoclimáticos brasileiros;
Discutir sobre a questão da insustentabilidade ambiental, mudanças de paradigmas e desenvolvimento do capitalismo;
Entender a organização do espaço agrário mundial e brasileiro;
Compreender a dinâmica da organização inicial e atual do espaço geográfico de Euclides da Cunha.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

A Geografia e suas categorias de análises: espaço, território, paisagem, lugar e região;
O desenvolvimento das técnicas no meio geográfico: o meio natural, o meio técnico e o meio técnico-científico e informacional;
Estrutura geológica da terra (litosfera ou crosta terrestre, manto e núcleo);
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Rochas ígneas (magmáticas), sedimentares e metamórficas;
Dinâmica interna (tectonismo, vulcanismo e terremoto) e externa (erosão e intemperismo) da terra;
Aspectos fisiográficos: clima, relevo, vegetação, hidrografia e hidrologia;
Os solos (a formação dos solos, fertilidade dos solos no Brasil, degradação dos solos).
A cartografia e suas linguagens: coordenadas geográficas, movimentos de rotação e translação e fusos horários);
Diferentes formas de representação do espaço (informação e organização do espaço, croquis, maquetes, perfis, a importância dos mapas,
projeções cartográficas, as diferentes escalas, a cartografia de base, a cartografia temática, construção e leitura de gráficos);
Novas tecnologias e suas aplicações (o sensoriamento remoto, a aerofotogrametria, os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs);
O capitalismo comercial, industrial e financeiro;
Formas de organização comercial das empresas capitalistas;
A organização do espaça agrário mundial e brasileiro;
Características gerais da industrialização (tipos de indústrias, fatores locacionais e distribuição espacial, características das grandes
industriais globais, estratégias espaciais das indústrias globais);
A população mundial (a distribuição da população, teorias demográficas, crescimento populacional no mundo, estrutura da população);
A população brasileira (estrutura étnica da população brasileira, o envelhecimento da população, a educação no brasil, evolução do índice de
desenvolvimento humano);
Migrações (tipos e causas das migrações, os refugiados, as fronteiras se abrem: “a fuga de cérebros, as fronteiras se fecham: o problema da
imigração ilegal);
Migrações no brasil (o imigrante na formação do brasil contemporâneo, os fluxos migratórios internos, presença indígena: índios da cidade
grande, as novas fronteiras populacionais, os movimentos migratórios no brasil);
Urbanização (o processo de urbanização, a expansão espacial das cidades, as cidades globais, problemas sociais e ambientais das cidades);
A urbanização brasileira (urbanização brasileira no século xx, a importância do sudeste, o processo de metropolização no brasil, a
urbanização e as etapas de industrialização, os problemas urbanos);
Os movimentos sociais (áreas de atuação dos movimentos sociais, o movimento sindical trabalhista, os movimentos sociais no campo,
movimentos dos atingidos por barragens, terras de negros e remanescentes de quilombos e a demanda de regularização fundiária);
A globalização e os blocos econômicos regionais do mundo; 
Os conflitos geopolíticos mundiais.

METODOLOGIA

Aulas com incentivo à participação dos alunos, utilizando técnicas, tais como: contextualização do tema, questões de ENEM e vestibulares,
simulados virtuais, vídeos documentários sobre os conteúdos propostos e etc.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SER PROTAGONISTA: Geografia, 1º, 2º e 3º anos do ensino médio. Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida por edições SM. Editor
responsável: Fábio Bonna Moreirão. 2ª edição, São Paulo SP, 2013.
SENE, Eustáquio de. MOREIRA, João Carlos. Geografia geral e do Brasil, volume 1, 2 e 3, espaço geográfico e globalização: ensino médio. São
Paulo, ed. Scipione, 2010.
TERRA, Lygia. ARAÚJO, Regina. BORGES, Raul. Conexões: estudos de Geografia geral e do Brasil. Volume 1, 2 e 3, São Paulo, ed. Moderna,
2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AB’SÁBER, Aziz Nacib. Os domínios de natureza no Brasil. São Paulo: Ateliê Editorial, 2007
CORRÊA, Roberto Lobato. Trajetórias geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand, 2005.
MARTINELLI, Marcelo A. Curso de Cartografia Temática. São Paulo: Contexto, 1991.
SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo:Universitária de São Paulo, 2008.
_____________ Por uma geografia nova: da crítica da geografia a uma geografia crítica. 3ª ed. São Paulo: Hucitec, 1978.

