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1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 
1.1. JUSTIFICATIVA 

 
O presente documento trata do Plano do Curso Técnico de Nível Médio 

Integrado em Informática, incluído na área profissional de Informática. Este 

projeto está fundamentado nas bases legais e nos princípios norteadores da 

LDB nº 9394/96 e no conjunto de leis, decretos, pareceres e referenciais 

curriculares que norteiam a Educação Profissional e o Ensino Médio no sistema 

educacional brasileiro, Decreto 5154/2004, Parecer CNE/CEB 39/2004, 

Resolução CNE/CEB 04/99 e Resolução CNE/CEB 01/2005; bem como nos 

documentos que versam sobre integralização destes dois níveis de ensino que 

tem como pressupostos a formação integral do profissional-cidadão.  

 

O Ensino Médio atende os objetivos de consolidação da Educação 

Básica, em termos de “formação geral do educando para o trabalho”. O Ensino 

Profissional Técnico tem como objetivo a preparação para o exercício de 

profissões técnicas. Neste sentido, são intercomplementares e serão tratados 

de forma integrada, relacionando teoria e prática no ensino de cada disciplina. 

 

Nossa escola, enquanto Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia, exercem papel fundamental para essas mudanças, colaborando 

com a sociedade no sentido de formar pessoal qualificado de forma a suprir 

essa deficiência.  A área de Informática está presente em todos os setores de 

trabalho – saúde, comércio, ensino, e outros – e até na vida privada das 

pessoas; a informática invadiu todos os setores da sociedade, que hoje já não 

saberia mais viver sem ela. É um caminho sem volta. 

 

O município de Eunápolis, situado no extremo sul do Estado da Bahia, 

apresenta uma economia baseada, principalmente, no comércio, na agricultura 

e pecuária; esta região tem apresentado crescimento urbano em franco 

desenvolvimento, dada a implantação de indústrias como a Veracel, a 

Barragem de Itapebi, além da Adutora de gás da Petrobrás. 
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O IFBA – CAMPUS EUNÁPOLIS tem marcante atuação junto à 

comunidade da região, através do oferecimento de cursos profissionalizantes 

de nível técnico, do Ensino Médio, de cursos de nível básico, e desde fevereiro 

de 2005 o Curso Superior em Matemática, bem como, através da participação 

em diversos fóruns e conselhos que discutem a região em suas diversas 

vertentes. Esta integração escola-comunidade é facilitada devido à adequada 

estrutura física e humana de que a escola dispõe atualmente.  

 

A implantação deste Curso Técnico em Informática se faz necessária na 

região uma vez que há carência de profissionais com esta formação conforme 

constatamos com a análise da pesquisa do Perfil Empresarial de Eunápolis,1 

cujas tabelas encontram-se no ANEXO I. Observa-se que apenas 18,40%, ou 

seja, 674 empresas, de um total de 3.663 empresas pesquisadas, apresentam 

o computador como uma ferramenta de trabalho. Esses dados revelam duas 

perspectivas de ação para o egresso do curso em tela, a saber: (1) existe um 

universo de 2980 empresas (635 no setor formal e 2344 no informal) que ainda 

não contam com as facilidades propiciadas pelo computador e, por isso, 

representam um mercado em potencial para venda de máquinas, 

equipamentos, serviços em geral (instalação e manutenção de redes, 

manutenção de máquinas etc.) e softwares diversos e; (2) nas empresas que já 

possuem a ferramenta da informática há a necessidade de manutenção de 

hardware e software, bem como, possivelmente, a necessidade de implantação 

de mais máquinas e redes internas, por exemplo. 

 

Ainda segundo essa pesquisa, entre as empresas que dispõem de 

computadores enquanto ferramenta, apenas 38,86% delas, os utilizam 

prioritariamente para realizar controles gerenciais e 32,02% utilizam essa 

ferramenta prioritariamente para elaboração de textos e planilhas. Percebe-se 

um vasto campo para elaboração e venda de produtos e serviços relacionados 

ao controle gerencial de estabelecimentos comerciais, bem como, um campo 

fértil para capacitação de empresários a cerca do potencial da informática 

como ferramenta gerencial.  

                                                           
1 PERFIL EMPRESARIAL DE EUNÁPOLIS/BAHIA - SEBRAE, CDL e Prefeitura Municipal de 
Eunápolis, 2001. 
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Em pesquisa realizada pelo IFBA – CAMPUS EUNÁPOLIS (na época 

CEFET-BA Unidade Eunápolis), em Dezembro de 2002, abrangendo 83 

empresas do setor do comércio formal do Município de Eunápolis, cujos 

registros encontram-se arquivados na Coordenação do Curso Técnico em 

Informática, observou-se que 25% das empresas pesquisadas contratam 

serviços de técnicos para manutenção de 1 a 4 vezes por mês, 17% contratam 

esses serviços entre 4 e 6 vezes por ano e 13% entre 1 e 3 vezes por ano. 

Esses dados reforçam o que foi dito acima sobre a necessidade de técnicos 

devidamente habilitados a realizarem manutenção em equipamentos e 

programas. 

 

Nessa mesma pesquisa 63% das empresas entrevistadas afirmaram não 

possuir home page própria. Observa-se aí também um nicho de mercado em 

potencial para os Técnicos em Informática. 

 

Em outra pesquisa, realizada no ano de 2003 pelo IFBA – CAMPUS 

EUNÁPOLIS (na época CEFET-BA Unidade Eunápolis) com alunos do 3º ano 

do Ensino Médio, empresas e comunidade da região, bem como, com egressos 

dos cursos técnicos do IFBA – CAMPUS EUNÁPOLIS (na época CEFET-BA 

Unidade Eunápolis), entre outras informações, procurou-se saber quais cursos 

técnicos a instituição deveria oferecer. Em todos os segmentos pesquisados, 

informática foi a área mais mencionada, conforme pode ser observado no 

ANEXO II. 

 

No ano de 2005 a demanda pelo Curso Técnico em Informática 

Subseqüente foi aquém das expectativas, pois a divulgação não foi bem 

realizada, houve falta de manuais, os Correios não foram bem orientados e a 

oferta do Curso no turno vespertino também foi um fator para os candidatos 

não se sentirem estimulados a realizar a inscrição. Nos processos de Seleção 

para o ano letivo de 2006 e 2007, verificamos um aumento na demanda do 

curso em questão na modalidade Subseqüente, em virtude da mudança para o 

Turno Noturno. Tanto em 2006 como em 2007, no primeiro semestre tivemos 

42 alunos matriculados no Curso Técnico em Informática Subseqüente (mais 
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de 140 inscritos em cada Processo Seletivo) e 40 alunos matriculados no 

Curso Técnico em Informática Integrado, curso este que vem apresentando 

uma procura satisfatória. 

 

Através de questionários informais que a Coordenação no fim do IV 

módulo aplica, constatamos que em média cinqüenta por cento da turma 

possui trabalhos na área de informática, seja como prestadores de serviços ou 

como funcionários contratados. 

 

O presente Curso Técnico Informática vai garantir ao participante a 

possibilidade de ingressar no mundo do trabalho como Técnico em Informática, 

ou dar continuidade aos estudos em nível superior, já com uma profissão que 

servirá de suporte financeiro na manutenção dos seus estudos, tendo em vista 

que a nossa clientela tem que se deslocar para outros municípios e estados 

dada a falta de opções de faculdades e cursos, na região.   
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1.2. OBJETIVO GERAL 
 
 
Este Curso Técnico, oferecido pelo IFBA – CAMPUS EUNÁPOLIS, 

cumprirá duas finalidades complementares, de forma simultânea e integrada, 

nos termos do projeto pedagógico da escola, garantindo para tal os 

componentes curriculares referentes a essas duas finalidades, do início ao fim 

do curso.  

 

No Ensino Médio a formação do aluno deve visar à aquisição de 

conhecimentos básicos, a preparação científica e a capacidade de utilizar as 

diferentes tecnologias relativas às áreas de atuação. 

 

A profissionalização do indivíduo permitirá que ele compreenda o 

funcionamento do computador, suas possibilidades de configuração, seus 

aplicativos, a análise e o desenvolvimento de programas, banco de dados e 

web sites, e administração de  redes de computadores. Para atingir este 

objetivo, ressaltamos a importância dos conhecimentos que foram e serão 

adquiridos na Educação Básica.  

 
 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

a. Permitir a compreensão do significado das ciências, das letras e das 

artes e do processo de transformação da sociedade e da cultura, em 

especial as do Brasil, de modo a possuir as competências e habilidades 

necessárias ao exercício da cidadania e do trabalho; 

b. Permitir o domínio dos princípios e fundamentos científico-tecnológicos 

que presidem a produção moderna de bens, serviços e conhecimentos, 

tanto em seus produtos como em seus processos, de modo a ser capaz 

de relacionar a teoria com a prática e o desenvolvimento da flexibilidade 

para novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

c. Proporcionar ao aluno uma visão geral de instalação e manutenção dos 

sistemas de computadores (utilitários e sistema operacional) e a 

construção das competências necessárias para o domínio dos princípios 
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de funcionamento de um sistema de computadores, qualificando-o a 

instalarem e configurar o sistema, identificar e corrigir anomalias, 

monitorar o desempenho e adequar o uso às necessidades do usuário.  

d. Permitir ao aluno desenvolver competências inerentes ao Estudo da 

lógica e linguagens de programação para a implementação de um 

sistema de informações em linguagem de computador, qualificando-o 

para a confecção de modelos de programas de computador, baseados 

em algoritmos, utilizando princípios de lógica computacional e técnicas 

de programação. 

e. Qualificar o aluno a identificar as necessidades do usuário e realizar o 

levantamento e diagramação do projeto do sistema, com metodologias 

de modelagem de dados e processos. 

f. Qualificar o aluno a modelagem e desenvolvimento de soluções de 

banco de dados 

g. Qualificar o aluno para o desenvolvimento de sites e aplicações, através 

do estudo de linguagens e técnicas de desenvolvimento para WEB. 

h. Qualificar o aluno a, individualmente ou em conjunto com a sua equipe, 

a estruturar, montar e administrar redes locais e servidores web. 
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2. REQUISITOS DE ACESSO  
 
  
O acesso ao Curso Técnico em Informática da Educação Profissional de 

Nível Médio Integrado dar-se-á da seguinte forma:  

 

a. Após conclusão do Ensino Fundamental ou equivalente; 

b. Aprovação em processo seletivo aberto ao público (exame de seleção), 

para a primeira série do curso, de acordo com as normas vigentes do 

IFBA, constando de uma prova que deverá avaliar as competências e 

habilidades que os candidatos deverão possuir como egresso do Ensino 

Fundamental. 

 

O Exame de Seleção será feito anualmente com ingresso apenas no 

início da 1ª série.  

 

A matrícula será realizada no período que antecede o início das 

atividades escolares, conforme o Calendário Escolar e será efetuada mediante 

requerimento do aluno ou, se menor, do seu responsável. Constará do 

requerimento de matrícula do aluno, a anuência ao Regimento Escolar. 

 

No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os documentos 

indicados na Organização Didática dos Cursos da Educação Profissionais 

Técnica de Nível Médio do IFBA aprovada pela Portaria nº 627 de 07/11/2005. 
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3. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DO CURSO 
 
 
O profissional concluinte do Curso Técnico em Informática da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio na modalidade Integrada precisa estar 

capacitado a interpretar as necessidades do usuário, especificar 

adequadamente os Sistemas de Informação a ser desenvolvido, instalar e 

manter os sistemas dentro dos padrões de qualidade aceitáveis. 

 

O perfil de conclusão a ser alcançado no Curso Técnico em Informática 

é voltado principalmente para área do desenvolvimento de sistemas de 

informação das organizações em geral. A computação para esse profissional é, 

essencialmente, atividade-meio, atuando como profissional de desenvolvimento 

e suporte de sistemas, responsável pelo desenvolvimento de aplicações e de 

sistemas de banco de dados. O profissional pode atuar como consultor 

independente ou pode fazer parte de equipes técnicas em organizações de 

diversos tipos, sejam elas de pequeno, médio e grande porte. 

 

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
4.1. ESTRUTURA CURRICULAR 

 
 
A organização curricular do presente Curso Técnico observa as 

determinações legais presentes nos Parâmetros Curriculares do Ensino Médio, 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e Educação 

Profissional de nível Técnico, nos Referenciais Curriculares Nacionais da 

Educação Profissional de Nível Técnico e no Decreto nº 5154/04, na Lei 

9394/96, no Parecer CNE/CEB 39/2002, bem como nas diretrizes definidas no 

Projeto Político Pedagógico do IF-BAHIA. 

 

O presente Plano do Curso de Nível Médio Integrado em Informática 

está estruturado com uma carga horária de 4.534 horas/aulas, assim 

construído: 

 

a. Um núcleo comum que integra disciplinas das três áreas de 

conhecimentos do Ensino Médio (Linguagem e Códigos e suas 
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Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias), totalizando 2772 

horas/aulas; 

b. Um núcleo de integração entre as disciplinas gerais do conhecimento e 

as disciplinas de formação profissional do Técnico em Nível Médio 

Integrado em Informática, totalizando 648 horas/aulas; 

c. Um núcleo de formação profissional, que integra as disciplinas da área 

profissional de Técnico em Informática totalizando 864 horas/aulas e 

mais 240 horas de estágio supervisionado; 

 

Na página a seguir é apresentada a Matriz Curricular do Curso:  
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ÁREA UNIDADES 
CURRICULARES 

  

CARGA HORÁRIA 

C
A

R
G

A
 H

 T
O

T
A

L 
(H

or
a 

A
ul

a)
 

C
A

R
G

A
 H

 T
O

T
A

L 
(H

) 

    1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série 

LINGUAGENS, CÓDIGOS 
E SUAS TECNOLOGIAS 

Língua Portuguesa 4 3 3 2 432 240 

Educação Física 2 2 2 - 216 180 

Artes 2 - - - 72 60 

CIÊNCIAS DA 
NATUREZA, 
MATEMÁTICA E SUAS 
TECNOLOGIAS 

Biologia 2 2 2 - 216 180 
Matemática 4 3 3 3 468 330 
Física 3 3 3 2 396 240 
Química 3 2 2 - 252 180 

Desenho 2 - - - 72 60 

CIÊNCIAS HUMANAS E 
SUAS TECNOLOGIAS 

Geografia 2 2 2 - 216 150 
Filosofia 1 2 1 2 216 150 

História 2 2 2 - 216 150 

TOTAL 27 21 20 9 2772 1920 

PARTE DIVERSIFICADA 

Língua Estrangeira Moderna - 
Inglês - - 2 2 144 120 
O.N.Q. - - - 2 72 60 
Sociologia 1 2 1 2 216 150 
S.M.S. - - - 2 72 60 

Psicologia - - - 2 72 60 

Espanhol - - - 2 72 60 

TOTAL 1 2 3 12 648 510 

FORMAÇÃO 
ESPECÍFICA 

Informática Aplicada 2 - - - 72 60 
Algoritmos - 3 - - 108 90 
Manutenção de Sistemas - 2 - - 72 60 
Banco de Dados - - 2 - 72 60 
Instalação Elétrica - - - 2 72 60 
Programação Web I - 2 - - 72 60 
Análise de Sistemas - - - 2 72 60 
Programação Web II - - 2 - 72 60 
Programação 
Estruturada - - 2 - 72 60 
Rede de Computadores - - - 3 108 90 
Programação O. Objetos - - - 2 72 60 
TOTAL 2 7 6 9 864 720 

  Estágio Supervisionado         240 240 

  TOTAL 30 30 29 30 4534 3390 
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A estrutura curricular proposta inclui quatro séries distribuídas das 

seguintes formas: 

 

1ª Série: Composta pela integração entre os conhecimentos de 

formação geral (linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências da natureza, 

matemática e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias) e parte 

diversificada 

 

FORMAÇÃO GERAL – disciplinas de formação geral que compõem a 

construção curricular para o ensino médio, conforme Lei nº 9394/96 e 

Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio, cujos programas estejam 

voltados para conteúdos de interesse da área de informática.  

 

PARTE DIVERSIFICADA – As disciplinas da Parte Diversificada objetivam ao 

desenvolvimento de capacidades e de condutas importantes na atualidade, 

visando à formação para o exercício da cidadania e preparação para o 

trabalho.  

 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA (ENSINO PROFISSIONALIZANTE) – 

Desenvolvimento de competências envolvidas a introdução aos Sistemas de 

Computação através de uma visão geral do uso de Sistemas Operacionais e 

Programas Utilitários. 

 

2ª Série: Composta pela integração entre os conhecimentos de 

formação geral, parte diversificada, e formação específica (profissionalizante) 

 

FORMAÇÃO GERAL – disciplinas de formação geral que compõem a 

construção curricular para o ensino médio, conforme Lei nº 9394/96 e 

Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio, cujos programas estejam 

voltados para conteúdos de interesse da área de informática.  

 

PARTE DIVERSIFICADA – As disciplinas da Parte Diversificada objetivam ao 

desenvolvimento de capacidades e de condutas importantes na atualidade, 
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visando à formação para o exercício da cidadania e preparação para o 

trabalho.   

 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA (ENSINO PROFISSIONALIZANTE) – 

Desenvolvimento de competências inerentes ao estudo da lógica de 

programação para a implementação de algoritmos.   Proporcionar ao aluno 

uma visão geral de instalação e manutenção dos sistemas de computadores 

(utilitários e sistema operacional) e a construção das competências necessárias 

para o domínio dos princípios de funcionamento de um sistema de 

computadores. Desenvolvimento de competências para o desenvolvimento de 

web sites. 

 

 

3ª Série: Composta pela integração entre os conhecimentos de 

formação geral, parte diversificada, e formação específica (profissionalizante) 

 

FORMAÇÃO GERAL – disciplinas de formação geral que compõem a 

construção curricular para o ensino médio, conforme Lei nº 9394/96 e 

Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio, cujos programas estejam 

voltados para conteúdos de interesse da área de informática.  

 

PARTE DIVERSIFICADA – As disciplinas da Parte Diversificada objetivam ao 

desenvolvimento de capacidades e de condutas importantes na atualidade, 

visando à formação para o exercício da cidadania e preparação para o 

trabalho.   

 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA (ENSINO PROFISSIONALIZANTE) – 

Desenvolvimento de competências envolvidas na criação e implementação de 

programas de computador (desktop e web) através de linguagens de 

programação.  

 

4ª Série: Composta pela integração entre os conhecimentos de 

formação geral, parte diversificada, e formação específica (profissionalizante) 
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FORMAÇÃO GERAL – disciplinas de formação geral que compõem a 

construção curricular para o ensino médio, conforme Lei nº 9394/96 e 

Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio, cujos programas estejam 

voltados para conteúdos de interesse da área de informática.  

 

PARTE DIVERSIFICADA – As disciplinas da Parte Diversificada objetivam ao 

desenvolvimento de capacidades e de condutas importantes na atualidade, 

visando à formação para o exercício da cidadania e preparação para o 

trabalho.   

 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA (ENSINO PROFISSIONALIZANTE) – 

Desenvolvimento de competências envolvidas na criação e implementação de 

programas de computador que iniciam no momento do levantamento das 

necessidades do usuário, passando pela elaboração do modelo e culminando 

na implementação, integração, testes e implantação dos sistemas. 

Proporcionar ao aluno o desenvolvimento de técnicas de programação 

orientada a objetos. Desenvolver competências inerentes a implementação  e 

administração de redes locais. 

 

4.2. EMENTAS 
 

As Ementas das disciplinas serão apresentadas a seguir sendo 

organizadas por série: 

 

4.2.1. EMENTAS DA 1ª SÉRIE 
 

 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: ARTES 
Série: 1ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Realizar produções artísticas, individuais e/ou coletivas, nas linguagens da arte 
(musica, artes visuais, dança, teatro). 

