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CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CURSO 
 

 

Curso: Programador Web 

Nível: Formação Inicial e Continuada 

Forma de oferta: Continuada 

Modalidade: À Distância 

Eixo tecnológico: Informação e Comunicação 
 

Código do Curso: 221018 
 

Público Alvo: Adultos e Jovens que possuam o Ensino Fundamental II (6º a 9º) - Completo 

e idade mínima de 16 anos de idade.  

Tempo de duração do curso: 3 meses 
 

Carga horária total do curso: 200 horas 
 

Carga horária semanal: 20 horas  
 

Quantidade de estudantes por turma: até 50 estudantes 
 

Resumo: O presente curso tem a finalidade de que seu egresso possua as habilidades e 
competências necessárias para desenvolver e manter projetos para a web. Utilizar 
linguagens de programação, banco de dados e recursos para a segurança da informação. 
Utilizar recursos de imagens, vídeos, animações, linguagens de marcação e folha de estilo 
para desenvolvimento web. 
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1. APRESENTAÇÃO 

O IFBA teve a sua origem no início do século XX, em 1909, com a Escola de 

Aprendizes e Artífices da Bahia. Iniciou com a oferta de cursos profissionalizantes de 

curta duração como encadernação, alfaiataria, ferraria, e marcenaria, depois passou por 

várias transformações, como alterações na Razão Social, na oferta de nível de ensino, 

na missão institucional, dentre outras. Um ponto em comum em todos esses anos foi a 

oferta de ensino profissionalizante. 

Em 1937 passou a se chamar Liceu Industrial de Salvador, iniciando a oferta do 

ensino profissionalizante de 1º ciclo. Em 1942, passou a se chamar Escola Técnica de 

Salvador e ampliou a oferta do ensino profissionalizante para o 2º ciclo, já em 1965 

passou a ser denominado Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA). Em 1993 teve mais 

uma vez alteração em sua Razão Social, passou a ser denominado Centro Federal de 

Educação Tecnológica da Bahia (CEFET). Nesse momento houve a junção com o Centro 

de Educação Tecnológica da Bahia (CENTEC-BA) e iniciou a oferta do ensino superior 

tecnológico. Em 2008 teve a última alteração em sua Razão Social, passou a ser 

denominado Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), com o 

advento da Lei 11892/2008, que criou os Institutos Federais de Educação. 

Historicamente passou por várias concepções desde a positivista de 1909 até uma 

concepção crítica, fundamentada na Pedagogia Histórico-Crítica dos dias atuais, onde 

tem como Missão “Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, 

pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o 

desenvolvimento sustentável do páis” (IFBA, 2012). 

Na atualidade o IFBA oferta cursos de Formação Inicial e Continuada, cursos 

Técnicos de Ensino Médio, cursos de Graduação e Pós-Graduação, obedecendo o 

princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Está presente na 

capital e no interior do Estado da Bahia, atuando em 124 (cento e vinte e quatro) cidades 

baianas, seja na modalidade presencial, ou a distância, com a seguinte visão : 

 
tornar-se uma Instituição de ampla referência e de qualidade de ensino no País, 

estimulando o desenvolvimento do sujeito crítico, ampliando o número de vagas e 

cursos, modernizando as estruturas físicas e administrativas, bem como ampliando a 

sua atuação na pesquisa, extensão, pós-graduação e inovação tecnológica”. (IFBA) 
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O IFBA apresentou em 2019 uma Proposta de Oferta1 a SETEC2/MEC para 

desenvolver cursos Técnicos Subsequentes na Modalidade EAD e cursos FIC na 

Modalidade Presencial no Estado da Bahia, com o intuito de “qualificar e/ou requalificar o 

trabalhador para torná-lo apto a concorrer a uma vaga no mercado de trabalho, seja como 

empregado em uma empresa privada, em uma empresa pública, ou ainda, como dono de 

sua própria força de trabalho e do seu próprio negócio” (IFBA, 2019). A referida Proposta 

de Oferta foi aprovada pela SETEC/MEC, que destinou recursos financeiros para o 

desenvolvimento do curso, como para pagamentos de  bolsas para os professores. 