 

 

PROGRAMA DE COMPONENTES

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

DISCIPLINA: HISTÓRIA CARGA HORÁRIA: 22,5 H (30 H/a)

EMENTA

Curso Pré-Enem

OBJETIVOS
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Capacitar o/a discente na leitura/interpretação/problematização dos contextos históricos selecionados no currículo;
Compreender, em perspectiva processual a construção das relações sociais (econômicas/políticas) e como estas relações informam sobre
contextos históricos específicos;
Capacitar o discente para o diálogo entre diferentes momentos históricos;

COMPETÊNCIAS

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;
Produzir e interpretar/analisar textos sobre os processos históricos, a partir das categorias e procedimentos próprios do discurso
historiográfico;

OBJETOS DO CONHECIMENTO

1. 1. Introdução a História da África:

“Os perigos de uma história única”. Ideias de África, séculos XVI e XIX. Perspectiva de África em filmes infantis. Egito e História da África.

2. Construção da modernidade europeia:

A dinâmica feudal e o crescimento da atividade mercantil; A organização socioeconômica, a Igreja e o imaginário feudal. Crise e transição do
feudalismo. O Renascimento, a Reforma, a Contrarreforma, a inquisição e a caça às Bruxas;

3. O Mercantilismo, Expansão Ultramarina, Economia mundial e o comércio Atlântico:

O pioneirismo português. A importância de Portugal e Espanha na organização do Sistema Colonial. O comércio intercontinental e o tráfico de
africanos/as escravizados/as. Nações africanas e tráfico atlântico. Padroado Régio e inserção da Igreja Católica na expansão colonial.

4. 4. A conquista da colônia portuguesa nas Américas e a invenção do Antigo Sistema Colonial:

As culturas indígenas americanas. Os primeiros habitantes da América. Os povos nativos da América Portuguesa. O “mito do encontro e o
início da colonização”. Povos indígenas na organização/administração colonial portuguesa. A economia da plantation, funcionamento e sua
articulação com as economias periféricas. A formação da sociedade patrimonial-senhorial e escravista. A importância social do engenho.

5. Interiorização da colonização portuguesa:

A mineração, seus espaços e a cidade como centro gravitacional da economia aurífera A escravidão, riqueza e pobreza na economia reluzente.
Povoamento e especificidades históricas dos “sertões da Bahia” (o gado, o muar e a farinha de mandioca).

6. Histórias de Resistências no Brasil Colônia:

Resistência de africanos/as e seus descendentes no sistema escravista. Movimentos de contestação à lógica colonial A igreja romana e a
religiosidade popular e cultura na colônia.

7. Revoluções burguesas na Europa:

O racionalismo do final século XVII – o Iluminismo. Revolução industrial inglesa. Revolução Francesa. O capitalismo e a formação da classe
operária.

8. Revolução do Haiti:

Escravidão nas colônias do Caribe. Organização política e simbólica dos/as africanos/as escravizados/as na colônia francesa. Alcance e
simbolismo da Revolução do Haiti nas colônias escravistas das Américas, com ênfase na colônia portuguesa.

9. Reformas pombalinas e Processo de Independência Política da colônia portuguesa:

Fim do padroado régio e do sistema das capitanias hereditárias. Organização da burocracia da colônia. Bloqueio Continental e família real
portuguesa. Abertura dos portos às nações amigas.

10. Grande Século XIX – Império Brasileiro

Disputas políticas entre partidos conservador e liberal. Produção de café. Processo de Abolição da Escravidão. Políticas voltadas para os povos
indígenas. Darwinismo Social no Brasil.

11. Tempos de República.

Proclamação da República. Política de Governadores. Civilização e cidades. Pós-abolição. Movimentos de contestação. Canudos.

METODOLOGIA

Aulas expositivas
Disponibilização de material de reforço
Diálogo entre texto escrito (crônicas, literatura, jornais, revistas, mídias eletrônicas e digitais), imagens, músicas, leitura de mapas, textos
mitológicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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M’BOKOLO, Elikia. África Negra. História e civilizações. Tomo I e II. Salvador, EDUFBA, São Paulo, Casa das Áfricas, 2008.
SALGADO, Graça. (Coordenadora) Fiscais e Meirinhos: a administração no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.
SCHWARTZ, Stuart B. Segredos Internos. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

HOBSBAWN, Eric. A Era das Revoluções. São Paulo: Paz E Terra, 1996.
JAMES, C. R. L. Os jacobinos negros. Toussaint L’Ouverture e a Revolução de São Domingos. São Paulo, Boitempo, 2000.
LARA, Silvia Hunold. Fragmentos setecentistas. Escravidão, cultura e poder na América Portuguesa. São Paulo, Companhia das Letras, 2007.
MATTOSO, Kátia de Queiróz. Ser escravo no Brasil. São Paulo, Brasiliense, 1982.
NEVES, Erivaldo Fagundes. Escravidão, Pecuária e Policultura. Alto do Sertão da Bahia, século XIX. Feira de Santana, Editora da UEFS, 2012.