� Apreciar produtos de arte, em suas varias linguagens, desenvolvendo tanto a 
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fruição quanto a analise estética. 
� Analisar, refletir e compreender os diferentes processos da arte, com seus 

diferentes instrumentos de ordem material e ideal, como manifestações sócio-
culturais e históricas. 

� Conhecer, analisar, refletir e compreender critérios culturalmente construídos e 
embasados em conhecimentos afins, de caráter filosófico, histórico, sociológico, 
antropológico, semiótico, cientifico e tecnológico entre outros. 

� Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas manifestações de arte em 
suas múltiplas funções-utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, 
interagindo com o patrimônio nacional e internacional, que se deve conhecer e 
compreender em sua dimensão sócia histórica. 

� A cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social e cultural. 

 
 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Estética (filosofia da arte): 
� O que é arte?  
� Qual a função da arte? 
� Definição de feio, bonito e do gosto. 
� Tipos de arte: elite, popular- folclore, e massa. Meios de comunicação de 

massa. 
� Cinema como meio de comunicação. 
� Arte industrial (art nouveau, Bauhaus, pop art, arte cinética) 
� Estética da apresentação em desenho e pintura (equilíbrio, força, simetria 

assimetria, estudo das cores). 
� Oficinas de arte, desenho de observação, pintura. 
� Web arte 
� História da África e dos Africanos 
� Cultura negra brasileira  

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aulas expositivas;  
� Fichamento de textos;  
� Seminários; 
� Organização de Mostra de Arte “Nossas Africanidades” e o Dia Nacional da 

Consciência Negra em 20 de novembro.  
� Aulas praticas de desenho e pintura. 

 
AVALIAÇÃO 

� Continua; 
� Presencial. 

 
BIBLIOGRAFIA 

� Aranha, Maria Lúcia de Aruda- Temas de filosofia – 2ª ed revisada, Editora 
Moderna São Paulço Sp. 1998 

� WALKER. John A. – artes desde o pop, trad. Luiz  Corção, Editorial Labor S A 
1977  Barcelona, Espanha. 

� BATISTONE Filho; Duílio Pequena historia da arte. 2ª edição Campinas SP: 
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Papirus 1987. 
� HOFSTATTER, Hans H. A arte moderna pintura, desnho e gravura. Cenográfica 

Lisboa 1984. trad. Mercedes Gallis Rufino. 
� OSTROWER, Fayga Perla universo da arte. 7ª edição Vozes 1991 Petrópolis 

RJ 
� JANSON, H.W. história  geral da arte- mundo moderno São Paulo  1993 Martins 

Fontes. 
 
BIBILOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

� ARGAN, Giulio Carlo.  Historia da Arte como Historia da Cidade Trad. Luigi 
Cabra – 4ª Ed. – São Paulo: Martins Fontes 1998- Coleção A. 

� ________Guia da Historia da Arte Trad.M.F. Gonçalves de Azevedo Editorial 
Estampa. Lisboa 

 
� ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna: Do iluminismo aos movimentos 

contemporâneos. São Paulo: Companhia das Letras, 1992 
CHIPP, Herschel Browing. Etapas da Arte Contemporânea. São Paulo: Nobel, 
1985. 
CHIPP, Herschel Browing. Teorias da arte moderna. São Paulo: Martins Fontes, 
1988. 
DE FUSCO, Renato. História de arte contemporânea. Lisboa: Presença, 1998. 
LYOTARD, Jean François. O Pós-Moderno. Trad. Ricardo C. Barbosa. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 1993. 
MACHADO, Arlindo. Máquina e imaginário. São Paulo: EDUSP, 1993.  
PONTUAL, Roberto. Arte/Bahia/Hoje, 50 anos depois. São Paulo: Collectio, 
1973. 
STANGOS, Nikos. Conceitos fundamentais da arte moderna. Trad. Álvaro 
Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 1991. 306 p. il. 
SUBIRATIS, Eduardo. Da vanguarda ao pós-moderno.São Paulo: Zahar, 1983 

� WOLFE, Tom. Da Bauhaus ao nosso caos. Trad. Lia Wylu. Rio de Janeiro: 
Rocco, 1991, 103p. il. 
ZANINI, Walter. História geral da arte no Brasil. São Paulo: Instituto Walter 
Moreira Salles, Fundação Djalma Guimarães, 1983. 
ZILIO, Carlos. O Nacional e o popular na cultura brasileira. São Paulo: 
Brasiliense, 1983. 

 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: BIOLOGIA 
Série: 1ª Carga Horária: 60 HORAS - 72 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Descrever processos e características do ambiente ou dos seres vivos, 
observando em microscópio ou a olho nu. 

� Perceber e utilizar os códigos intrínsecos da biologia. 
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� Apresentar suposições e hipóteses acerca de dos fenômenos biológicos em 
estudo. 

� Apresentar, de forma organizada, o conhecimento biológico aprendido através 
de textos, desenhos, esquemas, gráficos, tabelas, maquetes etc. 

� Conhecer diferentes formas de obter informações (observações, experimento, 
leitura de texto, imagem e entrevista), selecionando aquelas pertinentes ao 
tema biológico em estudo. 

� Relacionar fenômenos, fatos, processos e idéias em biologia, elaborando 
conceitos, identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações. 

� Estabelecer relações entre parte e todo de um fenômeno ou processo biológico. 
� Utilizar noções e conceitos da biologia em novas situações de aprendizado 

(existencial ou escolar). 
� Relacionar conhecimento das diversas disciplinas para o entendimento de fatos 

ou processos biológicos. 
� Reconhecer o ser humano como agente paciente de transformações 

intencionais por ele produzidos no seu ambiente. 
� �Julgar ações de intervenção, identificando aquelas que visam a preservação e 

a implementação da saúde individual, coletiva e do ambiente. 
� Identificar as relações entre o conhecimento cientifico e o desenvolvimento 

tecnológico, considerando a preservação da vida, as condições de vida e as 
concepções de desenvolvimento sustentável. 

 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Citologia; 
� Embriologia. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aulas com exposição participada; 
� Uso do retroprojetor; 
� Aulas práticas 
� Trabalhos em equipe; 
� Seminários e filmes 

 
AVALIAÇÃO 

� Avaliação escrita; 
� Observação do desenvolvimento; 
� Apresentação de seminários e relatórios 

 
BIBLIOGRAFIA 

� LINHARES, Sérgio & GEWANDSZNAJDER, F. Biologia Série Brasil, volume 
único, Ed. Ática, 1ª edição, São Paulo, 2004 

� FAVARETTO, J.A. & MERCADANTE, C. Biologia, Volume único, Moderna, 2ª 
edição, São Paulo, 2003 

� PAULINO, Wilson Roberto. Biologia: volume único.  São Paulo: Ática, 2000. 
� SOARES, José Luís. Biologia: volume único. 9. ed.  São Paulo: Ed. Scipione, 

1997 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
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Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: DESENHO BÁSICO   
Série: 1ª Carga Horária: 60 H – 72 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Organizar através do uso dos instrumentos de Desenho uma apresentação 
limpa e organizada, desenvolvendo assim, o processo sistemático da 
coordenação motora; 

� Exercer a criatividade através dos conceitos aprendidos em Desenho 
Geométrico; 

� Desenvolver a potencialidade conseguindo resolver questões propostas tendo o 
prazer de usar e abusar seus conhecimentos; 

� Fortalecer na informática os conceitos abstratos, relacionando-os com o 
concreto; 

� Desenvolver a percepção do estudante em relação as artes em geral. 
 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Introdução – Desenhar é preciso; Vantagens do Desenho Geométrico no 
Ensino; Origem da geometria e formas geométricas. 

� Entes Geométricos – pontos, linhas e plano; 
� Retas e seus subconjuntos – retas, segmentos de retas e semi-retas; 
� Construções fundamentais – paralelas, perpendiculares, mediatriz; 
� Ângulos – Construções, classificações, bissetriz; 
� Triângulos – construções e definições; 
� Pontos singulares do triângulos; 
� Quadriláteros- construções e definições; 
� Circunferências – partes e elementos; 
� Áreas de figuras planas 
� Estudo das cores – Cores primárias, secundárias e terciárias 
� Perspectivas – cônicas linear, cilíndrica linear (isométrica/cavaleira); 
� Programação visual – estilização, faixa decorativas, técnicas do quadriculado 

(ampliação/diminuição), monogramas, logotipos, composição visual, 
diagramação, RAFE, layout, arte final.  

 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Utilização do quadro e dos materiais necessários para a elaboração dos 
desenhos; 

� Uso do giz colorido para enfatizar as figuras geométricas; 
� Utilização de recursos áudiovisuais; 
� Visitas às instalações da escola para reconhecer formas geométricas, 

despertando a percepção espacial e o senso de observação, criatividade, 
habilidades manuais, e outros. 

 
 
AVALIAÇÃO 

� Trabalhos em sala de aula; 
� Correção de exercícios; 
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� Participação e assiduidade; 
� Avaliações e auto avaliações. 

 
BIBLIOGRAFIA 

� Teixeira Lopes, Elizabeth -  Fujiko, Kanage Cecília – Desenho Geométrico – 
Scipione, vols: 1/2/3/4 – 1998/SP 

� Yajima, Eiji – Educação Artística – Ed. IBEP/SP 
� Gabryelle, Thayanne – A Conquista da Arte – Ed. Brasil/SP 
� Vasconcellos, Thelma / Nogueira, Leonardo – Reviver Nossa Arte – Ed. 

SCIPIONE – 1993/SP 
� Marchesi Jr, Isaías – Atividade de Edcucação Artística – Ed. Ática – 1992/SP 

 
 
 
 
 
 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: EDUCAÇÃO FÍSICA 
Série: 1ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como 
capacidade para discutir e modificar regras, reunindo elementos de varais 
manifestações de movimento e estabelecendo uma melhor utilização dos 
conhecimentos adquiridos sobre a cultura corporal.   

� Assumir uma postura ativa na prática das atividades físicas, e consciente da 
importância delas na vida do cidadão. 

� Participar de atividades em grandes e pequenos grupos, compreendendo as 
diferenças individuais e procurando colaborar para que o grupo possa assim 
atingir os objetivos que se propôs. 

� Reconhecer na convivência e nas praticas pacificas, maneiras de eficazes de 
crescimento coletivo, dialogando, refletindo e adotando uma postura 
democrática sobre diferentes pontos de vista postos em debate. 

� Compreender o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e 
modificar as atividades corporais, valorizando como melhoria de suas aptidões 
físicas. 

� Desenvolver as noções conceituadas de esforço, intensidade e freqüência, 
aplicando-os em sua praticas corporais.   

� Refletir sobre as informações específicas da cultura corporal, sendo capaz de 
discerni-las e reinterpreta-las em bases cientificas, adotando uma postura 
autônoma, na seleção de atividades procedimentos para a manutenção ou 
aquisição de saúde.   

� Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo a 
valorizando as diferença de desempenho, linguagem e expressão. 
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BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Contextualização da educação física; 
� Benefícios da atividade de física; 
� Definições de esporte-rendimento; Esporte-participação; Esporte-rendimento; 
� Dinâmicas: alongamentos; matroginástica; ginástica aeróbica; 
� Ginástica Laboral; 
� Noções de freqüência cardíaca aplicada à atividade física.  
� Seleção e elaboração de coreografias de danças relacionadas com a temática a 

ser escolhida; 
� Vivências Corporais que proporcionem o Crescimento Pessoal e Interpessoal; 
� Festival de Dança Educação 
� Práticas Esportivas: Voleibol e Basquetebol 
� Fundamentos Básicos 
� Regras 
� Torneio Intersalas  

 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aulas expositivas participadas; 
� Retroprojetor; 
� Aulas práticas 
� Aparelho de som. 
� Televisão e DVD 
� Elaboração de coreografias e Ensaios de Danças 
� Apresentação do trabalho no Festival de Dança-Educação 
� Competições intersalas 

 
 
AVALIAÇÃO 

� Auto-avaliação; 
� Avaliação teórica; 
� Participação nas aulas (qualitativa); 
� Apresentação do Trabalho Final e participação no Festival de Dança-Educação; 
� Participação nos Jogos Internos 

 
BIBLIOGRAFIA 

� Parâmetros Curriculares Nacionais. PCN 
� Coletivo de autores. Metodologia do ensino de Educação Física 
� Teixeira, Hudson. Educação Física e Desportos.São Paulo. Ed. Saraiva, 1995. 
� Guedes & Guedes, J. E.R.P. Controle de Peso Corporal: composição corporal 

Atividade Física e Nutrição. Londrina. Ed. Midiograt, 1998. 
� Olga, Reverbel. Jogos Teatrais na Escola. Atividades Globais de Expressão. 

São Paulo. Ed. Scipione, 1996 
� Nanni, Dionísia. Dança Educação. Princípios, Métodos e Técnicas. Rio de 

Janeiro. Ed. Sprint, 1995 
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INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: FÍSICA   
Série: 1ª Carga Horária: 90 HORAS – 108 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos. 
� Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a 

expressão do saber físico. Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens 
matemáticas e discursivas entre si. 

� Expressar-se corretamente utilizando a linguagem física adequada e elementos 
de sua representação simbólica.Apresentar de forma clara e objetiva o 
conhecimento aprendido, através de tal linguagem. 

� Conhecer as fontes de informação e formas de obter informações relevantes, 
sabendo interpretar noticias científicas. 

� Desenvolver a capacidade de investigação física. Classificar, organizar, 
sistematizar e identificar.Observar, estimar ordens de grandeza, compreender o 
conceito de medir, fazer hipóteses, testar. 

� Conhecer e utilizar conceitos físicos.Relacionar grandezas, quantificar, 
identificar parâmetros relevantes. Compreender e utilizar leis e teorias físicas. 

� Compreender a física presente no mundo vivencial e nos equipamentos e 
procedimentos tecnológicos.Descobrir o ‘’como funciona’’de aparelhos.  

 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Grandezas físicas; 
� Potência de dez e algarismos significativos; 
� Vetores; 
� Movimento (conceitos preliminares); 
� Dinâmica; 
� As três Leis de Newton e suas aplicações; 
� Momento: Equilíbrio de um corpo extenso; 
� Energia. 

 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aulas expositivas e demonstrativas; 
� Atividades extra-classe individuais e em grupo; 
� Aula em laboratório; 
� Recursos áudio-visuais. 

 
AVALIAÇÃO 

� Avaliação escrita individual e em grupo; 
� Participação nas aulas; 
� Atividades demonstrativas; 
� Relatório de Práticas. 
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BIBLIOGRAFIA 
� GASPAR A. Física. Vol. 01. Ed. Ática – São Paulo, 2001. 
�  MÁXIMO A. & Alvarenga B. Curso de Física. Vol. 01 – Ed. Scipione, São Paulo, 

2000. 
� RAMALHO JÚNIOR, F; Ferraro, N.G. e Toledo, P.A. – Os Fundamentos da 

Física – São Paulo. Ed. Moderna, 1999. 
� PETEADO, P.C.M. & TORRES, C.M.A. Física  - ciência e tecnologia. Vol.01 São 

Paulo. Ed Moderna. 2005 
� SAMPAIO, J.L. & CALÇADA, C.S. Universo da física. Vol. 01  Ed. Atual, 2005 

 
 
 
 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA 
Unidade de Ensino Descentralizada de Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: FILOSOFIA 
Série: 1ª Carga Horária: 30 HORAS – 36 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 
e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

� Formação da pessoa humana que inclua a constituição do sujeito como produto 
de um processo, e esse processo como um instrumento para o aprimoramento 
do jovem aluno; 

 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Filosofia e conhecimento; Filosofia e ciência; definição de Filosofia 
� Mito e Filosofia 
� A Escola de mileto; Tales, Anaximandro e Anaxímenes 
� Filosofia pré-socrática; uno e múltiplo; movimento e realidade; 
� Falácias não formais; reconhecimento e argumentos; conteúdo e forma; 
� A ética antiga; Platão Aristóteles e filósofos helenistas 
� Validade e verdade; proposição e argumento; 
� Teoria das idéias em Platão; conhecimento e opinião; aparência e realidade 
� A política antiga; a república de Platão; a Política de Aristóteles; 
� Conceitos centrais da metafísica aristotélica; a teoria da ciência aristotélica  

 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aulas expositivas participadas; 
� Utilização de slides, Retroprojetor; 
� Quadro branco 
� Trabalho de apresentação individual e grupal 
� Solicitação de leitura 
� Filmes 
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AVALIAÇÃO 
� Elaboração de trabalhos: individual e grupos 
� Prova escrita 
� Seminários 
� Debates 
� Proposta de leitura: textos originais 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
CHAUÍ, Maria Helena. Filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2001 
ARANHA, Maria Lucia de Arruda. Filosofando: introdução à filosofia – 3ª Ed. Revista – 
São Paulo: Moderna, 2003 
NICOLA, Ubaldo. Antologia ilustrada de filosofia: das origens à idade moderna – São 
Paulo: Globo, 2005. 
Dicionário de Filosofia: Abagnano, N. 
Dicionário de Filosofia: Japiassu, H. 
 
 
 
 
 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: GEOGRAFIA 
Série: 1ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da geografia (mapas, gráficos, 
tabelas, etc.), considerando os como elementos de representação de fatos e 
fenômenos espaciais e ou / espacializados.� 

� Reconhecer a aplicar o uso das escalas cartográficas e geográficas, como 
formas de organizar e conhecer a localização, distribuição e freqüência dos 
fenômenos naturais humanos. 

� Reconhecer os fenômenos espaciais a partir da seleção, comparação e 
interpretação, identificando as singularidades ou generalidade de cada lugar, 
paisagem ou território. 

� Analisar e comparar, interdisciplinarmente, as relações entre preservação e 
degradação da vida no planeta, tendo em vista o conhecimento da dinâmica e a 
mundializaçao dos fenômenos culturais, econômicos, tecnológicos e político 
que incidem sobre a natureza nas diferentes escalas, local, regional, nacional e 
global. 

� Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço geográfico 
atual a sua essência, ou seja, os processos históricos, construídos em 
diferentes tempos, e os processos contemporâneos, conjunto de praticas de 
diferentes agentes, que resultam em profundas mudanças na organização e no 
conteúdo do espaço. 
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� Identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações naturais, sociais, 
econômicos, culturais e políticas no seu ‘’lugar mundo’’, comparando analisando 
e sintetizando a densidade das relações e transformações que tornam concreta 
e vivida a realidade. 

 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� As categorias de análise do espaço; 
� Espaço geográfico; 
� Cartografias;  
� Leitura e confecção de mapas; 
� Coordenadas geográficas; 
� Fusos horários; 
� A estrutura da Terra; 
� Tempo geológico; 
� Tectônica de placas; 
� A dinâmica interna e externa do relevo; 
� As várias fisionomias do relevo; 
� O caso do Brasil; 
� Clima: fatores e tipos; 
� Os domínios morfoclimáticos. 

 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aulas expositivas participadas com investigação diagnóstica inicial; 
� Uso de filmes 
� Imagens vetoriais; 
� Aulas práticas (visita técnica entorno da escola e região); 
� Avaliação escrita sobre seminários 

 
AVALIAÇÃO 

� Avaliação escrita; 
� Relatório de atividades (campo-seminários); 
� Criatividade; 
� Assiduidade; 
� Pontualidade. 

 
BIBLIOGRAFIA 

� Almeida, L.M.C. & Rigolin, B.T. Geografia – Ática/SP, 2ª edição.2005 
� Moreira, J.C. Geografia Geral e do Brasil: Espaço Geográfico e Globalização. 