De acordo com a Proposta de Oferta apresentada ao SETEC/MEC o IFBA deverá 

ofertar matrículas em cursos FIC para turmas no Estado da Bahia, em diversos eixos  

tecnológicos como: gestão e negócio, controle e processos industriais, informação e 

comunicação, produção cultural e design, infraestrutura e ambiente e saúde. 

Alguns cursos FIC presentes na Proposta de Oferta já foram ofertados no IFBA3 em 

2019 e agora foram reeditados para serem replicados em 2020 para atender a Proposta de 

Oferta aprovada pela SETEC4/MEC. Os cursos que ainda não foram ofertados terão seus 

PPCs elaborados conforme as exigências definidas na Proposta de Oferta e também serão 

replicados. 

Considerando a similaridade do teor dos itens: 1. Apresentação, 2. Justificativa 6. 

Metodologia, 8. Avaliação e o 10.Ingresso, nos PPCs/FIC, devido ao fato de pertencerem 

a uma Única Proposta de Oferta, terão os seus conteúdos repetidos nos referidos Projetos, 

resguardando as devidas especificidades. 

O Presente Projeto Pedagógico, que refere-se ao curso FIC de Programador Web, 

desenvolvido para atender a Proposta de Oferta aprovada pelo SETEC/MEC, foi 

elaborado sob os princípios da inovação, do empreendedorismo, da ética, da cidadania, 

das relações interpessoais e da responsabilidade ambiental, correlacionando-os com as 

habilidades e competências específicas para a formação do Programador Web, definidas 

no Guia de Cursos FIC do PRONATEC. 

                                                
1 Proposta de Oferta, o Empenho, a Autorização do Gabinete e outros documentos estão no Processo SEI/IFBA 23278.016361/2019-

3. 
2 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. 
3 Como por exemplo os cursos de Pedreiro de Alvenaria, Pedreiro de Revestimento em Argamassa, Pintor, Montador e Reparador de 
Computador e de Auxiliar de Fiscalização Ambiental. 
4 Proposta de oferta de cursos na modalidade EaD, pelas instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica, durante o estado de calamidade pública - Covid-19, por meio de Oficio-circular nº36/2020/GAB/SETEC/SETEC-MEC, 
em 27 de março de 2020. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 
O curso FIC de Programador Web têm como propósito prestar “uma formação que 

permita a mudança de perspectiva de vida por parte do estudante; a compreensão das 

relações que se estabelecem no mundo do qual ele faz parte; a ampliação de sua leitura de 

mundo e a participação efetiva nos processos sociais. ” (BRASIL, 2009, p. 5), além de 

formar o egresso com as habilidades e competências necessárias para atuar no mercado 

de trabalho. 

Na atualidade, o Brasil apresenta alta taxa de desemprego, o que torna essencial 

que o cidadão esteja preparado, tanto para ingressar, como para permanecer no mercado 

de trabalho, também para galgar novos espaços com melhores condições de trabalho e 

remuneração. Essa concepção é ancorada na ideia de empregabilidade, que segundo 

Almeida (2006) é entendida como a capacidade de adequação do trabalhador ao mercado 

de trabalho, esse último cada vez mais competitivo e dinâmico, configuração provocada 

principalmente pelos avanços tecnológicos. 

Assim, a concepção de empregabilidade de Nancy Malschitzky, entendida como “a 

busca constante do desenvolvimento de habilidades e competências agregadas por meio 

do conhecimento específico e pela multifuncionalidade, as quais tornam o profissional apto 

à obtenção de trabalho dentro ou fora da empresa” nos ajuda a compreender a importância 

da formação inicial e continuada para o trabalhador. 

Nessa perspectiva, o IFBA propõe-se a oferecer o curso de formação inicial e 

continuada de Programador Web, na modalidade a distãncia, por entender que a oferta 

deste curso contribuirá para a elevação da qualidade dos serviços prestados no Estado da 

Bahia, além de aumentar as possibilidades de inserção do referido público ao mercado de 

trabalho e cumprir com a Proposta de Oferta elaborada pelo IFBA e aprovada pela 

SETEC/MEC. 

 

A área da informática tem se desenvolvido muito. As profissões ligadas a essa área 

são inúmeras e estão aumentando quantitativamente. No início da era da computação, as 

profissões disponíveis eram basicamente quatro: analista, programador, operador e 

digitador. Hoje, só na área de desenvolvimento para Internet temos: Webwriter, Web 

Desing, Web Master, Web Developer, Expert em Segurança de Sites Arquiteto de 
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Informação, entre outras. 