 

PROGRAMA DE COMPONENTES

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA CARGA HORÁRIA: 11,25 H (15 H/a)

EMENTA

Mudanças estruturais no capitalismo e o surgimento da Sociologia. A sociedade entre a explicação e a compreensão sociológica. O materialismo
histórico e o trabalho como princípio ontológico. Cultura, etnocentrismo, alteridade e diversidade. Poder, Estado e Sociedade. Aspectos
característicos estruturantes do Brasil: passado x presente; público x privado; rural x urbano.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Abordar, a partir do processo de ensino e aprendizagem reflexões e estudos amparados na Sociologia.

Objetivos Específicos

Instrumentalizar estudantes sobre o estudo das sociedades e de suas relações com a metodologia das Ciências Sociais;
Apresentar um panorama sobre a relação entre o desenvolvimento da sociologia e sua imbricação com o mundo do trabalho;
Buscar estabelecer pontes entre a teoria e a prática no âmbito dos estudos sobre a sociedade e da atuação profissional;
Estabelecer, a partir de uma relação dialógica, a Sociologia como instrumento de análise da realidade.

COMPETÊNCIAS

Dominar os principais conceitos dos clássicos da sociologia;
Fazer uso da imaginação sociológica na interpretação da realidade cotidiana;
Aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento das Ciências Socias para a compreensão de fenômenos da contemporaneidade.

OBJETOS DO CONHECIMENTO

A Sociedade;
A cultura;
A realidade;
As classes Sociais;
O capitalismo;
O mundo trabalho;
As diversidades sociais;
Os conflitos sociais;
Estado, poder e política;
Relações étnico-raciais;
Cidadania;
Formação e estruturação da sociedade brasileira.

METODOLOGIA

Aulas dialogadas amparadas em exercícios de simulação de provas do ENEM.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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Bitencourt, M. R. & Bezerra, M. H. V. Sociologia. e-Tec: Instituto Federal do Paraná: Educação à Distância. Disponível
em: http://ead.ifap.edu.br/netsys/public/livros/Livros%20Curso%20Servi%C3%A7os%20P%C3%BAblicos/M%C3%B3dulo%20II/Sociologia/Livro
_Sociologia.pdf Acesso em: 31/07/2021.
Lorensetti, E. et al. Sociologia: Ensino Médio; 2ª ed. Secretaria de Estado da Educação. Disponível
em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/livro_didatico/sociologia.pdf Acesso em: 02/08/2021.
UNIVERSIDADE Federal de Santa Catarina. Dicionário de Sociologia. Disponível em:
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/praxis/482/5023019- 
DICIONARIO-DE-SOCIOLOGIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y Acesso em: 30/07/2021.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANTUNES, Ricardo; SILVA, Maria A. Moraes (org.). O avesso do trabalho. São Paulo: Expressão Popular, 2010.
BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. Perspectivas sociológicas: uma visão humanística. 15 ed. Petrópolis: Vozes, 1986. Tradução de
Donaldson M. 
Garschagen.
FERREIRA, R. M. Sociologia da Educação. São Paulo: Moderna, 1993.
TAYLOR, Frederick W. Princípios de Administração Científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 1989.
TOMAZI, Dacio Nelson. Iniciação à Sociologia. São Paulo: Saraiva, 2000.

 

8. CORPO DOCENTE

QUADRO CORPO DOCENTE

GRANDE ÁREA DISCIPLINAS DOCENTE

REDAÇÃO HUMBERTO TEIXEIRA RAMOS

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS
TECNOLOGIAS

ARTES JADILSON PIMENTEL DOS SANTOS

EDUCAÇÃO FÍSICA ALANA PEREIRA LIMA

INGLÊS MARCIA REGINA PINHO

LÍNGUA
PORTUGUESA/LITERATURA RAPHAEL MATOS DOURADO

ESPANHOL JERFESON LEANDRO PEREIRA DE SANTANA

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS
TECNOLOGIAS

HISTÓRIA MAYARA PLÁSCIDO SILVA

GEOGRAFIA
DARLANY ALMEIDA DOS SANTOS

SILVANA CRISTINA COSTA CORREIA

FILOSOFIA GUSTAVO NEGREIROS OLIVEIRA TEIXEIRA

SOCIOLOGIA SILAS SOUZA SAVEDRA

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS
TECNOLOGIAS

BIOLOGIA JOISE HANDER MARES

FÍSICA ZANINE VARGAS FABRIS

QUÍMICA
CARLOS ALBERTO MIRANDA DUPLAT JÚNIOR

JADEMILSON CELESTINO SANTOS

MATEMÁTICA E SUAS
TECNOLOGIAS

 
MATEMÁTICA

 