São Paulo, Scipione, 2004 
� Vesentini, J.W. Geografia série Brasil. SP. Ática, 1ª edição, 2004 

 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: HISTÓRIA 
Série: 1ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
� Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversa, 

reconhecendo o papel das diferentes linguagens, dos diferentes agentes sociais 
e dos diferentes contextos envolvidos em sua produção. 

� Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processo históricos, a partir 
das categorias e procedimentos próprios do discurso histográfico. 

� Relativizar as diversas concepções de tempo e as diversas formas de 
periodização do tempo cronológico, reconhecendo as como construções 
históricas e culturais. 

� Estabelecer relações entre continuidade/permanência e ruptura/transformação 
nos processos históricos. 

� Construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do 
reconhecimento do papel do individuo nos processos históricos. 

� Atuar sobre os processo de construção da memória social, partindo da critica 
dos diversos’’lugares de memória’’ socialmente instituídos. 

� 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. 

� Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos, posicionando 
se distante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o 
passado. 

� a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 
econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� A crise do Sistema Feudal / Revisão; 
� Processo de transição do Feudalismo para o Capitalismo 

 
� Formação dos Estados Modernos; 
� Renascimento Cultural 
� Reforma Protestante e Reforma Católica 
� Iluminismo 

 
� Expansão Marítima 
� A conquista da América / Brasil Colônia 
� Revoluções Burguesas 
� Revolução Inglesa / Revolução Francesa / independência dos E.U.A. 
� Revolução Industrial 
� Rebeliões coloniais brasileiras 
� Processo de Independência das Colônias Espanholas 
� O negro na formação da sociedade nacional – Contribuições nas áreas social, 

econômica e política. 
� Processo de Independência do Brasil 
� Monarquia Brasileira 
� Ordem liberal-burguesa – expansão e conflitos no século XIX 

 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aulas expositivas; 
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� Utilização de retroprojetor e Datashow 
� Utilização de fontes diversas; 
� Exibição de filmes 

 
 
AVALIAÇÃO 

� Avaliações escritas com e sem consulta; 
� Seminários, debates, relatório de atividades, etc. 

 
 
BIBLIOGRAFIA 

� DIMENSTEIN, Gilberto. Aprendiz do futuro:  cidadania hoje e amanhã. São 
Paulo: Ática, 2003. 

� DIMENSTEIN, Gilberto; GIANSANTI, Álvaro César. Quebra-cabeça Brasil: 
temas de cidadania na história do Brasil. São Paulo: Ática, 2003. 

� ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. Rio de 
Janeiro: Horizonte, 1945.  

� SCHMIDT, Mario. Nova História Crítica: Moderna e Contemporânea. São Paulo: 
Nova Geração, 1997. 

� SCHMIDT, Mario. Nova História Crítica da América. São Paulo: Nova Geração, 
1997. 

� SCHMIDT, Mario. Nova História Crítica do Brasil: 500 anos de história 
malcontada. São Paulo: Nova Geração, 1997. 

� HOBSBAWN, Eric. A Era das Incertezas. São Paulo: Cia das Letras, 2000. 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: INFORMÁTICA APLICADA 
Série: 1ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Conhecer as origens e a evolução dos computadores. 
� Definir conceitos da evolução histórica dos computadores definindo todas as 

suas gerações. 
� Conhecer a evolução dos componentes que marcaram as gerações dos 

computadores. 
� Conhecer o PC e seus componentes de Hardware, características e finalidades. 
� Conhecer o PC e seus componentes  de Software. 
� Conhecer os sistemas de numeração, identificar as bases binárias, 

hexadecimal, octal etc 
� Conceituar a diferença entre Hardware e Software assim com as suas 

aplicações. 
� Conhecer o vocabulário técnico de Informática. 
� Utilizar corretamente o vocabulário técnico termos e definições. 
� Conhecer Sistemas Operacionais comerciais e os Software Livre. 
� Identificar os diversos tipos de Sistemas Operacionais.  
� Conhecer Instalação de  Sistemas Operacionais. 
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� Saber instalar  Sistema Operacional no computador previamente montado. 
� Saber utilizar adequadamente os sistemas operacionais proprietários e livres. 
� Identificar e utilizar adequadamente aplicativos para área de Informática. 
� Saber identificar aplicativos proprietários e ferramentas open source. 
� Saber utilizar adequadamente os aplicativos mais comuns  proprietários bem 

como aqueles de distribuição gratuita (Software Livre) nos computadores 
montados. 

� Conhecer os aplicativos de Processamento de Texto, Construção de Planilhas 
Eletrônicas, Apresentação.  

 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� História e Evolução dos computadores. 
� Hardware: definição, componentes e características. 
� Sistemas de Numeração. 
� Software: definição, componentes e características. 
� Sistemas Operacionais Proprietários e Software Livre 
� História e Evolução dos Sistemas Operacionais. 
� Funções do sistema operacional. 
� Procedimentos de instalação, configuração, formatação (teoria) 
� Utilização dos Sistemas Operacionais 
� Softwares Aplicativos Proprietários 
� Operação e configuração de programas de computador (editores, planilhas e 

gráficos e apresentações de slides). 
� Softwares Aplicativos Open Source 
� Operação e configuração de programas de computador (editores, planilhas e 

gráficos e apresentações de slides). 
 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aula expositiva Participada; 
� Aulas práticas no laboratório de Informática 

 
 
AVALIAÇÃO 

� As verificações de aprendizagem serão realizadas através avaliações teóricas e 
de práticas no Laboratório de Informática. 

 
 
BIBLIOGRAFIA 

� Microsoft Word for Windows Passo a Passo. Makron Books/Microsoft Press, 
1995 

� Microsoft Excel for Windows Passo a Passo. Makron Books/Microsoft Press, 
1995 

� Price, Wilson T. Fundamentos do Processamento de Dados. Ed. Campus. 
� Dhamke, Mark. Sistemas Operacionais para Microcomputadores. Ed. Campus. 
� Biblioteca Básica de Informática Sistemas Operacionais e Sofware. Ed. Século 

Futuro. 
� Sampaio, Marcus C. Unix Guia do Usuário. São Paulo. Ed. Mac/Graw Hill, 1998 
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INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: MATEMÁTICA 
Série: 1ª Carga Horária: 120 HORAS – 144 h/a  
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Ler e interpretar textos em matemática; 
� Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas, gráficos, 

expressões, etc); 
� �Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para a linguagem 

simbólica (equações, gráficos, diagrama, formulas, etc) e vice versa; 
� Exprimir se com correção e clareza, tanto na língua materna, como na 

linguagem matemática, usando a terminologia correta; 
� Produzir textos matemáticos adequados; 
� Utilizar corretamente instrumentos de medição e de desenho; 
� Identificar  problemas do contexto  da realidade e traduzi-los para a linguagem a 

matemática  (compreender enunciados, formular questões); 
� Formular hipóteses e prever resultados; 
� Selecionar estratégias de resolução de problemas; 
� Interpretar e criticar resultados numa situação concreta. 
� Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos; 
� Desenvolver a capacidade de utilizar a matemática à interpretação e 

intervenção no real; 
� Aplicar métodos e conhecimentos matemáticos em situações reais, em especial 

em outras áreas do conhecimento. 
� Utilizar adequadamente calculadoras e computador, reconhecendo suas 

limitações e potencialidades. 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
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� Unidade I 
o Revisão: operações com inteiros, fracionários, grandezas direta e 

inversamente proporcionais, regar de três, equações de 1º e 2º graus, 
produtos notáveis e estudo do triangulo retângulo( relações métricas e 
trigonométricas)      

� Unidade II 
o Conjuntos numéricos: classificação, operações com conjuntos e 

operações numéricas, propriedades, intervalos numéricos, módulos de 
um número real. 

o Funções 
o Sistemas de coordenadas cartesianas, distância entre ponto no plano, 

produto cartesiano. 
o Definição geral de função, domínio e imagem, gráfico de uma função, 

tipos de função (crescente, decrescente, par / ímpar). 
o Função afim: definição, papel dos coeficientes, gráfico, domínio, imagem, 

a função linear e a função constante, estudo do sinal, inequações 
(produto, quociente, simultânea), aplicações. 

� Unidade III 
o Função quadrática: definição, papel dos coeficientes, construção da 

parábola, raízes e coordenadas do vértice, domínio e imagem, 
inequações do 2º problemas de máximo e mínimo. 

o Função modular: gráficos, função composta, equação e inequação 
modular. 

o Função exponencial: definição, gráfico, equações e inequações 
exponenciais, aplicações. 

� Unidade IV 
o Função logarítmica: definição e propriedades dos logaritmos, definição da 

função logarítmica, gráfico, domínio e imagem, equações e inequações 
logarítmicas, logaritmos decimais, aplicações.  

o Progressões: definições e propriedades, termo geral de uma PA, soma 
dos termos de uma PA, termo geral de uma PG, soma dos termos de 
uma PG finita, limite da soma dos temos de uma PG infinita. 

 
 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Trabalhos em grupo 
� Estudo dirigido 
� Exposição participada 
� Apresentação de problemas da vida real. 
� Utilização de livro didático. 

 
 
AVALIAÇÃO 

� Resolução de listas de exercícios. 
� Trabalhos em grupo 
� Prova escrita 

 
 
BIBLIOGRAFIA 



Plano do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 

 34 

� IEZZI, Gelson et al. Matemática: Ciência e aplicações, Vols 1, 2 e 3. São Paulo, 
editora Atual-2004. 

� Dante, Luiz Roberto.  Matemática: Contexto e Aplicações, Vols 1, 2 e 3. São 
Paulo, editora Ática –2003. 

� Coleção Fundamentos de Matemática Elementar vols 1 a 10. São Paulo, editora 
Atual –2005. 

 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: PORTUGUES 
Série: 1ª Carga Horária: 120 HORAS – 144 h/a  
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Estabelecer Critérios sobre a utilização da linguagem oral ou escrita; 
� Compreender os elementos constituintes do estudo da literatura; 
� Aplicar os conhecimentos de fonética 
� Conhecer diversos gêneros textuais e tipologias;  
� Estabelecer diferenças entre conotação e denotação; 
� Ler, interpretar, analisar e reescrever textos diversos propostos; 
� Classificar obras literárias segundo o gênero; 
� Perceber e discutir os estilos individuais e de época; 
� Estabelecer critérios para classificação da linguagem poética; 
� Conhecer figuras de linguagem; 
� Ler, interpretar, analisar, reescrever e criar textos narrativos e descritivos; 
� Identificar nas escolas literárias as características, o contexto histórico, 

principais obras e autores; 
� Compreender o processo de formação das palavras; 
� Ler, interpretar, analisar e produzir texto dissertativo. 

 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Linguagem, língua, fala; 
� Denotação e conotação; 
� Figuras e funções da linguagem; 
� Língua falada e língua escrita; 
� “Erro” gramatical; recursos de estilo; adequação da linguagem ao contexto; 
� Conceito de texto/ tipologia textual; 
� Conceito de literatura; prosa e poesia; história da literatura; literatura e momento 

histórico; escritor; obra público; 
� A linguagem poética/ figuras de linguagem I; 
� Gêneros literários; 
� Estilo individual e estilo de época; 
� Estrutura e formação das palavras (morfema) 
� Narração/descrição/dissertação; 
� Coerência e coesão textuais; 
� Concordância lógica, atrativa e ideológica; 
� Colocação pronominal;  
� Trovadorismo; 
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� Humanismo; 
� Classicismo; 
� Literatura informativa no Brasil; 
� Processos de formação das palavras; 
� Barroco; 
� Arcadismo; 
� Neologismo; 
� Análise da narrativa e do texto dissertativo. 

 
 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aula expositiva; 
� Leitura e pesquisa 
� Utilização de diversos textos como ponto de partida para alcance dos 

conteúdos; 
� Comparação e análise entre as modalidades lingüísticas; 
� Vídeo; 
� Estudo dirigido; 
� Seminário; 
� Atividades escritas; 
� Debates 

 
AVALIAÇÃO 

� A avaliação será contínua com atividades escritas e orais; 
� Produção textual; 
� Prova escrita; 
� Confecção de painéis; 
� Análise da narrativa 
� Debates sobre textos 
� Leitura e discussão em sala de aula. 

 
BIBLIOGRAFIA 

� BAGNO, Marcos. O preconceito lingüístico. São Paulo: Loyola, 1999. 
� ______. Dramática da língua portuguesa: tradição gramatical, mídia & exclusão 

social. São Paulo, Loyola, 2000. 
� ______. Português ou brasileiro? Um convite à pesquisa. São Paulo, Parábola, 

2001. 
� BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1977. 
� BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média Tecnológica. 

Parâmetros curriculares nacionais: Ensino Médio: Língua Portuguesa. Brasília: 
MEC/SEMT, 1999. 

� CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. São 
Paulo:  Martins Fontes, 1976. 2v.    

� ______.  Literatura e sociedade. São Paulo: Nacional, 1973.    
� ______.  Na sala de aula. São Paulo: Ática, 1985. 
� COUTINHO, Afrânio. (org.). A literatura no Brasil. 6. v. Rio de Janeiro: 

Sulamericana,  1969. 6V 
� CUNHA, Celso Ferreira da. Gramática da língua portuguesa. - FAE-Ministério 

da Educação : Brasília, 1986. 
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� DEMO, Pedro. Conhecimento moderno: sobre ética e intervenção do 
conhecimento. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.  

� DEMO, Pedro. A Educação do futuro e o futuro da educação. Campinas, São 
Paulo: Autores Associados, 2005. 

� EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução.  São Paulo: Martins 
Fontes,  1990. 

� FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.   
� GARCEZ, Lucília Helena do Carmo. A escrita e o outro: os modos de 

participação na construção do texto. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1998. 

� GERALDI, Wanderley (org). O texto na sala de aula: leitura e produção. 
Cascável: Assoeste, 1985. 

� GOODMAN, S.Kenneth. Considerações a respeito da língua e do 
desenvolvimento. In FERREIRO, Emília; PALÁCIO, Margarida Gómez. Os 
processos de leitura e escrita: novas perspectivas. Tradução de Luisa Maria 
Silva. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987, p. 11 -22. 
GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. 3. ed. Rio de 
Janeiro:  Civilização Brasileira, 1978.   

� _____.  Literatura e vida nacional. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1978. 

� JAUS, H. R. et alli. A literatura e o leitor: textos de estética da recepção. Rio de 
Janeiro:  Paz e Terra, 1979. 

� KOCH, Ingedore Villaça. A interação pela linguagem. 4. ed. São Paulo: 
Contexto, 1998. 

� KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos 
do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

� LUFT, Celso Pedro. Língua e liberdade: por uma nova concepção da língua 
materna. São Paulo: Ática, 2004. 

� MARCUSCHI, Luiz Antônio. Exercícios de compreensão ou copiação nos 
manuais de ensino de língua? EM ABERTO, Brasília, ano 16, n.69 jan/mar 
1996. Disponível em: Guia de livros didáticos no site: http//www.mec.org.br. 

� MATTOS E SILVA, R.V. Tradição gramatical e gramática tradicional.  São 
Paulo: Contexto, 2002.   

� _____. O português arcaico: morfologia e sintaxe. São Paulo: Contexto, 2001. 
� _____. Contradições no ensino de português: a língua que se fala x a língua 

que se ensina.  São Paulo: Contexto, 1996.  
� ORLANDI, Eni Puccinelli. A linguagem e seu funcionamento: as formas do 

discurso. 4. ed. Campinas: Pontes, 1996. 
� NICOLA, José de. Língua, literatura e redação. São Paulo: Scipione. 1991. 3 v. 
� PERRONE-MOISÉS, Leyla. Texto, crítica, escritura. São Paulo: Ática, 1993. 
� PLATÃO Y. Fiorin. Para Entender o Texto. São Paulo. Ed. Ática, 2002. 
� POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: 

Mercado das Letras, 1997.  
� SOARES, Magda B. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2003.  
� TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino 

de gramática no 1 e 2 graus. São Paulo: Cortez, 1996. 
� VIEIRA, A. O prazer do texto: perspectivas para o ensino da literatura. São 

Paulo: EPU, 1989. 
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INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: QUIMICA 
Série: 1ª Carga Horária: 90 HORAS – 108 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas. 
� Compreender os códigos e símbolos próprios da química atual. 
� Traduzir a linguagem discursiva em linguagem simbólica da química e vice 

versa. Utilizar a representação simbólica das transformações químicas e 
reconhecer suas modificações ao longo do tempo. 

� Traduzir a linguagem discursiva em outras linguagens usadas em química; 
gráficos, tabelas e relações matemáticas. 

� Identificar fontes de informação e formas de obter informações relevantes para 
o conhecimento da química (livros, computadores, jornais, manuais etc). 

� Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão microscópica 
(lógico-empírica). 

� Compreender os fatos químicos dentro de uma visão (lógico-formal). 
� Compreender dados quantitativos, estimativas e medidas, compreender 

relações de proporcionalidade presentes na química (raciocínio proporcional). 
� Reconhecer tendências e relações a partir de dados experimentais ou outros 

(classificação, seriação e correspondência química). 
� Selecionar e utilizar idéias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) 

para resolução de problemas qualitativos e quantitativos em química, 
identificando a acompanhando as variáveis relevantes. 

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

� Reconhecer o papel da química no sistema produtivo, industrial e rural. 
� Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico da 

química e aspectos sócio político-culturais. 
� Reconhecer os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no 

desenvolvimento da química e da tecnologia. 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Conceitos básicos; 
� Análise imediata; 
� Tabela periódica; 
� Átomo e distribuição eletrônica; 
� Ligações químicas; 
� Funções inorgânicas 
� Reações químicas 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aula expositiva; 
� Prática em laboratório; 
� Pesquisas (levantamento bibliográfico) 
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AVALIAÇÃO 

� Avaliação escrita; 
� Trabalhos individuais ou em equipes; 
� Relatórios e seminários. 

 
 
BIBLIOGRAFIA 

� CARVALHO, Geraldo Camargo de. Química moderna.  São Paulo: Scipione, 
[199_?]. 

� FELTRE, Ricardo. Química.   São Paulo: Moderna, [199_?]. 
� LEMBO, Antonio.   Química: realidade e contexto : volume único. São Paulo: 

Ática, 2000. 672p. 
� PERUZZO, Tito Maragaia e CANTO, Eduardo Leite. Química: na abordagem do 

cotidiano. São Paulo: Moderna, [2000]. v. 1. 
� SARDELLA, Antônio.  Curso Completo de Química.  2a ed., São Paulo: Ática, 

1999. 751p 
 

 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA 
Campus Eunápolis 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: Sociologia 
Série: 1ª Carga Horária: 36 horas 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
Profissionalizante 
 

- Compreender os conceitos fundamentais para análise das relações 
culturais; 

- Construir instrumentos para melhor compreender a relação entre 
trabalho e cultura; 
 
FORMAÇÃO GERAL: 

- Produzir novos discursos sobre diferentes realidades sociais, a partir das 
observações e reflexões realizadas; 

- Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana, 
ampliado a “visão de mundo”, e o “horizonte de expectativas”, nas relações 
interpessoais com vários grupos sociais; 

 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
- Conceitos fundamentais em cultura; 
- Etnocentrismo e Diversidade cultural; 
- Relação indivíduo e natureza; 
- Mídia e Indústria Cultural; 
- Instituições sociais (família, estado, escola, religião); 
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- Cultura Brasileira 
- Cultura e Ideologia; 
- Introdução à metodologia cientifica; 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
- Aulas expositivas participadas; 
- Leituras e reflexões dos textos bibliográficos e projetos temáticos; 
- Seminários em grupo sobre a temática contextualizando com os temas da 

pesquisa; 
- Vivências, dramatizações, leitura de vídeos. 
 