Desde meados da década de 1990 do século xx, o desenvolvimento web tem sido 

uma das indústrias de mais rápido crescimento no mundo, pois a Internet trouxe novos 

hábitos de consumo e criou inovadoras formas de negócios. O mercado de tecnologia e 

informática de um modo geral está bem aquecido. Para os programadores web não seria 

diferente: o número de vagas ofertadas supera o de profissionais qualificados para preenchê-

las. Desta forma, propomos o curso de Programador Web que desenvolve Web Sites usando 

técnica de elaboração de sites. Elabora layouts complexos em tabletes. Testa e realiza 

manutenção em sistemas, respeitando os padrões técnicos de qualidade e atento às normas 

e políticas de segurança da informação e de respeito à propriedade intelectual. Faz consultas 

ao sistema, segundo as especificações do projeto, documentando todas as etapas do 

processo. 

 

 
3. OBJETIVOS 

 
 

3.1 Objetivo Geral 

 Formar o Programador Web, por meio do desenvolvimento de habilidades e 

competências necessárias para atuação no mercado de trabalho, de forma crítica e 

cidadã.

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Propiciar aos participantes os conhecimentos necessários para planejar, 

desenvolver e publicar websites;

 Proporcionar ao egresso  aplicar procedimentos que permitam a inserção e manipulação 
de conteúdo dinâmico e reutilizável na web;

 Desenvolver técnicas de programação de sites;

 Desenvolver habilidades e competências para utilizar dados e sistemas 

computacionais.

 Desenvolver habilidades e competências na área de informática para que os 

egressos exerçam as atividades de Programador Web de forma empreendedora no 

Nordeste da Bahia e regiões afins.
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4. MATRIZ CURRICULAR 

 

COMPONENTE CURRICULAR CH/TOTAL 

Ambientação EAD 20H 
 

Lógica de Programação I 60H 
 

Lógica de Programação II 30H 
 

Fundamentos do Desenvolvimento Web 30H 
 

Programação Web 60H 
 

CARGA HORÁRIA TOTAL 200H 
 

OBS: a hora-aula considerada será de 60 minutos. 
 
 

 
 

5. EMENTAS 

Componente Curricular : Ambientação EAD Carga Horária: 20h 

EMENTA: Concepções e legislação em EaD. Ambiente Virtual de EnsinoAprendizagem. Ferramentas para 
navegação e busca na Internet. Metodologias de estudo baseadas nos princípios de autonomia, interação e 
cooperação. 

BIBLIOGRAFIA 

ALVES, A. Moodle: estratégias pedagógicas e estudo de caso. Salvador: EDUNEB, 2009. Disponível em: 
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/2563/3/Livro%20Moodle.p df.   

PINOTTI, A. J. Ambientação em educação a distância: curso técnico em informática. Colatina, ES: CEAD/IFES, 
2010. Disponível em: http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/695/Ambientacao_EAD_we 
b.pdf?sequence=3&isAllowed=y.   

WAGNER, Rosana. Ambientação em Educação a Distância. 2012. Disponível em:  
http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/626/Ambientacao_em_EaD 
_PB_CAPA_ficha_ISBN_20130425.pdf?sequence=4&isAllowed=y  

 
 

Componente Curricular: Lógica de Programação I Carga Horária: 60h 

EMENTA: Lógica de programação. Algoritmo. Estruturas sequenciais. Estruturas de decisão. Estruturas de 
repetição. 

BIBLIOGRAFIA 

CARVALHO, V. A. de. Lógica de programação: Curso Técnico em Informática. Colatina, ES: CEAD / IFES, 

2010.Disponível em: http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/704/Logica_Programacao_ 

web.pdf?sequence=3&isAllowed=y.   

FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPÄCHER, H. F. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estrutura 

de dados. São Paulo: Makron Books, 2005.   
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LACERDA, Liluyoud Cury de; RAMOS, José Marcio Benite; DUARTE, Sara Luize Oliveira. Lógica de 

Programação. 2014. Disponível em: 

http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/1533/L%C3%B3gica%20de 

%20Programa%C3%A7%C3%A3o.pdf.pdf?sequence=1. 