ANNA THECYA OLIVERA LIMA

JUNILSON CERQUEIRA DA SILVA

HEIDES LIMA DE SANTANA

 

9. CERTIFICAÇÃO DO ALUNO

Os participantes do curso Preparatório para a prova do ENEM receberão certificado de participação nesse projeto de ensino.
Será considerado apto a receber certificação, o participante que obtiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de
horas do curso.



23/11/2021 SEI/IFBA - 2085601 - Anexo

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=… 23/23

Ou seja, o participante deverá ter cumprindo carga horária mínima de 202,5 horas de curso, para obter a certificação.

10. PROCESSO AVALIATIVO

O processo avaliativo constitui-se como uma das partes que integram o ensino e aprendizagem. A avaliação no contexto
educacional, conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº9394/1996, artigo 24, deve ser contínua e cumulativa. Ao compreender que o
processo avaliativo deve ser contínuo, os resultados obtidos através da avaliação da aprendizagem, possibilitam também uma prática reflexiva sobre
todo o processo que atravessa o contexto educativo, incluindo a possibilidade de flexibilização e adaptação do currículo.
Partindo do pressuposto que a avaliação aqui não tem caráter classificatório, mas diagnóstico, a proposta é criar estratégias que permitam a melhoria
do processo de ensino e consequentemente do processo de aprendizagem, buscando a garantia do bom desempenho dos estudantes nos processos
avaliativos, exames nos quais eles se propunham a realizar.
Ainda conforme a LDB, artigo 36, a avaliação deve estimular a iniciativa dos estudantes. Tornar os estudantes protagonistas do processo de ensino e
aprendizagem possibilita a autonomia, a criatividade e a formação de sujeitos cidadãos histórico-críticos, sendo esta uma das missões estabelecidas
no Projeto Pedagógico Institucional do IFBA (2013).
Desse modo, a proposta é que a avaliação aqui seja contínua, cumulativa e diagnóstica com objetivo de promover a autonomia do estudante e
possibilitando um planejamento curricular flexível que vise a qualidade do processo de ensino e aprendizagem.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

O Pré-ENEM é um projeto piloto que tem por objetivo iniciar com a comunidade interna um processo de melhor preparação para o ENEM, através
de um processo de consolidação e amadurecimento dessa iniciativa.
O projeto será desenvolvido a partir da oferta de várias disciplinas e áreas do conhecimento, como: linguagens, ciências humanas, matemática e
ciências da natureza. Os conteúdos abordados, conforme ementa dos componentes curriculares estão relacionados ao ENEM e com o desafio de
explorar a interdisciplinaridade conforme a natureza desse exame, oportunizando assim a preparação dos estudantes e a perspectiva de acesso
ao Ensino Superior.
A importância da institucionalização desse projeto, se deve por potencializar as atividades de ensino para a comunidade do campus Euclides da
Cunha, além de ser uma iniciativa que busca promover o acesso cada vez mais dos estudantes ao Ensino Superior.
Através da realização desse projeto busca-se reiterar o papel social das instituições de ensino públicas de contribuir para o desenvolvimento da
formação cidadã e humana dos sujeitos por meio do processo formativo e da troca e construção de conhecimento, possibilitando o prosseguimento
aos estudos.
 
REFERÊNCIAS
 
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases para a Educação Nacional. Diário Oficial da União. Brasília, 23
dez. 1996.
BRASIL. Lei nº 11892. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência
e Tecnologia, e dá outras providências. Brasília, 29 de dezembro de 2008.
BRASIL. Portaria MEC nº 807. Institui o Exame Nacional do Ensino Médio. Brasília, 18 de junho de 2010.
IFBA, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA. Projeto Pedagógico Institucional do IFBA.
Salvador: IFBA, 2013
 

Documento assinado eletronicamente por SILVANA CRISTINA COSTA CORREIA, Diretor (a) geral do Câmpus Euclides da Cunha, em
23/11/2021, às 18:12, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2085601 e o código
CRC 746230BB.