AVALIAÇÃO 
- Avaliação escrita; Freqüências e participações às atividades desenvolvidas; 
- Apresentação de seminários em grupos. 
 

BIBLIOGRAFI A 
ARANTES, Antônio Augusto. O que é cultura popular? 1ª Ed. São Paulo. 
Brasiliense. 1985. 
BENTO, Maria Aparecida Silva. Cidadania em preto e branco:  Discutindo as 
relações raciais. São Paulo: Ática, 2003. 
BORON, Atilio; CHOMSKY, Noam. Nova hegemonia mundial: alternativas de 
mudança e movimentos sociais. Buenos Aires; São Paulo: CLACSO, 2005. 193 
p. ISBN 9871183097 (broch.) 
BRANDÃO, Antônio Carlos. Movimentos culturais de juventude. 2ª Ed. São 
Paulo, Moderna, 2004. 
CALDAS, Waldenyr. Temas de cultura de massa:  música, futebol, consumo,. 
São Paulo: Arte & Ciência – Villipress, 2001. 
CARVALHO, L.M.G. Sociologia e ensino em debate: experiências e discussão 
de sociologia. RS: Unijuí, 2004. 
COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: 
Moderna, 1997 
DEMO, Pedro. Introdução à sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e 
desigualdade social. São Paulo: Atlas, 2002. 
GUARENSCHI, P.A. Sociologia da prática social. Petrópolis: Vozes. 
INKELES, A. O que é Sociologia. Editora Thomsou Learning, 1980. 
JONNSIN, ALLAN G. Dicionário de Sociologia: guia prático de linguagem 
sociológica. São Paulo: Zahar  
KONDER, V.TURA, M.L.R., VILELA, R.A.T. Sociologia para educadores. 
Editora Quartel,  2001 
LARAIA,  Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico; 16ª  edição, 
Rio de Janeiro: Zahar editores, 2003 
MINAYO, M.C.S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: 
Vozes. 
OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Identidade, etnia e estrutura social. Livraria 
Pioneira Editora. São Paulo. 1976. 
QUINTANERO, Tânia (org). Um toque de clássicos: Marx. Durkheim e Weber. 
2ª Ed. Belo Horizonte. Ed. UFMG, 2009. 
SILVA, Toamz Tadeu da (org). Identidade e diferença: a perspectiva dos 
estudos culturais. Petrópolis, Rio de Janeiro. Vozes. 2000. 
SOUZA, Jesus Barbosa de. Meios de comunicação de massa: jornal, televisão 
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e rádio. São Paulo. Scipione. 1996. 
TERREIRA, L.C. A Sociologia no horizonte do século XXI. Boitempo editorial, 
2002. 
TOMAZI,, Nelson Dácio (Org.). Sociologia para o Ensino Médio.  São Paulo: 
Atual, 2005. 
VILANOVA, Sebastião Introdução à Sociologia. Editores Atlas. 
WHITE, Leslie. O conceito de cultura. Rio de Janeiro. Contraponto. 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.2. EMENTAS DA 2ª SÉRIE 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: ALGORITMOS  
Série: 2ª Carga Horária: 90 HORAS – 108 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Adquirir pensamento lógico 
� Interpretar problemas lógicos. 
� Identificar problemas lógicos e solucioná-los. 
� Fazer diagramas de blocos 
� Identificar tipos de dados. 
� Elaborar estruturas de programação. 
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� Identificar e declarar variáveis e constantes. 
� Fazer operações aritméticas. 
� Conhecer operadores lógicos 
� Conhecer estruturas condicionais 
� Conhecer estruturas de seleção 
� Conhecer estruturas de repetição 
� Criar estruturas de dados. 
� Desenvolver algoritmos 
� Resolver problemas utilizando algoritmos 
� Executar teste de mesa 

 
 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Noções de lógica. 
� Seqüências lógicas 
� Diagrama de blocos 
� Tipos de dados 
� Estrutura de programação. 
� Declaração de variáveis 
� Operadores lógicos e aritméticos 
� Desenvolver algoritmos 
� Português estruturado ou portugol 
� Estruturas condicionais 
� Estruturas de seleção 
� Estruturas de repetição 
� Arrays (Vetores e Matrizes) 
� Registro 

 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aula expositiva Participada; 
� Aulas práticas no laboratório de Informática 

 
 
AVALIAÇÃO 

� As verificações de aprendizagem serão realizadas através de atividades 
teóricas e práticas no Laboratório de Informática. 

 
 
BIBLIOGRAFIA 

� Pressman, Rogers S. Engenharia de Software. 5ª edição, ISBN: 85-86804-25-8. 
Mcgraw-Hill. 

� Norton, Peter. A Bíblia do Programador (em português). Campus 
� Sharma, Vivek e Sharma, Rajiv. Desenvolvendo sites de e-comerce. Makron 
� Chan, Mark C.; Griffith, Steve W. e IASI, Anthony F. Java: 1001 Dicas de 

Programação, Makron 
� Microsoft Access for Windows Passo a Passo, Makron Books/Microsoft Press, 

1995 
� Ferrer, Becker (et all), Algoritmo Estruturado. 
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� Trembleu, Bunt. Ciência dos Computadores uma Abordagem Algoritma. 
� Guezzi, Carlo. Conceitos de Linguagem de Programação. Campus 
� Salibra, W.L.C. Técnicas de Programação, Makron/Mcgraw-hill, 1992. 
� Forbellone, André Luiz; Eberspacker, Henri F. Lógica de Programação de 

Algoritmos e Estrutura de Dados. Makron/Mcgraw-Hill. 
� Cericola, Oswaldo Vicente. Banco de Dados Relacional e Distribuídos. Rio de 

Janeiro. LTC, 1991 
� Date, C.J. Introdução à Sistemas de Banco de Dados. Rio de Janeiro, Campus, 

1991 
� Somerville, Ian. Engenharia de Software. Addison Wesley, 1995 

 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: BIOLOGIA 
Série: 2ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� ��Descrever processos e características do ambiente ou dos seres vivos, 
observando em microscópio ou a olho nu. 

� Perceber e utilizar os códigos intrínsecos da biologia. 
� Apresentar suposições e hipóteses acerca de dos fenômenos biológicos em 

estudo. 
� Apresentar, de forma organizada, o conhecimento biológico aprendido através 

de textos, desenhos, esquemas, gráficos, tabelas, maquetes etc. 
� Conhecer diferentes formas de obter informações (observações, experimento, 

leitura de texto, imagem e entrevista), selecionando aquelas pertinentes ao 
tema biológico em estudo. 

� Relacionar fenômenos, fatos, processos e idéias em biologia, elaborando 
conceitos, identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações. 

� �Estabelecer relações entre parte e todo de um fenômeno ou processo 
biológico. 

� �Utilizar noções e conceitos da biologia em novas situações de aprendizado 
(existencial ou escolar). 

� �Relacionar conhecimento das diversas disciplinas para o entendimento de 
fatos ou processos biológicos. 

� Reconhecer o ser humano como agente paciente de transformações 
intencionais por ele produzidos no seu ambiente. 

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

 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Classificação dos seres vivos; 
� Vírus; 
� Reino Monera; 
� Reino Protista; 
� Reino Fungi; 
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� Reino Plantae; 
� Reino Animal 

 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aulas com esposição participada; 
� Uso do retroprojetor; 
� Aulas práticas; 
� Trabalhos em equipe; 
� Seminários e filmes. 

 
 
AVALIAÇÃO 

� Avaliação escrita; 
� Observação do desenvolvimento; 
� Apresentação de seminários e relatórios 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA 

� LINHARES, Sérgio & GEWANDSZNAJDER, F. – Biologia. Série Brasil, volume 
único – ed. Ática, 1ª edição, São Paulo, 2004. 

� FAVARETTO, J.A. & MERCADANTE, C. – biologia, volume único, Ed. Moderna, 
2ª edição, São Paulo, 2003. 

� - PAULINO, Wilson Roberto. Biologia: volume único.  São Paulo: Ática, 2000. 
� SOARES, José Luís. Biologia: volume único. 9. ed.  São Paulo: Ed. Scipione, 

1997 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: ED. FISICA 
Série: 2ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como 
capacidade para discutir e modificar regras, reunindo elementos de varais 
manifestações de movimento e estabelecendo uma melhor utilização dos 
conhecimentos adquiridos sobre a cultura corporal.   

� Assumir uma postura ativa na prática das atividades físicas, e consciente da 
importância delas na vida do cidadão. 

� Participar de atividades em grandes e pequenos grupos, compreendendo as 
diferenças individuais e procurando colaborar para que o grupo possa assim 
atingir os objetivos que se propôs. 

� Reconhecer na convivência e nas praticas pacificas, maneiras de eficazes de 
crescimento coletivo, dialogando, refletindo e adotando uma postura 
democrática sobre diferentes pontos de vista postos em debate. 

� Compreender o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e 
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modificar as atividades corporais, valorizando como melhoria de suas aptidões 
físicas. 

� Desenvolver as noções conceituadas de esforço, intensidade e freqüência, 
aplicando-os em sua praticas corporais.   

� Refletir sobre as informações específicas da cultura corporal, sendo capaz de 
discerni-las e reinterpreta-las em bases cientificas, adotando uma postura 
autônoma, na seleção de atividades procedimentos para a manutenção ou 
aquisição de saúde.   

� �Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo 
a valorizando as diferença de desempenho, linguagem e expressão. 

 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Atividades lúdicas: jogos, dinâmicas; 
� Aptidão física x Saúde; 
� Uso de drogas, anabolizantes; 
� Diversas 
� Práticas da Cultura Corporal: Ginástica aeróbica; caminhada; alongamentos; 
� Seleção e elaboração de coreografias referente a temática a ser escolhida; 
� Vivências corporais que proporcionem o crescimento pessoal e interpessoal; 
� Festival de Dança-Educação; 
� Prática esportiva: Handebol e Futsal; 
� Fundamentos Básicos 
� Regras 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aulas práticas: jogos, aquecimento e alongamento; 
� Aulas expositivas participadas; 
� Visitas às academias ou locais de práticas corporais e entrevistas com os 

professores; 
� Pesquisa e apresentação de trabalho teórico: cultura corporal; 
� Divisão de grupos para escolha do Tema, ritmo, música e dança; 
� Elaboração e Ensaios das coreografias; 
� Apresentação do trabalho no Festival de Dança-Educação; 
� Jogos; 
� Competição intersalas 

 
 
AVALIAÇÃO 

� Participação durante as aulas; 
� Apresentação de trabalhos; 
� Relatório do trabalho, com avaliação individual dos componentes feita pelo 

grupo; 
� Participação e apresentação no Festival de Dança-Educação; 
� Avaliação teórica 

 
 
BIBLIOGRAFIA 

� Parâmetros Curriculares Nacionais. PCN 
� Coletivo de autores. Metodologia do ensino de Educação Física 
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� Teixeira, Hudson. Educação Física e Desportos.São Paulo. Ed. Saraiva, 1995. 
� Guedes & Guedes, J. E.R.P. Controle de Peso Corporal: composição corporal 

Atividade Física e Nutrição. Londrina. Ed. Midiograt, 1998. 
� Olga, Reverbel. Jogos Teatrais na Escola. Atividades Globais de Expressão. 

São Paulo. Ed. Scipione, 1996 
� Nanni, Dionísia. Dança Educação. Princípios, Métodos e Técnicas. Rio de 

Janeiro. Ed. Sprint, 1995 
� Teixeira, Jober Júnior. Futebol de Salão. Uma nova visão pedagógica. 3ª 

edição. Porto Alegre. Ed. Sagra. 
 
 
 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA 
Unidade de Ensino Descentralizada de Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: FILOSOFIA 
Série: 2ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 
e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

� Formação da pessoa humana que inclua a constituição do sujeito como produto 
de um processo, e esse processo como um instrumento para o aprimoramento 
do jovem aluno; 

 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Teoria do Conhecimento e do juízo em Tomás de Aquino 
� A teoria das virtudes no período medieval 
� Provas da existência de Deus, argumentos ontológicos, cosmológicos 

teleológico 
� Tempo e eternidade, conhecimento humano e conhecimento divino 
� Vontade divina e liberdade humana 
� Teoria do conhecimento nos modernos, verdade e evidência, idéias, 

causalidade, indução, método 
� Teorias do sujeito na filosofia moderna 
� Razão e entendimento, razão e sensibilidade, intuição e conceito 
� Idealismo alemão, filosofias da história 

 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aulas expositivas participadas; 
� Utilização de slides, Retroprojetor; 
� Quadro branco 
� Trabalho de apresentação individual e grupal 
� Solicitação de leitura 
� Filmes 
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AVALIAÇÃO 
� Elaboração de trabalhos: individual e grupos 
� Prova escrita 
� Seminários 
� Debates 
� Proposta de leitura: textos originais 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
CHAUÍ, Maria Helena. Filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2001 
ARANHA, Maria Lucia de Arruda. Filosofando: introdução à filosofia – 3ª Ed. Revista – 
São Paulo: Moderna, 2003 
NICOLA, Ubaldo. Antologia ilustrada de filosofia: das origens à idade moderna – São 
Paulo: Globo, 2005. 
Dicionário de Filosofia: Abagnano, N. 
Dicionário de Filosofia: Japiassu, H. 
 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: FISICA 
Série: 2ª Carga Horária: 90 HORAS – 108 h/a  
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos 
físicos.Compreender manuais de instalação e utilização de aparelhos.  

� Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a 
expressão das bases tecnológicas trabalhadas. 

�  Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens matemática e discursiva entre 
si. 

� Expressar-se corretamente utilizando a linguagem física adequada e elementos 
de sua representação simbólica apresentado de forma clara e objetiva o 
conhecimento aprendido, através de relatórios, resumos, artigos, etc. 

� Desenvolver a capacidade de investigação física. Classificar, organizar, 
sistematizar e identificar. 

� Conhecer, compreender e utilizar conceitos físicos. Relacionar grandezas, 
quantificar, identificar parâmetros relevantes. 

� Construir e investigar situações ‘’problema’’, identificar a situação física, utilizar 
modelos físicos, prever, analisar, avaliar. 

� Reconhecer o papel da física no sistema produtivo, compreendendo a evolução 
dos meios tecnológicos sua relação dinâmica com a evolução do conhecimento 
científico. 

� Estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras ciências. 
� Estabelecer relações entre o conhecimento físico e as tecnologias da 

construção civil. 
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BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
� Hidrostática 
� Impulso e Quantidade de Movimento; 
� Termologia; 
� Termodinâmica 
� Óptica Geométrica 

 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aulas expositivas, práticas e demonstrativas; 
� Atividades de investigação; 
� Experimentos em classe e extra-classe. 

 
 
 
AVALIAÇÃO 

� Avaliações escritas individuais e cumulativas no final do bimestre. 
� Avaliações escritas parciais em grupo; 
� Atividades demonstrativas. 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA 

� GASPAR A. Física. Vol. 01 e 02. Ed. Ática – São Paulo, 2001. 
� MÁXIMO A. & Alvarenga B. Curso de Física. Vol. 01 e 02 – Ed. Scipione, São 

Paulo, 2000. 
� RAMALHO JÚNIOR, F; Ferraro, N.G. e TOLEDO, P.A. Vol. 01 e 02  – Os 

Fundamentos da Física – São Paulo. Ed. Moderna, 1999. 
� PENTEADO, P.C.M. & TORRES, C.M.A. Física  - ciência e tecnologia. Vol.01 e 

02  São Paulo. Ed Moderna. 2005 
� SAMPAIO, J.L. & CALÇADA, C.S. Universo da física. Vol. 01 e 02  Ed. Atual, 

2005 
 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: GEOGRAFIA 
Série: 2ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a  
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da geografia (mapas, gráficos, 
tabelas, etc.), considerando os como elementos de representação de fatos e 
fenômenos espaciais e ou / espacializados. 

� �Reconhecer a aplicar o uso das escalas cartográficas e geográficas, como 
formas de organizar e conhecer a localização, distribuição e freqüência dos 
fenômenos naturais humanos. 

� �Reconhecer os fenômenos espaciais a partir da seleção, comparação e 
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interpretação, identificando as singularidades ou generalidade de cada lugar, 
paisagem ou território. 

� Analisar e comparar, interdisciplinarmente, as relações entre preservação e 
degradação da vida no planeta, tendo em vista o conhecimento da dinâmica e a 
mundializaçao dos fenômenos culturais, econômicos, tecnológicos e político 
que incidem sobre a natureza nas diferentes escalas, local, regional, nacional e 
global. 

� Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço geográfico 
atual a sua essência, ou seja, os processos históricos, construídos em 
diferentes tempos, e os processos contemporâneos, conjunto de praticas de 
diferentes agentes, que resultam em profundas mudanças na organização e no 
conteúdo do espaço. 

� Identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações naturais, sociais, 
econômicos, culturais e políticas no seu ‘’lugar mundo’’, comparando analisando 
e sintetizando a densidade das relações e transformações que tornam concreta 
e vivida a realidade. 

 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Categorias de análise espaço: ênfase apropriação território; 
� A divisão regional no Brasil: Complexos regionais; 
� O processo de industrialização Mundo-Brasil; 
� População mundial: distribuição; 
� Teorias demográficas; 
� Urbanização; 
� Agricultura; 
� O processo de globalização (mundialização, internacionalização); 
� A nova divisão territorial e social do trabalho; 
� Regionalização x globalização; 
� Blocos econômicos; 
� Conflitos étnicos-territoriais. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aula expositiva participada; 
� Seminários; 
� Painel integrado; 
� Publicações revistas/jornais 
� Vídeo. 

 
AVALIAÇÃO 

� Desempenho Seminários; 
� Avaliação escrita; 
� Participação, assiduidade, criatividade. 

 
BIBLIOGRAFIA 

� Almeida, L.M.C. & Rigolin, B.T. Geografia – Ática/SP, 2ª edição.2005 
� Moreira, J.C. Geografia Geral e do Brasil: Espaço Geográfico e Globalização. 

São Paulo, Scipione, 2004 
� Vesentini, J.W. Geografia série Brasil. SP. Ática, 1ª edição, 2004 
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INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: HISTORIA 
Série: 2ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversa, 
reconhecendo o papel das diferentes linguagens, dos diferentes agentes sociais 
e dos diferentes contextos envolvidos em sua produção. 

� �Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processo históricos, a 
partir das categorias e procedimentos próprios do discurso histográfico. 

� �Relativizar as diversas concepções de tempo e as diversas formas de 
periodização do tempo cronológico, reconhecendo as como construções 
históricas e culturais. 

� �Estabelecer relações entre continuidade/permanência e ruptura/transformação 
nos processos históricos. 

 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Imperialismo; 
� I Guerra Mundial; 
� Período entre guerras: Revolução Russa de 1917; Crise de 1929; Ascensão do 

Nazi-fascismo; 
� II Guerra Mundial; 
� O Brasil e a Proclamação da República; 
� A República Velha; 
� A Revolução de 1930; 
� Era Vargas: 
� Governo Provisório 
� Período Constitucional 
� Estado Novo 
� Governos Democráticos da República Brasileira: 
� Governo Dutra 
� Governo Vargas 
� Governo JK e o Desenvolvimentismo 
� Governo Jânio Goulart e o Golpe Militar de 1964 
� Governos Militares (1964 – 1984) 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aulas expositivas; 
� Utilização de retroprojetor e Datashow 
� Utilização de fontes diversas; 
� Exibição de filmes 

 
 
AVALIAÇÃO 

� Avaliações Escritas com e sem consulta 
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� Seminários, Debates, Relatório de Atividades, etc. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 

� DIMENSTEIN, Gilberto. Aprendiz do futuro:  cidadania hoje e amanhã. São 
Paulo: Ática, 2003. 