 
 

Componente Curricular: Lógica de Programação II Carga Horária: 30h 

EMENTA: Estruturas de decisão.Estruturas de repetição. Vetores. 

BIBLIOGRAFIA 

CARVALHO, V. A. de. Lógica de programação: Curso Técnico em Informática. Colatina, ES: CEAD / IFES, 

2010. Disponível em: http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/704/Logica_Programacao_ 

web.pdf?sequence=3&isAllowed=y.   

LACERDA, Liluyoud Cury de; RAMOS, José Marcio Benite; DUARTE, Sara Luize Oliveira. Lógica de 

Programação. 2014. Disponível em: 

http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/1533/L%C3%B3gica%20de 

%20Programa%C3%A7%C3%A3o.pdf.pdf?sequence=1.   

FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPÄCHER, H. F. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estrutura 

de dados. São Paulo: Makron Books, 2005. 

 
 

Componente Curricular: Fundamentos do Desenvolvimento Web                      Carga Horária: 30h 

EMENTA: Conceitos fundamentais de aplicações Web. Arquitetura cliente/servidor para Web. Linguagem 
de marcação. 

BIBLIOGRAFIA 

AGUIAR, Sandra Eliza Veloso; SANTOS, Nádia Mendes dos; SILVA NETO, Otilio Paulo da. Introdução à 

Programação para Web. 2013. Disponível em: 

http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/612/capa.pdf?sequence=1 &isAllowed=y.   

BRITO, K. Fundamentos do Desenvolvimento Web: Curso Técnico em Informática.Colatina, ES: CEAD/IFES, 

2011. 124 p. Disponível em: 

http://proedu.rnp.br/bitstream/handle/123456789/703/Capa_corte.pdf?seque nce=1&isAllowed=y.   

FREEMAN, E.; FREEMAN, E. Use a cabeça HTML com CSS e XHTML. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2008. 

 
 

Componente Curricular: Programação Web Carga Horária: 60h 

EMENTA: 

Linguagem para estilos. Metalinguagem. Construção de páginas dinâmicas. Integração com banco de 

dados. Interação HumanoComputador.Adequação da usabilidade à pluralidade cognitiva e cultural. 
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BIBLIOGRAFIA 

GLAZAR, J. E. Programação para web: curso técnico em informática. Colatina, ES: IFES, 2011. 

MELO, A. A. de; NASCIMENTO, M. G. F. PHP profissional. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2007. MILANI, A. 

Construindo aplicações web com PHP e MySQL. São Paulo: Novatec, 2010. WELLING, L.; THOMSON, L. PHP 

e MySQL: desenvolvimento web. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

 

 

 

 

6. METODOLOGIA DE ENSINO 

O curso foi organizado visando atender a formação de Programador Web em 200 

horas, utilizando a modalidade a distância. Para tal, serão utilizados recursos pedagógicos 

necessários ao ensino a distância, em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), tais 

como: vídeos, animações, simulações, hipertextos, atividades interativas com professores, 

tutores, alunos, biblioteca virtual e conteúdo da Web, possibilitando aos educandos o 

desenvolvimento da autonomia da aprendizagem e, ainda, à facilidade na busca da 

informação e construção do conhecimento. Serão realizadas atividades contextualizadas 

ao longo do processo de formação. 

A metodologia de ensino do curso na modalidade a distância fará uso das novas 

tecnologias de informação e comunicação – NTICs para garantir a interação professor/aluno 

e tutor/aluno. A infraestrutura educacional organizada na instituição de ensino, prevê o 

desenvolvimento do curso a partir de atividades que poderão ser, Estudos Individuais e 

Grupos de Discussão/Fóruns, conforme descritas a seguir: 

a) Estudos Individuais 

Os estudos individuais destinam-se ao desenvolvimento de habilidades de gestão e 

organização do tempo de estudo e à autonomia no processo de aprendizagem, através da 

leitura dos cadernos didáticos e realização de atividades específicas. Essas atividades 

serão propostas pelo professor formador da disciplina, sob a forma de textos e exercícios 

individuais, para desenvolvimento, aplicação e problematização das questões conceituais 

e da prática profissional. Elas deverão ser postadas periodicamente no AVA.  