� DIMENSTEIN, Gilberto; GIANSANTI, Álvaro César. Quebra-cabeça Brasil: 
temas de cidadania na história do Brasil. São Paulo: Ática, 2003. 

� ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. Rio de 
Janeiro: Horizonte, 1945.  

� SCHMIDT, Mario. Nova História Crítica: Moderna e Contemporânea. São Paulo: 
Nova Geração, 1997. 

� SCHMIDT, Mario. Nova História Crítica da América. São Paulo: Nova Geração, 
1997. 

� SCHMIDT, Mario. Nova História Crítica do Brasil: 500 anos de história 
malcontada. São Paulo: Nova Geração, 1997. 

� HOBSBAWN, Eric. A Era das Incertezas. São Paulo: Cia das Letras, 2000. 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: MATEMÁTICA 
Série: 2ª Carga Horária: 90 HORAS – 108 h/a  
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
  

� Ler e interpretar textos em matemática; 
� Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas, gráficos, 

expressões, etc); 
� �Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para a linguagem 

simbólica (equações, gráficos, diagrama, formulas, etc) e vice versa; 
� Exprimir se com correção e clareza, tanto na língua materna, como na 

linguagem matemática, usando a terminologia correta; 
� Produzir textos matemáticos adequados; 
� Utilizar corretamente instrumentos de medição e de desenho; 
� Identificar  problemas do contexto  da realidade e traduzi-los para a linguagem a 

matemática  (compreender enunciados, formular questões); 
� Formular hipóteses e prever resultados; 
� Selecionar estratégias de resolução de problemas; 
� Interpretar e criticar resultados numa situação concreta. 
� Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos; 
� Desenvolver a capacidade de utilizar a matemática à interpretação e 

intervenção no real; 
� Aplicar métodos e conhecimentos matemáticos em situações reais, em especial 

em outras áreas do conhecimento. 
� Utilizar adequadamente calculadoras e computador, reconhecendo suas 

limitações e potencialidades. 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
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� Unidade I 

o TRIGONOMETRIA  
o Semelhança de triângulos, trigonometria do triângulo retângulo, 

triângulos quaisquer.  
o Ciclo trigonométrico, arco de circunferência, grau, radiano. 
o Função seno e co-seno   

 
� Unidade II 

o Função tangente 
o Relações entre as funções 
o Identidades Trigonométricas 
o Transformações 
o Equações  e Inequações   

 
� Unidade III 

o 1.1Matrizes 
o 1.2. Determinantes 
o Sistemas Lineares 

 
� Unidade IV 

o Análise Combinatória: Principio fundamental da contagem, permutações, 
combinações. 

o Probabilidade: espaço amostral, eventos, probabilidade clássica, 
probabilidade condicional, distribuição de probabilidades. 

 
 
 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Trabalhos em grupo 
� Estudo dirigido 
� Exposição participada 
� Apresentação de problemas da vida real. 
� Utilização de livro didático. 

 
 
AVALIAÇÃO 

� Resolução de listas de exercícios. 
� Trabalhos em grupo 
� Prova escrita 

 
 
BIBLIOGRAFIA 

� IEZZI, Gelson et al. Matemática: Ciência e aplicações, Vols 1, 2 e 3. São Paulo, 
editora Atual-2004. 

� Dante, Luiz Roberto.  Matemática: Contexto e Aplicações, Vols 1, 2 e 3. São 
Paulo, editora Ática –2003. 

� Coleção Fundamentos de Matemática Elementar vols 1 a 10. São Paulo, editora 
Atual –2005. 



Plano do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 

 52 

 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 
Série: 2ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a  
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Aplicar a Lei de Ohm e identificar os efeitos elétricos em circuitos série, paralelo 
e misto; 

� Aplicar e identificar os efeitos dos elementos capacitivos e indutivos nos 
circuitos. 

� Aplicar elementos capacitivo e indutivo; 
� Conhecer os Semicondutores e fazer aplicações em circuitos;  
� Identificar os componentes básicos como: Diodo, Transistor, SCR, TRIAC. 
� Construir circuitos básicos. 
� Identificar os componentes internos de computador. 
� Identificar e saber o funcionamento dos componentes internos de um 

computador comercial 
� Montar e manter computadores em bom funcionamento. 
� Montar e configurar um computador a partir de um conjunto de componentes e 

identificar defeitos dando solução. 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Resistores, Capacitores e Indutores; 
� Eletromagnetismo; 
� Circuitos Série, paralelo e misto; 
� Semicondutores; 
� Princípios de funcionamento de processadores e memórias. 
� Sistemas numéricos decimais, binário e hexadecimal. 
� Operação de programas de instalação e desinstalação de programas. 
� Eletricidade e eletrônica básicas. 
� Eletrônica digital. 
� Princípios de funcionamento e características dos equipamentos externos (por 

exemplo: mouse, impressora, teclado e vídeo). 
� Conexão física e instalação de programas para equipamentos externos (mouse, 

impressora, teclado e vídeo). 
� Princípios de funcionamento e características dos equipamentos internos (por 

exemplo: discos magnéticos/Óticos e placas). 
� Conexão física e instalação de programas para equipamentos internos (por 

exemplo: discos magnéticos/Óticos e placas). 
� Noções de instalação elétrica monofásica e aterramento. 
� Procedimentos de segurança para instalação de equipamentos externos e 

internos ao computador. 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aula expositiva Participada; 
� Aulas práticas no laboratório de Montagem e Manutenção. 



Plano do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 

 53 

 
AVALIAÇÃO 

� As verificações de aprendizagem serão realizadas através de práticas no 
Laboratório Montagem e Manutenção 

 
BIBLIOGRAFIA 

� Milman, J; Halkias, C.C. Eletrônica Volume 01. Ed. McGraw-Hill, São Paulo. 
� Cipelli, A.M. e Sandrine, W.J. Teoria e Desenvolvimento de Projetos de 

Circuitos Eletrônicos. Ed. Erica, São Paulo. 
� Brophy, J.J. Eletrônica Básica. Ed. Guanabara Dois, Rio de Janeiro, 1978 
� Malvino, A.P. Eletrônica Vol. 01. Ed. Mc Graw-Hill. São Paulo, 1987. 
� Pandict, A., Como Realmente Funciona um Computador, São Paulo, Makron, 

1995 
� Torres, Gabriel. Hardware Curso Completo. Ed. Excel 
� Intel, Manual de Montagem 

 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: PORTUGUES 
Série: 2ª Carga Horária: 90 HORAS – 108 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Compreender e aplicar os elementos que estabelecem coerência e coesão a um 
texto; 

� Conhecer e compreender a literatura romântica, autores, obras, características 
e contexto histórico; 

� Entender e aplicar os conhecimentos sobre as classes gramaticais; 
� Ler, interpretar, analisar e criar textos narrativos, descritivos e dissertativos; 
� Ler, apreciar, interpretar, caracterizar e parodiar poesias do Romantismo 

brasileiro; 
� Conhecer métodos de indução e dedução na construção do texto dissertativo; 
� Compreender as peculiaridades do romance urbano e do romance regionalista; 
� Produzir crítica sobre romance lido; 
� Identificar em textos do Realismo e Naturalismo características predominantes, 

contextualizando com o momento histórico; 
� Identificar nos poemas parnasianos, características predominantes, 

contextualizando com o momento histórico; 
� Compreender a literatura simbolista, suas características e contexto histórico; 
� Ler, interpretar, analisar e criar crônicas. 

 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Teoria do Texto;  
� O Romantismo; 
� O Romantismo em Portugal; 
� O Romantismo no Brasil; 
� A Poesia e a Prosa no Romantismo Brasileiro (José de Alencar); 
� O Romance Urbano e o Romance Regionalista 
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� Realismo / Naturalismo; Parnasianismo; Simbolismo 
� Morfologia; 
� Narrativa; Descrição; Dissertação; Resenha Crítica; Crônica 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aula expositiva; 
� Leitura e pesquisa 
� Utilização de diversos textos como ponto de partida para alcance dos 

conteúdos; 
� Comparação e análise entre as modalidades lingüísticas; 
� Vídeo; 
� Estudo dirigido; 
� Seminário; 
� Atividades escritas; 
� Debates 

 
AVALIAÇÃO 

� A avaliação será contínua com atividades escritas e orais; 
� Produção textual; 
� Prova escrita; 
� Confecção de painéis; 
� Análise da narrativa 
� Debates sobre textos 
� Leitura e discussão em sala de aula. 

 
BIBLIOGRAFIA 

� BAGNO, Marcos. O preconceito lingüístico. São Paulo: Loyola, 1999. 
� ______. Dramática da língua portuguesa: tradição gramatical, mídia & exclusão 

social. São Paulo, Loyola, 2000. 
� ______. Português ou brasileiro? Um convite à pesquisa. São Paulo, Parábola, 

2001. 
� BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1977. 
� BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média Tecnológica. 

Parâmetros curriculares nacionais: Ensino Médio: Língua Portuguesa. Brasília: 
MEC/SEMT, 1999. 

� CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. São 
Paulo:  Martins Fontes, 1976. 2v.    

� ______.  Literatura e sociedade. São Paulo: Nacional, 1973.    
� ______.  Na sala de aula. São Paulo: Ática, 1985. 
� COUTINHO, Afrânio. (org.). A literatura no Brasil. 6. v. Rio de Janeiro: 

Sulamericana,  1969. 6V 
� CUNHA, Celso Ferreira da. Gramática da língua portuguesa. - FAE-Ministério 

da Educação : Brasília, 1986. 
� DEMO, Pedro. Conhecimento moderno: sobre ética e intervenção do 

conhecimento. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.  
� DEMO, Pedro. A Educação do futuro e o futuro da educação. Campinas, São 

Paulo: Autores Associados, 2005. 
� EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução.  São Paulo: Martins 

Fontes,  1990. 
� FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.   
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� GARCEZ, Lucília Helena do Carmo. A escrita e o outro: os modos de 
participação na construção do texto. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1998. 

� GERALDI, Wanderley (org). O texto na sala de aula: leitura e produção. 
Cascável: Assoeste, 1985. 

� GOODMAN, S.Kenneth. Considerações a respeito da língua e do 
desenvolvimento. In FERREIRO, Emília; PALÁCIO, Margarida Gómez. Os 
processos de leitura e escrita: novas perspectivas. Tradução de Luisa Maria 
Silva. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987, p. 11 -22. 
GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. 3. ed. Rio de 
Janeiro:  Civilização Brasileira, 1978.   

� _____.  Literatura e vida nacional. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1978. 

� JAUS, H. R. et alli. A literatura e o leitor: textos de estética da recepção. Rio de 
Janeiro:  Paz e Terra, 1979. 

� KOCH, Ingedore Villaça. A interação pela linguagem. 4. ed. São Paulo: 
Contexto, 1998. 

� KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos 
do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

� LUFT, Celso Pedro. Língua e liberdade: por uma nova concepção da língua 
materna. São Paulo: Ática, 2004. 

� MARCUSCHI, Luiz Antônio. Exercícios de compreensão ou copiação nos 
manuais de ensino de língua? EM ABERTO, Brasília, ano 16, n.69 jan/mar 
1996. Disponível em: Guia de livros didáticos no site: http//www.mec.org.br. 

� MATTOS E SILVA, R.V. Tradição gramatical e gramática tradicional.  São 
Paulo: Contexto, 2002.   

� _____. O português arcaico: morfologia e sintaxe. São Paulo: Contexto, 2001. 
� _____. Contradições no ensino de português: a língua que se fala x a língua 

que se ensina.  São Paulo: Contexto, 1996.  
� ORLANDI, Eni Puccinelli. A linguagem e seu funcionamento: as formas do 

discurso. 4. ed. Campinas: Pontes, 1996. 
� NICOLA, José de. Língua, literatura e redação. São Paulo: Scipione. 1991. 3 v. 
� PERRONE-MOISÉS, Leyla. Texto, crítica, escritura. São Paulo: Ática, 1993. 
� PLATÃO Y. Fiorin. Para Entender o Texto. São Paulo. Ed. Ática, 2002. 
� POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: 

Mercado das Letras, 1997.  
� SOARES, Magda B. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2003.  
� TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino 

de gramática no 1 e 2 graus. São Paulo: Cortez, 1996. 
� VIEIRA, A. O prazer do texto: perspectivas para o ensino da literatura. São 

Paulo: EPU, 1989. 
 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: PROGRAMAÇÃO PARA WEB I 
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Série: 2ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Ser capaz de construir uma home Page 
� Linguagem HTML 
� Projetar páginas com imagens e formulário de entrada de dados. 
� Conhecer a estrutura CSS. 
� Criar Script's em Java. 
� Criar páginas funcionais DHTML. 

 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Servidor Linux. 
� Servidor Apache. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aula expositiva Participada; 
� Aulas práticas no laboratório de Informática 

 
AVALIAÇÃO 

� As verificações de aprendizagem serão realizadas através de práticas no 
Laboratório de Informática. 

 
BIBLIOGRAFIA 

� Sharma, Vivek e Sharma, Rajiv. Desenvolvendo sites de e-comerce. Makron 
� Chan, Mark C.; Griffith, Steve W. e IASI, Anthony F. Java: 1001 Dicas de 

Programação, Makron 
� Ferrer, Becker (et all), Algoritmo Estruturado. 
� Trembleu, Bunt. Ciência dos Computadores uma Abordagem Algoritma. 
� Lemay, LauraLemay,  Lemay, Aprendar a Criar Páginas Web Com Html e Xhtml 

Em 21 Dias , Makron  Lemay,  
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: QUIMICA 
Série: 2ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas. 
� Compreender os códigos e símbolos próprios da química atual. 
� Traduzir a linguagem discursiva em linguagem simbólica da química e vice 

versa.  
�  Utilizar a representação simbólica das transformações químicas e reconhecer 

suas modificações ao longo do tempo. 
� Traduzir a linguagem discursiva em outras linguagens usadas em química; 

gráficos, tabelas e relações matemáticas. 
� Identificar fontes de informação e formas de obter informações relevantes para 

o conhecimento da química (livros, computadores, jornais, manuais etc). 
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� Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão microscópica 
(lógico-empírica). 

� Compreender os fatos químicos dentro de uma visão (lógico-formal). 
� Compreender dados quantitativos, estimativas e medidas, compreender 

relações de proporcionalidade presentes na química (raciocínio proporcional). 
� Reconhecer tendências e relações a partir de dados experimentais ou outros 

(classificação, seriação e correspondência química). 
� Selecionar e utilizar idéias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) 

para resolução de problemas qualitativos e quantitativos em química, 
identificando e acompanhando as variáveis relevantes. 

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

� Reconhecer o papel da química no sistema produtivo, industrial e rural. 
� Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico da 

química e aspectos sócio político-culturais. 
� Reconhecer os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no 

desenvolvimento da química e da tecnologia. 
 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Reações químicas; 
� Balanceamento de equações químicas; 
� Cálculos Estequiométricos; 
� Soluções; 
� Termoquímica; 
� Cinética química; 
� Equilíbrio químico 

 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aula expositiva; 
� Prática em laboratório; 
� Pesquisas (levantamento bibliográfico) 

 
 
AVALIAÇÃO 

� Avaliação escrita; 
� Trabalhos Individuais ou em equipe; 
� Relatórios e Seminários 

 
BIBLIOGRAFIA 

� CARVALHO, Geraldo Camargo de. Química moderna.  São Paulo: Scipione, 
[199_?]. 

� FELTRE, Ricardo. Química.   São Paulo: Moderna, [199_?]. 
� LEMBO, Antonio.   Química: realidade e contexto : volume único. São Paulo: 

Ática, 2000. 672p. 
� PERUZZO, Tito Maragaia e CANTO, Eduardo Leite. Química: na abordagem do 

cotidiano. São Paulo: Moderna, [2000]. v. 1. 
� SARDELLA, Antônio.  Curso Completo de Química.  2a ed., São Paulo: Ática, 

1999. 751p 
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INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática  
Área Profissional: Técnico de Informática 
Disciplina: Sociologia 
Série: 2ª Carga Horária: 60 h - 72 horas 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Profissionalizante 
� Revisão critica das teorias sobre a divisão do trabalho e as respostas 

gerenciais; 
� A teoria da alienação revista sob a ótica da sociologia Moderna; 
� Exame das principais formulações ideológicas sobre o trabalho; 
� A sociologia do sindicalismo e o sindicato no Brasil; 
� Movimentos sociais de luta e defesa da cidadania, das minorias e pelo direito às 

diversidades humanas; 
� Família: ampliação do conceito, especificidades e diferenças; 
� Estratégias de abordagem e grupos sociais, especialmente a família; 
� Cultura popular e práticas populares. 
� Cultura da paz e não violência: gênero e etnia. 
� FORMAÇÃO GERAL: 
� Produzir novos discursos sobre diferentes realidades sociais, a partir das 

observações e reflexões realizadas; 
� Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana, 

ampliado a “visão de mundo”, e o “horizonte de expectativas”, nas relações 
interpessoais com vários grupos sociais; 

� Construir uma visão mais critica da industria cultural e dos meios de 
comunicação e de massa, avaliando o papel ideológico do “marketing” enquanto 
estratégia de persuasão do consumidor e do próprio eleitor. 

 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Individuo e Sociedade; 
� Sociologia do trabalho: Trabalho e ideologia; 
� Taylorismo, Fordismo, Toyotismo; 
� Sociologia: a ciência da sociedade; 
� Relações indivíduo-sociedade; 
� Cultura e Sociedade; Cultura e Ideologia; Diversidade cultural; 
� Introdução à metodologia cientifica; 
� Análise e interpretação de dados estatísticos; 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aulas expositivas participadas; 
� Leituras e reflexões dos textos bibliográficos e projetos temáticos; 
� Seminários em grupo sobre a temática contextualizando com os temas da 

pesquisa; 
� Vivências, dramatizações, leitura de vídeos. 
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AVALIAÇÃO 
� Avaliação escrita; Freqüências e participações às atividades desenvolvidas; 
� Apresentação de seminários em grupos. 

 
BIBLIOGRAFIA 

� ANTUNES, Ricardo, Os Sentidos do Trabalho (Ensaio sobre a Afirmação e a 
Negação do Trabalho),  Ed. Boitempo, 7ª edição, São Paulo, 2003 

� BENTO, Maria Aparecida Silva. Cidadania em preto e branco:  Discutindo as 
relações raciais. São Paulo: Ática, 2003. 

� BOFF, Leonardo, Civilização planetária: desafios à sociedade e ao cristianismo 
– Rio de Janeiro: Sextante, 2003 

� BRANDÃO, Antônio Carlos.  Movimentos culturais de juventude.  São Paulo: 
Moderna, 1990. 

� CALDAS, Waldenyr. Temas de cultura de massa:  música, futebol, consumo,. 
São Paulo: Arte & Ciência – Villipress, 2001. 

� CARVALHO, L.M.G. Sociologia e ensino em debate: experiências e discussão 
de sociologia. RS: Unijuí, 2004. 

� COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: 
Moderna, 1997 

� DEMO, Pedro. Introdução à sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e 
desigualdade social. São Paulo: Atlas, 2002. 

� DIMENSTEIN, Gilberto. Aprendiz do futuro:  cidadania hoje e amanhã. São 
Paulo: Ática, 2003. 

� DIMENSTEIN, Gilberto; GIANSANTI, Álvaro César. Quebra-cabeça Brasil: 
temas de cidadania na história do Brasil. São Paulo: Ática, 2003. 

� ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. Rio de 
Janeiro: Horizonte, 1945.  

� GUARENSCHI, P.A. Sociologia da prática social. Petrópolis: Vozes.  
� GUIMARÂES, R. TAVARES, R.F. Saúde e Sociedade no Brasil: Anos 80 

Relume Dumara. 
� HARVEY, D. A Condição Pós-Moderna, Ed. Loyola, 1993, Parte 2. 
� INKELES, A. O que é Sociologia. Editora Thomsou Learning, 1980. 
� JONNSIN, ALLAN G. Dicionário de Sociologia: guia prático de linguagem 

sociológica. São Paulo: Zahar  
� KONDER, V.TURA, M.L.R., VILELA, R.A.T. Sociologia para educadores. Editora 

Quartel,  2001 
� LARAIA,  Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico; 16ª  edição, Rio 

de Janeiro: Zahar editores, 2003 
� MARTINS, J.S. Sociologia e Consciência Social no Brasil. São Paulo: edesp, 

1998. MEKSENAS, P. Aprendendo Sociologia: a paixão de conhecer a vida. 
Loyola.  

� MINAYO, M.C.S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: 
Vozes. 

� ___________ ALVES, P.C. Saúde e doença: um olhar antropológico. Fiocruz, 
1994. 

� OLIVEIRA, Pérsio Santos. Introdução à Sociologia. Ática, 1995. 
� PEDROSO, Regina Célia. Violência e cidadania no Brasil: 500 anos de 

exclusão. São Paulo: Ática, 2003. 
� QUEIROZ, M.S. Saúde e doença: um enfoque antropológico. Edusc, 2003. 
� TERREIRA, L.C. A Sociologia no horizonte do século XXI. Boitempo editorial, 
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2002. 
� TOMAZI,, Nelson Dácio (Org.). Iniciação à Sociologia.  São Paulo: Atual, 2000. 
� VILANOVA, Sebastião Introdução à Sociologia. Editores Atlas 

 
 
 
 
 
 

4.2.3. EMENTAS DA 3ª SÉRIE 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
UNIDADE DE EUNÁPOLIS 
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA 
ÁREA PROFISSIONAL: INFORMÁTICA 
 
DISCIPLINA: BANCO DE DADOS  
SÉRIE: 3ª CARGA HORÁRIA: 60 HORAS – 72 H/A 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� História e  Conceitos Básicos de Banco de Dados 
� Arquitetura de um Sistema de Banco de Dados 
� Modelagem de Dados: Diagrama Entidade Relacionamento 
� Modelos de Dados: Relacional 
� Projeto de Banco de Dados Relacional: 
� Dependência Funcional 
� Chaves 
� Normalização 
� Visões 
� Integração de Visões 
� Transações 
� Álgebra Relacional 
� SQL 
� Comandos de Definição de Dados 
� Comandos de Controle de Dados 
� Comandos de Manipulação de Dados 
� Procedimentos Armazenados (Stored Procedures) 
� XML 

 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS 

� Noções de Álgebra Relacional 
� Ferramentas de Modelagem de Dados 
� Microsoft Access 
� Microsoft SQL Server 
� MySQL 
� XML 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aulas expositivas participada 
� Aulas práticas no Laboratório de Informática 
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AVALIAÇÃO 

� As verificações de aprendizagem serão realizadas através de provas teóricas e 
de atividades práticas realizadas no laboratório de informática 

 
BIBLIOGRAFIA 

� BEIGHLEY, Lynn. Use a Cabeça Sql. Alta Books. 2008. 
� DAMAS, Luís. Sql - Structured Query Language. LTC,2007. 
� ELMASRI, Ramez e NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Bancos de Dados - 

Fundamentos e Aplicações. LTC, 2000 
� SEYED, M; WILLIAMS, Hugh. Aprendendo MySQL. Alta Books, 2007 
� SILBERSCHATZ, Abraham; Korth, HENRY F. e SUDARSHAN, S. Sistemas de 

Bancos de Dados. Makron Books, 1999. 
� SOLID QUALITY LEARNING, Microsoft Sql Server 2005 - Fundamentos de 

Bancos de Dados Passo a Passo. Bookman, 2006 
 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: BIOLOGIA 
Série: 3ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a  
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� �Descrever processos e características do ambiente ou dos seres vivos, 
observando em microscópio ou a olho nu. 

� Perceber e utilizar os códigos intrínsecos da biologia. 
� Apresentar suposições e hipóteses acerca de dos fenômenos biológicos em 

estudo. 
� Apresentar, de forma organizada, o conhecimento biológico aprendido através 

de textos, desenhos, esquemas, gráficos, tabelas, maquetes etc. 
� Conhecer diferentes formas de obter informações (observações, experimento, 

leitura de texto, imagem e entrevista), selecionando aquelas pertinentes ao 
tema biológico em estudo. 

� Relacionar fenômenos, fatos, processos e idéias em biologia, elaborando 
conceitos, identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações. 

� Estabelecer relações entre parte e todo de um fenômeno ou processo biológico. 
� Utilizar noções e conceitos da biologia em novas situações de aprendizado 

(existencial ou escolar). 
� Relacionar conhecimento das diversas disciplinas para o entendimento de fatos 

ou processos biológicos. 
� Reconhecer o ser humano como agente paciente de transformações 

intencionais por ele produzidos no seu ambiente. 
� Julgar ações de intervenção, identificando aquelas que visam a preservação e a 

implementação da saúde individual, coletiva e do ambiente. 
 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
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� Genética; 
� Evolução 
� Ecologia 

 
 

� PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
� Aulas com exposição participada; 
� Observação do desenvolvimento; 
� Apresentação de seminários e relatórios 

 
 
AVALIAÇÃO 

� Avaliação escrita; 
� Observação do desenvolvimento; 
� Apresentação de seminários e relatórios 

BIBLIOGRAFIA 
� LINHARES, Sérgio & GEWANDSZNAJDEN, F., Biologia série Brasil, volume 

único, Ática, 1ª edicção, São Paulo, 2004 
� FAVARETTO, J.A. & MERCADANTE, C. Volume único, ed. Moderna, 2ª edição, 

São Paulo, 2003. 
� PAULINO, Wilson Roberto. Biologia: volume único.  São Paulo: Ática, 2000. 
� SOARES, José Luís. Biologia: volume único. 9. ed.  São Paulo: Ed. Scipione, 

1997 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: ED. FISICA  
Série: 3ª Carga Horária: 60 HORAS - 72 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como 
capacidade para discutir e modificar regras, reunindo elementos de varais 
manifestações de movimento e estabelecendo uma melhor utilização dos 
conhecimentos adquiridos sobre a cultura corporal.   

� Assumir uma postura ativa na prática das atividades físicas, e consciente da 
importância delas na vida do cidadão. 

� Participar de atividades em grandes e pequenos grupos, compreendendo as 
diferenças individuais e procurando colaborar para que o grupo possa assim 
atingir os objetivos que se propôs. 

� Reconhecer na convivência e nas praticas pacificas, maneiras de eficazes de 
crescimento coletivo, dialogando, refletindo e adotando uma postura 
democrática sobre diferentes pontos de vista postos em debate. 

� Compreender o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e 
modificar as atividades corporais, valorizando como melhoria de suas aptidões 
físicas. 

� Desenvolver as noções conceituadas de esforço, intensidade e freqüência, 
aplicando-os em sua praticas corporais.   
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� Refletir sobre as informações específicas da cultura corporal, sendo capaz de 
discerni-las e reinterpreta-las em bases cientificas, adotando uma postura 
autônoma, na seleção de atividades procedimentos para a manutenção ou 
aquisição de saúde.   

� Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo a 
valorizando as diferença de desempenho, linguagem e expressão. 

 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Atividades Lúdicas: jogos, dinâmicas de grupo; 
� Princípios de treinamento esportivo; 
� Atividade Física x Saúde; 
� Seleção e elaboração de coreografia relacionada com a temática  a ser 

escolhida; 
� Vivências corporais rítimicas; 
� Festival de Dança-Educação; 
� Prática Esportiva: Voleibol, Basquetebol, Handebol e Futsal; 
� Competições; 
� Lazer/ trabalho/ atividade física 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
� Aulas expositivas participadas; 
� Aulas práticas; 
� Pesquisa e apresentação de trabalhos; 
� Divisão de grupo para escolha do ritmo e tema; 
� Elaboração e ensaios das coreografias e danças; 
� Apresentação do trabalhos final de dança-educação; 
� Aulas práticas: jogos, aquecimento e alongamentos; 
� Aulas expositivas participadas; 
� Atividades lúdicas; 

 
 
AVALIAÇÃO 

� Participação durante as aulas; 
� Apresentação do trabalho; 
� Relatório do trabalho, com avaliação individual feita pelo grupo; 
� Participação e apresentação no Festival de Dança-Educação 
� Participação nas competições intersalas;  

 
BIBLIOGRAFIA 

� Parâmetros Curriculares Nacionais. PCN 
� Coletivo de autores. Metodologia do ensino de Educação Física 
� Teixeira, Hudson. Educação Física e Desportos.São Paulo. Ed. Saraiva, 1995. 
� Guedes & Guedes, J. E.R.P. Controle de Peso Corporal: composição corporal 

Atividade Física e Nutrição. Londrina. Ed. Midiograt, 1998. 
� Olga, Reverbel. Jogos Teatrais na Escola. Atividades Globais de Expressão. 

São Paulo. Ed. Scipione, 1996 
� Nanni, Dionísia. Dança Educação. Princípios, Métodos e Técnicas. Rio de 

Janeiro. Ed. Sprint, 1995 
� Borsari, José Roberto. Voleibol. Aprendizagem e treinamento: Um desafio 

constante. São Paulo. Ed. E.P.U., 1996 
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INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: FILOSOFIA 
Série: 3ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 
e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

� Formação da pessoa humana que inclua a constituição do sujeito como produto 
de um processo, e esse processo como um instrumento para o aprimoramento 
do jovem aluno; 

 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Éticas do dever, fundamentação da moral, autonomia do sujeito 
� Razão e vontade, o belo e o sublime na Filosofia alemã 
� Crítica à metafísica na contemporaneidade, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger 
� Epistemologias contemporâneas, Filosfias da ciência, o problema da 

demarcação entre ciência e metafísica 
� O problema dos universais, os transcendentais 
� Fenomenologia, existencialismo 
� Marxismo e Escola de Frankfurt. 

 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aulas expositivas participadas; 
� Utilização de slides, Retroprojetor; 
� Quadro branco 
� Trabalho de apresentação individual e grupal 
� Solicitação de leitura 
� Filmes 

 
 
AVALIAÇÃO 

� Elaboração de trabalhos: individual e grupos 
� Prova escrita 
� Seminários 
� Debates 
� Proposta de leitura: textos originais 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
CHAUÍ, Maria Helena. Filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2001 
ARANHA, Maria Lucia de Arruda. Filosofando: introdução à filosofia – 3ª Ed. Revista – 
São Paulo: Moderna, 2003 
NICOLA, Ubaldo. Antologia ilustrada de filosofia: das origens à idade moderna – São 
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Paulo: Globo, 2005. 
Dicionário de Filosofia: Abagnano, N. 
Dicionário de Filosofia: Japiassu, H. 
 
 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: FISICA 
Série: 3ª Carga Horária: 90 HORAS – 108 h/a  
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos, nos 
manuais de instalação de aparelhos e circuitos de instalações elétricas prediais.  

� Apresentar de forma clara e objetiva o conhecimento aprendido, utilizando a 
linguagem física adequada. 

� Conhecer as fontes de informação e formas de obter informações relevantes, 
sabendo interpretar notícias científicas. 

� Desenvolver a capacidade de investigação física.  
� Conhecer e utilizar conceitos físicos.Relacionar grandezas, quantificar, 

identificar parâmetros relevantes. Compreender e utilizar leis e teorias físicas. 
� Compreender a física presente no mundo vivencial e nos equipamentos e 

procedimentos tecnológicos. 
� Construir e investigar situações ‘’problema’’, identificar a situação física, utilizar 

modelos físicos, prever, analisar, avaliar. 
� Descobrir fucionameto de aparelhos elétricos 
� Reconhecer o papel da física no sistema produtivo, compreendendo a evolução 

dos meios tecnológicos sua relação dinâmica com a evolução do conhecimento 
científico. 

� Articular o conhecimento físico com o conhecimento de outras áreas. 
 
 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Ondulatória. 
� Introdução à eletricidade: carga elétrica, condutores, isolantes, eletrização, 

campo elétrico; 
� Eletrodinâmica; 
� Semicondutores: Estrutura e funcionamento. 

 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aulas expositivas e demonstrativas; 
� Atividades de laboratório; 
� Montagem de circuito simples. 
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AVALIAÇÃO 
� Avaliação escrita individual e em grupo; 
� Relatório de atividades práticas; 
� Atividades demonstrativas. 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
� GASPAR, A. Física. Vol. 03. Ed. Ática – São Paulo, 2001 
� MÁXIMO A. & ALVARENGA B. Curso de Física. Vol. 03 – Ed. Scipione, São 

Paulo, 2000 
� RAMALHO, Júnior, F; FERRARO, N.G. e TOLEDO, P.A. – Os Fundamentos da 

Física – São Paulo. Ed. Moderna, 1999. 
� PENTEADO, P.C.M. & TORRES, C.M.A. Física  - ciência e tecnologia. Vol.02 e 

03. São Paulo. Ed Moderna. 2005 
�  SAMPAIO, J.L. & CALÇADA, C.S. Universo da física. Vol. 02 e 03  Ed. Atual, 

2005 
 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: Geografia 
Série:3ª Carga Horária: H –72 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Construir a identidade social e política de modo a viabilizar o exercício de 
cidadania plena, contexto do estado de direito, atuando para que haja, 
efetivamente uma reciprocidade e deveres entro o poder publico e o cidadão. 

� Conhecer analisar os principais problemas temas ao mundo contemporâneo. 
 
BASES CIETÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Globalização e neoliberalismo; 
� Direitos humanos: violência, trabalho infantil, direitos do consumidor; 
� Movimentos sociais; 
� Meio ambiente; 
� Revolução tecnológica. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aulas expositivas; 
� Seminários; 
� Leitura de vídeos. 

 
AVALIAÇÃO 

� Produção textual aliada a tecnologias inovadoras; 
� Pesquisa. 

 
 
BIBLIOGRAFIA 
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� BOFF, Leonardo, Civilização planetária: desafios à sociedade e ao cristianismo 
– Rio de Janeiro: Sextante, 2003 

 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: HISTÓRIA 
Série:3ª Carga Horária: H – 72 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Construir a identidade social e política de modo a viabilizar o exercício de 
cidadania plena, contexto do estado de direito, atuando para que haja, 
efetivamente uma reciprocidade e deveres entro o poder publico e o cidadão. 

� Conhecer analisar os principais problemas temas ao mundo contemporâneo. 
 
BASES CIETÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Globalização e neoliberalismo; 
� Direitos humanos: violência, trabalho infantil, direitos do consumidor; 
� Movimentos sociais; 
� Meio ambiente; 
� Revolução tecnológica. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aulas expositivas; 
� Seminários; 
� Leitura de vídeos. 

 
AVALIAÇÃO 

� Produção textual aliada a tecnologias inovadoras; 
� Pesquisa. 

 
 
BIBLIOGRAFIA 

� BOFF, Leonardo, Civilização planetária: desafios à sociedade e ao cristianismo 
– Rio de Janeiro: Sextante, 2003 

 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: INGLÊS 
Série: 3ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Valorizar o domínio da língua inglesa com forma de conhecimento e de 
integração no mundo; 
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� Conhecer as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso à 
informação a ouras culturas e grupos sociais; 

� Compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em 
razão de aspectos sociais ou culturais; 

� Saber distinguir as variantes lingüísticas; 
� Compreender em que medida os enunciados refletem a forma de ser, agir, de 

quem os produz; 
� Adquirir um vocabulário produtivo que lhe garanta competência na 

compreensão de pequenos textos em inglês; 
� Conhecer as estruturas básicas da língua inglesa e utiliza-las na compreensão, 

produção e decodificação de textos orais e escritos. 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Estudo de vocabulário técnico e expressões idiomáticas inglesas em ciência da 
computação e tecnologia da informação; 

� Interpretação de textos técnico-científico em inglês; 
� Estudo de itens gramaticais básicos que possam auxiliar na compreensão do 

texto; 
� Habilidades de estudo: resumir parágrafos e textos breves ou de dificuldade 

limitada; traduzir pequenos trechos; 
� Identificação de metáforas e referências culturais 
� Leitura e interpretação de textos on-line; 
� Vocabulário técnico científico básico em inglês.  

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Exposição oral; 
� Debate aberto; 
� Aulas expositivas para a introdução e revisão dos trabalhos diários (warm-up); 
� Leitura e interpretação individual e coletiva de textos (understanding texts); 
� Atividades escritas e orais (Individual e em grupo): Fixation exercises/ Dictation/ 

Listening comprehension/Songs and Short Activites/Film; 
� Atividades escritas e orais (Individuais e em grupo); 
� Textos técnicos-científicos em inglês; 
� Documentação on-line; 
� Aula expositiva, aula prática com resolução de exercícios. 
� Recursos didáticos: Retroprojetor, transparências, Internet, textos variados, 

textos técnicos da área da Informática, textos extraídos da Internet, dicionários 
espanhol/português, DVD, televisão e videocassete. 

 
AVALIAÇÃO 
DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

� Serão realizadas atividades em sala de aula através da prática de compreensão 
de textos escritos (extraídos de revistas, jornais, manuais, livros, internet, etc.); 
e verificações parciais (VP1 e VP2) durante as unidades. 

 
� Critério para avaliação das atividades Intra-classe (trabalhos em sala): 
� Serão realizados trabalhos de leitura e interpretação de texto em cada unidade 

valendo nota. Os textos das atividades em sala de aula encontram-se na 
apostila de inglês. 

� As atividades intra-classe podem ser feitas em equipes de 02 alunos e deverão 
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ser entregues ao final da aula. 
� A aprendizagem será trabalhada através de atividades diferentes, tais como: 

true/false exercise, completion exercises, matching, role playing, group/pair 
work, brainstoriming activities, linking words/paragraps, viewing sequences, 
listening comprehension exercises, filing in blanks, multiple choice, writing, 
games, warm-up activities, songs, etc. 

� É permitido o uso do dicionário nas atividades intra-classe; 
� É permitido o uso da tabela dos verbos irregulares. 

 
 
BIBLIOGRAFIA 

� Apostilas elaboradas pela professora da disciplina; 
� Revistas e jornais de interesse geral especializados ou de divulgação científica; 
� Manuais e livros – textos editados em língua inglesa 
� Textos técnicos de informática extraídos da internet; 
� Material publicado pela Coordenação do Projeto Nacional de Inglês 

Instrumental; 
� COLLINS, Cobuild – Essencial Dictionary 
� LONGMAN. Dictionary of contemporary English 
� MARQUES, Amadeu and DRAPER, David. Dicionário Inglês/Português – 

Português/Inglês. São Paulo. Ed. Ática, 1988 
� MARTINS, Elisabeth Prescher. Gradede English. São Paulo. Moderna, 1996 

 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: MATEMÁTICA 
Série: 3ª Carga Horária: 90 HORAS – 108 h/a  
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Ler e interpretar textos em matemática; 
� Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas, gráficos, 

expressões, etc); 
� �Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para a linguagem 

simbólica (equações, gráficos, diagrama, formulas, etc) e vice versa; 
� Exprimir se com correção e clareza, tanto na língua materna, como na 

linguagem matemática, usando a terminologia correta; 
� Produzir textos matemáticos adequados; 
� Utilizar corretamente instrumentos de medição e de desenho; 
� Identificar  problemas do contexto  da realidade e traduzi-los para a linguagem a 

matemática  (compreender enunciados, formular questões); 
� Formular hipóteses e prever resultados; 
� Selecionar estratégias de resolução de problemas; 
� Interpretar e criticar resultados numa situação concreta. 
� Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos; 
� Desenvolver a capacidade de utilizar a matemática à interpretação e 

intervenção no real; 
� Aplicar métodos e conhecimentos matemáticos em situações reais, em especial 
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em outras áreas do conhecimento. 
� Utilizar adequadamente calculadoras e computador, reconhecendo suas 

limitações e potencialidades. 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Unidade I 
o 1.Binômio de Newton: conceitos, termo geral, triangulo de Pascal 
o 2.Geometria Plana: definição das principais figuras planas, calculo de 

perímetro, áreas e elementos notáveis. 
o 3.Geometria Espacial de posição: conceitos, principais axiomas, posições 

relativas de ponto e reta, ponto e plano, reta e reta, reta é plano. 
 