b) Grupos de Discussão/Fóruns 

Os grupos de Discussão/Fóruns constituem-se de grupos de cursistas que poderão 

se agrupar periodicamente para discussão dos temas sugeridas pelo professor no decorrer 

do curso.  
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Dessa forma, o curso propõe uma matriz curricular que assegure o acesso, a 

permanência e o êxito do profissional formado não apenas no curso em si, mas também no 

setor formal ou como profissional autônomo. A metodologia de ensino deve contemplar a 

elevação da profissionalização para um contingente de cidadãos cerceados do direito de 

acesso a uma formação profissional de qualidade, levando em conta que cada educando 

tem uma experiência de vida acumulada de acordo com a sua realidade vivida. 

 
 

7. PERFIL DE CONCLUSÃO 

O propósito do curso é desenvolver habilidades e competências que possibilitará ao 

concluinte do Curso de Formação Inicial e Continuada de Programador Web atuar no 

mercado de trabalho de forma qualificada, tanto na modalidade autônoma, quanto em 

empresas ou residências onde se faça necessário os serviços demandados. 

As habilidades e competências a serem desenvolvidas no curso são as definidas no 

Guia de Cursos FIC/PRONATEC e transcritas abaixo: 

 Desenvolver e manter projetos para a web. Utilizar linguagens de programação, 

banco de dados e recursos para a segurança da informação. Utilizar recursos de 

imagens, vídeos, animações, linguagens de marcação e folha de estilo para 

desenvolvimento web. 

 
 

 
8. AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem será focada na avaliação das habilidades e 

competências que deverão ser adquiridas pelos estudantes, para tanto serão aplicadas 

avaliações em cada componente curricular (CR). 

A avaliação da aprendizagem dos alunos terá um caráter formativo e 

permanente, focada no aprendizado, sendo processual, contínua e cumulativa, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Serão utilizados 

instrumentos avaliativos diversificados, os quais serão aplicados em atividades a 

distância, individuais ou em equipe. Apresentação de trabalhos, de portfólios, de 

relatórios, de mapas conceituais, dentre outros 

A nota final de cada componente curricular será a média ponderada das avaliações, 
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a nota máxima das atividades é de 10 (dez) pontos.  

Será considerado aprovado o estudante que alcançar em cada componente 

curricular a média 6,0 (seis) e tiver a frequência igual ou maior a 75%, caso o estudante não 

alcance a média, mas possua o mínimo de 75% de frequência terá o direito de tentar 

alcançar a nota mínima exigida através da realização de mais uma avaliação do(s) 

respectivo(s) Componente(s) Curricular(s) para recuperar a nota. A maior nota será a que 

terá validade para fins de registro. 

 

 
9. CERTIFICAÇÃO 

O estudante para receber o certificado de curso FIC de Programador Web deverá 

ter no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de frequência e obter a média final 6,0 (seis) 

em todos os componentes curriculares do curso. 

Após conclusão do curso o estudante receberá o Certificado de Programador Web, 

do Eixo Tecnológico : Informação e Comunicação, Carga Horária: 200 horas. 

 

 

10. INGRESSO 
 

A inscrição para o processo seletivo do curso poderá ser realizada por adultos e 

jovens que concluíram o Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) completo, desde que o 

interessado tenha 16 anos ou mais. Do total das vagas ofertadas, 50% serão reservadas 

para o público adulto, que não deram continuidade aos estudos, todavia, caso esse 

percentual não seja preenchido poderá ser ocupado pelo público em geral. 

 

 
 

11. INFRESTRUTURA 

A infraestrutura mínima exigida para desenvolver o curso FIC de Programador de 

Web na modalidade a distância é de um ambiente virtual de aprendizagem  (AVA) e acesso 

ao acervo bibliográfico necessário para a formação integral e específica do aluno. 
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12. RECURSOS HUMANOS 

A quantidade de Coordenador e Instrutores necessários para a realização de 1 (uma) 

turma de curso FIC de Programador Web, com até 50 (cinquenta) estudantes, está descrito 

abaixo: 

a) Coordenação geral 

b) Coordenação Pedagógica 

c) Coordenação de Curso 

d) Professores mediadores a distância 

e) Administrador de Moodle 

f) Apoio administrativo 
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