� Unidade II 
o Geometria Espacial Métrica 
o Poliedros: conceitos, classificação, relação de Euler. 
o 1.2. Prismas: conceitos, classificação, cálculo de superfície e volume. 
o Cilindro: conceitos, classificação, cálculo de superfície e volume. 
o Cone: conceitos, classificação, cálculo de superfície e volume. 
o Esfera: conceitos, cálculo de superfície e volume. 

 
� Unidade IV 

o Geometria Analítica 
o O ponto: conceitos, distancia de pontos, ponto médio, condição de 

alinhamento, área de triangulo. 
o A reta: equação reduzida, equação geral, equação 

paramétrica/segmentária, posições relativas, perpendiculares. 
o A circunferência: equação geral, equação reduzida, posições relativas. 

 
 
 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Trabalhos em grupo 
� Estudo dirigido 
� Exposição participada 
� Apresentação de problemas da vida real. 
� Utilização de livro didático. 

 
 
AVALIAÇÃO 

� Resolução de listas de exercícios. 
� Trabalhos em grupo 
� Prova escrita 

 
 
BIBLIOGRAFIA 

� IEZZI, Gelson et al. Matemática: Ciência e aplicações, Vols 1, 2 e 3. São Paulo, 
editora Atual-2004. 

� Dante, Luiz Roberto.  Matemática: Contexto e Aplicações, Vols 1, 2 e 3. São 
Paulo, editora Ática –2003. 
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� Coleção Fundamentos de Matemática Elementar vols 1 a 10. São Paulo, editora 
Atual –2005. 

 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: PORTUGUES 
Série: 3ª Carga Horária: 90 HORAS – 108 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Compreender as principais características do Modernismos português e 
brasileiro. 

� Entender a importância da escola moderna para afirmação da literatura 
brasileira como literatura nacional. 

� Identificar as gerações do Modernismo brasileiro e suas características. 
� Estudar a poesia e prosa moderna brasileira, fazendo relação entre as obras e 

contexto social. 
� Diferenciar e produzir textos argumentativos e dissertativos. 
� Entender a importância da coesão e coerência no processo de construção 

textual. 
 
 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� História social do Modernismo/ A poesia e prosa moderna brasileira. 
� Texto argumentativo e dissertativo. 
� Coesão e coerência (teoria do texto). 
� Textos informativos 
� Funções dos pronomes e numerais na produção textual. 
� Introdução aos estudos da sintaxe: termos essenciais. 
� Orações coordenadas e subordinadas. 
� O Modernismo no Brasil. 
� Função das conjunções e das preposições na produção textual. 
� Termos integrantes e acessórios da oração. 
� Semântica / sintaxe / morfologia (inseridas no texto) 
� O Pós-Modernismo  
� Literatura Contemporânea/Poesia Marginal/ Poesia concretista/Prosa Pós-

Moderna. 
� Concordância e Regência Nominal/Verbal. 
� Colocação Pronominal 

 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aula expositiva; 
� Leitura e pesquisa; 
� Utilização de diversos textos como ponto de partida para alcance dos 

conteúdos; 
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� Comparação e análise entre as modalidades lingüísticas; 
� Seminários 
� Trabalhos em grupos 
� Produções e Análises Textuais (individual) 
� Laboratório de Expressão Oral 

 
AVALIAÇÃO 

� Avaliação contínua, com atividades escritas e orais; 
� Freqüências e participação às atividades desenvolvidas; 
� Confecção de painéis; 
� Produção textual. 

 
BIBLIOGRAFIA 

� BAGNO, Marcos. O preconceito lingüístico. São Paulo: Loyola, 1999. 
� ______. Dramática da língua portuguesa: tradição gramatical, mídia & exclusão 

social. São Paulo, Loyola, 2000. 
� ______. Português ou brasileiro? Um convite à pesquisa. São Paulo, Parábola, 

2001. 
� BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1977. 
� BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média Tecnológica. 

Parâmetros curriculares nacionais: Ensino Médio: Língua Portuguesa. Brasília: 
MEC/SEMT, 1999. 

� CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. São 
Paulo:  Martins Fontes, 1976. 2v.    

� ______.  Literatura e sociedade. São Paulo: Nacional, 1973.    
� ______.  Na sala de aula. São Paulo: Ática, 1985. 
� COUTINHO, Afrânio. (org.). A literatura no Brasil. 6. v. Rio de Janeiro: 

Sulamericana,  1969. 6V 
� CUNHA, Celso Ferreira da. Gramática da língua portuguesa. - FAE-Ministério 

da Educação : Brasília, 1986. 
� DEMO, Pedro. Conhecimento moderno: sobre ética e intervenção do 

conhecimento. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.  
� DEMO, Pedro. A Educação do futuro e o futuro da educação. Campinas, São 

Paulo: Autores Associados, 2005. 
� EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução.  São Paulo: Martins 

Fontes,  1990. 
� FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.   
� GARCEZ, Lucília Helena do Carmo. A escrita e o outro: os modos de 

participação na construção do texto. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1998. 

� GERALDI, Wanderley (org). O texto na sala de aula: leitura e produção. 
Cascável: Assoeste, 1985. 

� GOODMAN, S.Kenneth. Considerações a respeito da língua e do 
desenvolvimento. In FERREIRO, Emília; PALÁCIO, Margarida Gómez. Os 
processos de leitura e escrita: novas perspectivas. Tradução de Luisa Maria 
Silva. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987, p. 11 -22. 
GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. 3. ed. Rio de 
Janeiro:  Civilização Brasileira, 1978.   

� _____.  Literatura e vida nacional. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1978. 
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� JAUS, H. R. et alli. A literatura e o leitor: textos de estética da recepção. Rio de 
Janeiro:  Paz e Terra, 1979. 

� KOCH, Ingedore Villaça. A interação pela linguagem. 4. ed. São Paulo: 
Contexto, 1998. 

� KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos 
do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

� LUFT, Celso Pedro. Língua e liberdade: por uma nova concepção da língua 
materna. São Paulo: Ática, 2004. 

� MARCUSCHI, Luiz Antônio. Exercícios de compreensão ou copiação nos 
manuais de ensino de língua? EM ABERTO, Brasília, ano 16, n.69 jan/mar 
1996. Disponível em: Guia de livros didáticos no site: http//www.mec.org.br. 

� MATTOS E SILVA, R.V. Tradição gramatical e gramática tradicional.  São 
Paulo: Contexto, 2002.   

� _____. O português arcaico: morfologia e sintaxe. São Paulo: Contexto, 2001. 
� _____. Contradições no ensino de português: a língua que se fala x a língua 

que se ensina.  São Paulo: Contexto, 1996.  
� ORLANDI, Eni Puccinelli. A linguagem e seu funcionamento: as formas do 

discurso. 4. ed. Campinas: Pontes, 1996. 
� NICOLA, José de. Língua, literatura e redação. São Paulo: Scipione. 1991. 3 v. 
� PERRONE-MOISÉS, Leyla. Texto, crítica, escritura. São Paulo: Ática, 1993. 
� PLATÃO Y. Fiorin. Para Entender o Texto. São Paulo. Ed. Ática, 2002. 
� POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: 

Mercado das Letras, 1997.  
� SOARES, Magda B. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2003.  
� TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino 

de gramática no 1 e 2 graus. São Paulo: Cortez, 1996. 
� VIEIRA, A. O prazer do texto: perspectivas para o ensino da literatura. São 

Paulo: EPU, 1989. 
 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
UNIDADE DE EUNÁPOLIS 
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA 
ÁREA PROFISSIONAL: INFORMÁTICA 
 
DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA  
SÉRIE: 3ª CARGA HORÁRIA: 60 HORAS – 72 H/A 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Linguagens de programação e programação estruturada 
� Tipos de dados e operadores aritméticos e lógicos; 
� Estruturas condicionais e de repetição 
� Estruturas de dados homogêneas e heterogêneas 
� Vetores 
� Matrizes 
� Funções e procedimentos 
� Entrada e saída em disco 
� Tipos de dados definidos pelo programador 
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� Expressar soluções de problemas através da linguagem escolhida utilizando as 
técnicas de algoritmos e estruturas de dados 

� Desenvolvimente de aplicativos com interface gráfica e acesso a dados 
 
 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS 

� Noções de Algoritmos 
� Linguagem C# / Objetct Pascal / Visual Basic 
� Ambientes de Desenvolvido: Visual Studio, Borland Delphi 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aulas expositivas participada 
� Aulas práticas no Laboratório de Informática 

 
AVALIAÇÃO 

� As verificações de aprendizagem serão realizadas através de provas teóricas e 
de atividades práticas realizadas no laboratório de informática 

 
BIBLIOGRAFIA 

� LUZZARDI, Paulo Roberto Gomes. Linguagem de Programação C – EDUCAT, 
1996 

� SCHILDT, Herbert. C Completo e Total. São Paulo: Makron Books, 1997. 
� MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em Linguagem C – Curso completo – 

Módulo 1- McGrawHill – São Paulo. 
� MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em Linguagem C – Curso completo – 

Módulo 2- McGrawHill – São Paulo. 
 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: PROGRAMAÇÃO PARA WEB II 
Série: 3ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Interpretar e analisar o resultado da modelagem de dados. 
� Projetar programas e funções a partir dos diagramas de sistema. 
� Conhecer a linguagem PHP. 
� Ser capaz de construir programas em PHP. 
� Desenvolver programas para a WEB. 
� Criar Script's em Java. 
� Criar páginas funcionais com acesso à banco de dados utilizando PHP. 

 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Lógica de programação. 
� Análise de sistema. 
� HTML 
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� Servidor Linux. 
� Servidor Apache com suporte para PHP. 
� Servidor Mysql. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aula expositiva Participada; 
� Aulas práticas no laboratório de Informática 

 
BIBLIOGRAFIA 

� Pressman, Rogers S. Engenharia de Software. 5ª edição, ISBN: 85-86804-25-8. 
Mcgraw-Hill. 

� Norton, Peter. A Bíblia do Programador (em português). Campus 
� Sharma, Vivek e Sharma, Rajiv. Desenvolvendo sites de e-comerce. Makron 
� Chan, Mark C.; Griffith, Steve W. e IASI, Anthony F. Java: 1001 Dicas de 

Programação, Makron 
� Ferrer, Becker (et all), Algoritmo Estruturado. 
� Trembleu, Bunt. Ciência dos Computadores uma Abordagem Algoritma. 
� Guezzi, Carlo. Conceitos de Linguagem de Programação. Campus 
� Salibra, W.L.C. Técnicas de Programação, Makron/Mcgraw-hill, 1992. 
� Forbellone, André Luiz; Eberspacker, Henri F. Lógica de Programação de 

Algoritmos e Estrutura de Dados. Makron/Mcgraw-Hill. 
� Cericola, Oswaldo Vicente. Banco de Dados Relacional e Distribuídos. Rio de 

Janeiro. LTC, 1991 
� Date, C.J. Introdução à Sistemas de Banco de Dados. Rio de Janeiro, Campus. 

 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: QUIMICA 
Série: 3ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas. 
� Compreender os códigos e símbolos próprios da química atual. 
� Traduzir a linguagem discursiva em linguagem simbólica da química e vice 

versa. - Utilizar a representação simbólica das transformações químicas e 
reconhecer suas modificações ao longo do tempo. 

� Traduzir a linguagem discursiva em outras linguagens usadas em química; 
gráficos tabelas e relações matemáticas. 

� Identificar fontes de informação e formas de obter informações relevantes para 
o conhecimento da química (livros, computadores, jornais, manuais etc). 

� Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão microscópica 
(lógico-empírica). 

� Compreender os fatos químicos dentro de uma visão (lógico-formal). 
� Compreender dados quantitativos, estimativas e medidas, compreender 

relações de proporcionalidade presentes na química (raciocínio proporcional). 
� Reconhecer tendências e relações a partir de dados experimentais ou outros 

(classificação, seriação e correspondência química). 
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� Selecionar e utilizar idéias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) 
para resolução de problemas qualitativos e quantitativos em química, 
identificando a acompanhando as variáveis relevantes. 

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

� Reconhecer o papel da química no sistema produtivo, industrial e rural. 
� Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico da 

química e aspectos sócio político-culturais. 
� Reconhecer os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no 

desenvolvimento da química e da tecnologia. 
 
 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Radioatividade; 
� Química Orgânica; 
� Petróleo, hulha e bioconbustíveis. 

 
 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aula expositiva; 
� Prática em laboratório 
� Pesquisas (levantamento bibliográfico) 

 
 
 
AVALIAÇÃO 

� Avaliação escrita; 
� Trabalhos individuais ou em equipes; 
� Relatórios e seminários 

 
 
BIBLIOGRAFIA 

� CARVALHO, Geraldo Camargo de. Química moderna.  São Paulo: Scipione, 
[199_?]. 

� FELTRE, Ricardo. Química.   São Paulo: Moderna, [199_?]. 
� LEMBO, Antonio.   Química: realidade e contexto : volume único. São Paulo: 

Ática, 2000. 672p. 
� PERUZZO, Tito Maragaia e CANTO, Eduardo Leite. Química: na abordagem do 

cotidiano. São Paulo: Moderna, [2000]. v. 1. 
� SARDELLA, Antônio.  Curso Completo de Química.  2a ed., São Paulo: Ática, 

1999. 751p 
 
 
 

4.2.4. EMENTAS DA 4ª SÉRIE 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
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Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina:  ANÁLISE DE SISTEMA 
Série: 4ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Levantamento, modelagem e análise de sistemas.  
� Ciclo de vida de um sistema.  
� Metodologias e técnicas de análise orientada a objetos.  
� Uso de técnicas de projeto na implementação de sistemas de informação.  
� Conceitos de Orientação a Objetos: Classe e Objetos, herança, 

encapsulamento, polimorfismo, abstração.  
� Características da Orientação a Objetos. 
� Análise Orientada a Objetos: Técnica de Modelagem: UML - Unified Modeling 

Language. 
 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Processador de texto. 
� Gerador de gráfico. 
� Ferramentas de Modelagem 

 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aula expositiva Participada; 
� Aulas práticas no laboratório de Informática 

 
 
AVALIAÇÃO 

� As verificações de aprendizagem serão realizadas através de práticas no 
Laboratório de Informática. 

 
 
BIBLIOGRAFIA 

� Bezerra , E., Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML, Editora 
Campus, 2000. 

 
� Booch, G., Rumbaugh, J. & Jacobson, I. UML Guia do Usuário, Editora 

Campus, 2000. 
 

� Fowler, M. e Scott, K., UML Essencial - Um breve guia para a linguagem padrão 
de modelagem de objetos. Porto Alegre: Bookman, 2000. 

 
� Furlan , José Davi, Modelagem de Objetos através de UML. Makron Books, 

1998.  
 

� Larman, C., Utilizando UML e Padrões: Uma introdução à análise e ao projeto 
orientados a objetos. Craig Bookman Companhia Editora, 2000. 
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� Lima, A. S., UML 2.0 Do Requisito à Solução. São Paulo: Editora Érica, 2008. 
 

� Pressman, R., Engenharia de Software, Ed. McGraw-Hill, 1995. 
 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA  
Campus Eunápolis  
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática  
Área Profissional: Informática  
Disciplina: Espanhol  
Série: 1ª  Carga Horária: 60 HORAS - 72 h/a  
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES  
 

• Conhecer a unidade e a diversidade da língua espanhola ou castelhana, 
respeitando as peculiaridades léxicas, fonéticas e semânticas de cada nação. 

• Conhecer os países que falam a língua espanhola ou castelhana no mundo e 
a influência dos povos aborígines em sua conformação.   

• Compreender, interpretar e produzir textos orais e escritos.  

• Entender o diálogo em língua estrangeira como instrumento de comunicação 
na produção coletiva e na busca de soluções de problemas.  

• Oportunizar a valorização e respeito a sua cultura e a cultura do outro.  

• Conhecer, entender e apropriar-se, se conveniente,  da linguagem específica 
da área de informática.  

 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)  
 

• Saludos, costumbres, agradecimientos y presentaciones.  

• Países donde se habla español o castellano en el mundo. 

• Lectura y comprensión de textos informativos, literarios y musicales. 

• Distinción entre registro formal e informal. 

• Pronombres personales sujeto y complemento. 

• Los colores 

• Las partes del cuerpo 

• El vestuario 
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• Estructura de la lengua (estructuras gramaticales que dan soporte a la 
oralidad, lectura y escritura).  

• El lenguaje “netivo”.  

• Diferencias y semejanzas entre términos técnicos específicos de la 
informática.  

 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS  
 

• Aulas expositivas, práticas, dinâmica de grupos. 

• Utilização de recursos audiovisuales, laboratório de informática, Internet. 

• Leituras e reflexões dos textos bibliográficos e projetos temáticos. 

• Produção de textos orais e escritos.  

• Produção de um blog.  

• Seminários em grupo sobre a temática contextualizada com os temas da 
pesquisa. 

 
AVALIAÇÃO  
 

• Auto avaliação;  
• Avaliação teórica;  
• Participação nas aulas (qualitativa);  
• Apresentação do Trabalho Final. 

 
 
BIBLIOGRAFIA  
 

• Apostila elaborada pelo professor com conteúdos direcionados para a aula 
de ELE.  

• CASTRO, Francisca. “Uso de la gramática española” 1ª Ed. 13ª reimpresión. 
Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, S.A. 2005.  

• Dicionario Larousse espanhol – português, português – espanhol: essencial/ 
[coordenação editorial José A. Gálvez]. 1ª Ed. São Paulo: Larousse do 
Brasil, 2005 

• Espanhol + fácil para falar/ tradução Larousse. – São Paulo: Larousse do 
Brasil, 2003. (Espanhol + fácil/ direção Ralf Brockmeter) 

• PALOMINO, María Angeles. “Técnicas de correo comercial”. 1ª Ed. Madrid: 
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Editora Edelsa Grupo Didascalia, S.A. 1997.  

• ROJAS, Gordillo, Carmen. Internet como recurso didáctico para la classe de 
E/LE/ Carmen Rojas Gordillo, Brasilia. Embajada de España. Consejería de 
Educación y Ciencias, 2001. 

• ZATARAIN, Irma Munguía; ZATARAIN, Martha E. , ROMERO, Gilda R. 
“Gramática Práctica de la Lengua Española”. 1ªed. 4ª reimpresión.México: 
Editorial Larousse, S. A. 2005. 

 
 
 
 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: FILOSOFIA 
Série: 4ª Carga Horária: 30 HORAS – 36 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 
e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

� Formação da pessoa humana que inclua a constituição do sujeito como produto 
de um processo, e esse processo como um instrumento para o aprimoramento 
do jovem aluno; 

 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Éticas do dever, fundamentação da moral, autonomia do sujeito 
� Razão e vontade, o belo e o sublime na Filosofia alemã 
� Crítica à metafísica na contemporaneidade, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger 
� Epistemologias contemporâneas, Filosfias da ciência, o problema da 

demarcação entre ciência e metafísica 
� O problema dos universais, os transcendentais 
� Fenomenologia, existencialismo 
� Marxismo e Escola de Frankfurt. 

 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aulas expositivas participadas; 
� Utilização de slides, Retroprojetor; 
� Quadro branco 
� Trabalho de apresentação individual e grupal 
� Solicitação de leitura 
� Filmes 

 



Plano do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 

 81 

 
AVALIAÇÃO 

� Elaboração de trabalhos: individual e grupos 
� Prova escrita 
� Seminários 
� Debates 
� Proposta de leitura: textos originais 
 

 
BIBLIOGRAFIA 
CHAUÍ, Maria Helena. Filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2001 
ARANHA, Maria Lucia de Arruda. Filosofando: introdução à filosofia – 3ª Ed. Revista – 
São Paulo: Moderna, 2003 
NICOLA, Ubaldo. Antologia ilustrada de filosofia: das origens à idade moderna – São 
Paulo: Globo, 2005. 
Dicionário de Filosofia: Abagnano, N. 
Dicionário de Filosofia: Japiassu, H. 
 
 
 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: FISICA 
Série: 4ª Carga Horária: 90 HORAS – 108 h/a  
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Expressar se corretamente utilizando a linguagem física adequada e 
elementos de sua representação simbólica.Apresentar de forma clara e objetiva 
o conhecimento aprendido, através de tal linguagem. 

� Conhecer as fontes de informação e formas de obter informações relevantes, 
sabendo interpretar notícias científicas. 

� Desenvolver a capacidade de investigação física. Classificar, organizar, 
sistematizar e identificar.Observar, estimar ordens de grandeza, compreender o 
conceito de medir, fazer hipóteses, testar. 

� Conhecer e utilizar conceitos físicos.Relacionar grandezas, quantificar, 
identificar parâmetros relevantes. Compreender e utilizar leis e teorias físicas. 

� Compreender a física presente no mundo vivencial e nos equipamentos e 
procedimentos tecnológicos.Descobrir o ‘’como funciona’’de aparelhos. 

� Construir e investigar situações ‘’problema’’, identificar a situação física, utilizar 
modelos físicos, prever, analisar, avaliar. 

� Reconhecer o papel da física no sistema produtivo, compreendendo a evolução 
dos meios tecnológicos sua relação dinâmica com a evolução do conhecimento 
científico. 

� Articular o conhecimento físico com o conhecimento de outras áreas. 
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BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Magnetismo: campo magnético e corrente elétrica; 
� Indução Magnética: Fundamentos e aplicações; 
� Física Moderna 

 
 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aulas expositivas e demonstrativas; 
 
 
AVALIAÇÃO 

� Avaliação escrita individual e em grupo; 
� Relatório de atividades práticas; 
� Atividades demonstrativas. 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
� GASPAR, A. Física. Vol. 03. Ed. Ática – São Paulo, 2001 
� MÁXIMO A. & ALVARENGA B. Curso de Física. Vol. 03 – Ed. Scipione, São 

Paulo, 2000 
� RAMALHO, Júnior, F; FERRARO, N.G. e TOLEDO, P.A. – Os Fundamentos da 

Física – São Paulo. Ed. Moderna, 1999. 
� PENTEADO, P.C.M. & TORRES, C.M.A. Física  - ciência e tecnologia. Vol.02 e 

03. São Paulo. Ed Moderna. 2005 
�  SAMPAIO, J.L. & CALÇADA, C.S. Universo da física. Vol. 02 e 03  Ed. Atual, 

2005 
 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: INGLES 
Série: 4ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Rever as estruturas básicas e intermediárias da língua inglesa e utiliza-las na 
compreensão, produção e decodificação de textos escritos. Compreender de 
que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de aspectos 
sociais ou culturais; 

� Adquirir um vocabulário produtivo que lhe garanta competência na 
compreensão de textos em inglês; 

� Desenvolver estratégias de leitura: levantamento de hipóteses acerca do 
conteúdo, identificação da idéia central do texto, uso do contexto para inferência 
do sentido de termos desconhecidos, interpretação das idéias principais; 

� Compreender em que medida os enunciados refletem a forma de ser, pensar, 
agir, de quem os produz; 
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� Ler e interpretar textos técnicos de informática nos diversos níveis de 
compreensão; 

� Resolver provas de vestibular, com questões de múltipla escolha e discursivas. 
 
 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Aspectos gramaticais referentes ao nível básico e intermediário da língua 
inglesa; 

� Níveis de compreensão de leitura; 
� Estratégias de Leitura; 
� Lay-out; 
� Prediction/ Skimming/ Scanning; 
� Utilização de informação não-linear; 
� Convenções gráficas / Indicações de referências/ Informações não-verbal; 
� Key words / Cognates (false cognates) / Word formation / Linking words; 
� Uso do dicionário; 
� Vocabulário técnico de informática; 
� Tradução de palavras, termos e/ou expressões idiomáticas; 
� Provérbios: a correspondência semântica entre o inglês e o português; 
� Leitura, compreensão interpretação de textos técnicos em ciência da 

computação e tecnologia da informação; 
� Habilidades de estudo: resumir parágrafos e textos breves ou de dificuldade 

limitada; traduzir pequenos trechos. 
 
 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Exposição oral; 
� Aulas expositivas para a introdução e revisão dos trabalhos diários (warm-up); 
� Leitura e interpretação individual e coletiva de textos (understanding texts); 
� Atividades escritas e orais (Individual e em grupo): Fixation exercises/ Dictation/ 

Listening comprehension/Songs and Short Activites/Film; 
� Atividades escritas e orais (Individuais e em grupo); 
� Textos técnicos-científicos em inglês; 
� Documentação on-line; 
� Aula expositiva, aula prática com resolução de exercícios. 

 
� Recursos didáticos: Retroprojetor, transparências, Internet, textos variados, 

textos técnicos da área da Informática, textos extraídos da Internet, dicionários 
espanhol/português, DVD, televisão e videocassete. 

 
 
AVALIAÇÃO 
DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

� Serão realizadas atividades em sala de aula através da prática de compreensão 
de textos escritos ( extraídos de revistas, jornais, manuais, livros, internet, etc.); 
e verificações parciais (VP1 e VP2) durante as unidades. 

 
� Critério para avaliação das atividades Intra-classe (trabalhos em sala): 
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� Serão realizados trabalhos de leitura e interpretação de texto em cada unidade 
valendo nota. Os textos das atividades em sala de aula encontram-se na 
apostila de inglês. 

� As atividades intra-classe podem ser feitas em equipes de 02 alunos e deverão 
ser entregues ao final da aula. 

� A aprendizagem será trabalhada através de atividades diferentes, tais como: 
true/false exercise, completion exercises, matching, role playing, group/pair 
work, brainstoriming activities, linking words/paragraps, viewing sequences, 
listening comprehension exercises, filing in blanks, multiple choice, writing, 
games, warm-up activities, songs, etc. 

� É permitido o uso do dicionário nas atividades intra-classe; 
� É permitido o uso da tabela dos verbos irregulares. 

 
 
BIBLIOGRAFIA 

� Apostilas elaboradas pela professora da disciplina; 
� Revistas e jornais de interesse geral especializados ou de divulgação científica; 
� Manuais e livros – textos editados em língua inglesa 
� Textos técnicos de informática extraídos da internet; 
� Material publicado pela Coordenação do Projeto Nacional de Inglês 

Instrumental; 
� Collins, Cobuild – Essencial Dictionary 
� LONGMAN. Dictionary of contemporary English 
� MARQUES, Amadeu and DRAPER, David. Dicionário Inglês/Português – 

Português/Inglês. São Paulo. Ed. Ática, 1988 
� MARTINS, Elisabeth Prescher. Gradede English. São Paulo. Moderna, 1996 

 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
Série: 4ª Carga Horária: 60 H  - 72 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Elaborar e Executar levantamentos cadastrais para diagnóstico de instalações 
elétricas; 

� Desenvolver esquemas gráficos em formatos utilizando lápis; 
� Ler e interpretar projetos de instalações 

 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Dispositivos elétricos; 
� Simbologias, convenções técnicas; 
� Potência elétrica 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aula expositiva com o uso do quadro negro; 
� Retroprojetor, tanto na sala de aula quanto no laboratório de instalações 

domiciliares. 
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AVALIAÇÃO 
� Participação; 
� Verificação de aprendizagem através de provas; 
� Trabalhos individuais e em equipe. 

 
BIBLIOGRAFIA 

� Creder, Hélio. Instalações elétricas. 14ª edição; 
� Instalações Elétricas Residenciais, Apostila; 
� Filho L. – Projeto de Instalações Elétricas Prediais. Ed. Érico Ltda. – 1997. 

 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: MATEMÁTICA 
Série: 4ª Carga Horária: 90 HORAS – 108 h/a  
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Ler e interpretar textos em matemática; 
� Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas, gráficos, 

expressões, etc); 
� �Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para a linguagem 

simbólica (equações, gráficos, diagrama, formulas, etc) e vice versa; 
� Exprimir se com correção e clareza, tanto na língua materna, como na 

linguagem matemática, usando a terminologia correta; 
� Produzir textos matemáticos adequados; 
� Utilizar corretamente instrumentos de medição e de desenho; 
� Identificar  problemas do contexto  da realidade e traduzi-los para a linguagem a 

matemática  (compreender enunciados, formular questões); 
� Formular hipóteses e prever resultados; 
� Selecionar estratégias de resolução de problemas; 
� Interpretar e criticar resultados numa situação concreta. 
� Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos; 
� Desenvolver a capacidade de utilizar a matemática à interpretação e 

intervenção no real; 
� Aplicar métodos e conhecimentos matemáticos em situações reais, em especial 

em outras áreas do conhecimento. 
� Utilizar adequadamente calculadoras e computador, reconhecendo suas 

limitações e potencialidades. 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Unidade I 
o Números Complexos: conceitos, forma algébrica, forma trigonométrica, 

operações. 
o Polinômios: conceitos, operações, teorema do resto, dispositivo de Brio-

Rufini. 
 

� Unidade II 
o Equações polinomiais: 
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� Unidade III 

o Matemática Financeira: 
o Estatística Básica: 

 
o Unidade IV 
o Noções de limite de uma função: conceitos, propriedades, estudo de 

gráficos de funções reais. 
o Derivada de funções de uma variável real: 

 
 
 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Trabalhos em grupo 
� Estudo dirigido 
� Exposição participada 
� Apresentação de problemas da vida real. 
� Utilização de livro didático. 

 
 
AVALIAÇÃO 

� Resolução de listas de exercícios. 
� Trabalhos em grupo 
� Prova escrita 

 
 
BIBLIOGRAFIA 

� IEZZI, Gelson et al. Matemática: Ciência e aplicações, Vols 1, 2 e 3. São Paulo, 
editora Atual-2004. 

� Dante, Luiz Roberto.  Matemática: Contexto e Aplicações, Vols 1, 2 e 3. São 
Paulo, editora Ática –2003. 

� Coleção Fundamentos de Matemática Elementar vols 1 a 10. São Paulo, editora 
Atual –2005. 

 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: PORTUGUES 
Série: 4ª Carga Horária: 60 HORAS –  72h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Estabelecer Critérios sobre a utilização da linguagem oral ou escrita; 
� Apreender os elementos constituintes do estudo da literatura; 
� Aplicar, estruturar, desenvolver conhecimentos de fonética, morfologia e 

sintaxe; 
� Reconhecer e se apropriar de diversos gêneros textuais e tipologias;  
� Ler, interpretar, analisar e reescrever textos de gêneros e tipologias diversas; 
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� Estabelecer diferenças entre figuras de linguagem; 
� Reconhecer e se apropriar de obras literárias segundo o gênero e a escola 

literária; 
� Relacionar obras literárias e demais expressões artísticas; 
� Perceber, discutir, analisar os estilos individuais e de época; 
� Estabelecer critérios para classificação da linguagem poética; 
� Perceber a importância do contexto histórico para a literatura;  
� Analisar textos diversos sob o pressuposto da literariedade; 
� Efetuar textos diversos segundo a gramática tradicional e a norma culta. 

 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Linguagem, língua, fala; 
� Figuras e funções da linguagem; 
� Língua falada e língua escrita; 
� Coerência e coesão: tópicos gramaticais: pronome, preposição, conjunção;  
� Coesão: Remissão lexical; Remissão gramatical; Remissão cotextual. 
� Recursos de estilo;  
� Adequação da linguagem ao contexto; 
� Variedade lingüística / Adequação;  
� Texto/ tipologia textual; 
� Literatura; História da literatura;  
� A linguagem poética 
� Dimensão semântico-formal dos textos: enunciado; enunciação; co-texto; 
� Concordância lógica, atrativa e ideológica;   
� Gêneros literários; 
� Estrutura das palavras (morfema/morfologia) 
� Narração/descrição/dissertação; 
� Escolas literárias:, Barroco, Arcadismo, Romantismo, Realismo, Parnasianismo, 

Simbolismo, Modernismo, Pós-modernismo 
 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aula expositiva; 
� Leitura e pesquisa 
� Utilização de diversos textos como ponto de partida para alcance dos 

conteúdos; 
� Vídeo; 
� Estudo dirigido; 
� Seminário;  
� Atividades escritas; 
� Debates 

 
AVALIAÇÃO 

� A avaliação será contínua, processual, diagnóstica, com atividades escritas e 
orais; 

� Dentre as atividades possíveis, a saber:  
� Produção textual; 
� Prova escrita; 
� Confecção de painéis; 



Plano do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 

 88 

� Análise da narrativa 
� Debates sobre textos 
� Leitura e discussão em sala de aula. 

 
BIBLIOGRAFIA 

� BAGNO, Marcos. O preconceito lingüístico. São Paulo: Loyola, 1999. 
� ______. Dramática da língua portuguesa: tradição gramatical, mídia & exclusão 

social. São Paulo, Loyola, 2000. 
� ______. Português ou brasileiro? Um convite à pesquisa. São Paulo, Parábola, 

2001. 
� BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1977. 
� BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média Tecnológica. 

Parâmetros curriculares nacionais: Ensino Médio: Língua Portuguesa. Brasília: 
MEC/SEMT, 1999. 

� CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. São 
Paulo:  Martins Fontes, 1976. 2v.    

� ______.  Literatura e sociedade. São Paulo: Nacional, 1973.    
� ______.  Na sala de aula. São Paulo: Ática, 1985. 
� COUTINHO, Afrânio. (org.). A literatura no Brasil. 6. v. Rio de Janeiro: 

Sulamericana,  1969. 6V 
� CUNHA, Celso Ferreira da. Gramática da língua portuguesa. - FAE-Ministério 

da Educação : Brasília, 1986. 
� DEMO, Pedro. Conhecimento moderno: sobre ética e intervenção do 

conhecimento. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.  
� DEMO, Pedro. A Educação do futuro e o futuro da educação. Campinas, São 

Paulo: Autores Associados, 2005. 
� EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução.  São Paulo: Martins 

Fontes,  1990. 
� FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.   
� GARCEZ, Lucília Helena do Carmo. A escrita e o outro: os modos de 

participação na construção do texto. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1998. 

� GERALDI, Wanderley (org). O texto na sala de aula: leitura e produção. 
Cascável: Assoeste, 1985. 

� GOODMAN, S.Kenneth. Considerações a respeito da língua e do 
desenvolvimento. In FERREIRO, Emília; PALÁCIO, Margarida Gómez. Os 
processos de leitura e escrita: novas perspectivas. Tradução de Luisa Maria 
Silva. Porto Alegre: Artes Médicas, 1987, p. 11 -22. 
GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. 3. ed. Rio de 
Janeiro:  Civilização Brasileira, 1978.   

� _____.  Literatura e vida nacional. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1978. 

� JAUS, H. R. et alli. A literatura e o leitor: textos de estética da recepção. Rio de 
Janeiro:  Paz e Terra, 1979. 

� KOCH, Ingedore Villaça. A interação pela linguagem. 4. ed. São Paulo: 
Contexto, 1998. 

� KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos 
do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

� LUFT, Celso Pedro. Língua e liberdade: por uma nova concepção da língua 
materna. São Paulo: Ática, 2004. 
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� MARCUSCHI, Luiz Antônio. Exercícios de compreensão ou copiação nos 
manuais de ensino de língua? EM ABERTO, Brasília, ano 16, n.69 jan/mar 
1996. Disponível em: Guia de livros didáticos no site: http//www.mec.org.br. 

� MATTOS E SILVA, R.V. Tradição gramatical e gramática tradicional.  São 
Paulo: Contexto, 2002.   

� _____. O português arcaico: morfologia e sintaxe. São Paulo: Contexto, 2001. 
� _____. Contradições no ensino de português: a língua que se fala x a língua 

que se ensina.  São Paulo: Contexto, 1996.  
� ORLANDI, Eni Puccinelli. A linguagem e seu funcionamento: as formas do 

discurso. 4. ed. Campinas: Pontes, 1996. 
� NICOLA, José de. Língua, literatura e redação. São Paulo: Scipione. 1991. 3 v. 
� PERRONE-MOISÉS, Leyla. Texto, crítica, escritura. São Paulo: Ática, 1993. 
� PLATÃO Y. Fiorin. Para Entender o Texto. São Paulo. Ed. Ática, 2002. 
� POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: 

Mercado das Letras, 1997.  
� SOARES, Magda B. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2003.  
� TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino 

de gramática no 1 e 2 graus. São Paulo: Cortez, 1996. 
� VIEIRA, A. O prazer do texto: perspectivas para o ensino da literatura. São 

Paulo: EPU, 1989. 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: ONQ (ORGANIZAÇÃO & NORMAS E GESTÃO DA QUALIDADE) 
Série: 4ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a  
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Definir Estrutura Organizacional. 
� Identificar as novas tendências da administração 
� Identificar as características dos conceitos e planos de qualidade estabelecidos. 
� Identificar as bases para a implantação de um sistema de qualidade em 

serviços. 
� Desenvolver no pessoal a atenção para a satisfação dos clientes. 
� Desenvolver o espírito empreendedor. 
� Estabelecer procedimentos e regras para o funcionamento da estrutura 

organizacional. 
� Montar equipes de trabalho para a efetivação dos serviços. 
� Atuar nas diversas áreas do processo empresarial: planejamento, organização e 

controle. 
� Aplicar o programa 5S. 
� Identificar e aplicar os principais conceitos das normas de qualidade ISO. 
� Identificar e avaliar as oportunidades de mercado. 
� Identificar, relacionar e avaliar informações de forma contínua para manter os 

produtos e serviços em sintonia com as demandas do mercado. 
� Captar tendências de uso, consumo e expectativas das clientelas efetiva e 

potencial. 
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� Utilizar dados de pesquisas, sondagens e indicadores sócio-econômicos. 
� Identificar o setor dentro da estrutura econômica. 
� Utilizar informações referentes a área de informática de forma contextualizada. 
� Elaborar e interpretar orçamentos. 
� Apurar custos e determinar preços. 
� Ler e interpretar balanços, relatórios e documentos de controle interno. 
� Controlar orçamentos. 
� Elaborar cronogramas e efetivar seu cumprimento. 
� Aplicar conclusões decorrentes da interpretação de balanços, relatórios e 

documentos de controle interno. 
� Operacionalizar o empreendimento. 

 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Princípios de Administração e Organização de Empresas; 
� História da Administração; 
� Organização de setores internos; 
� Normas para abertura e funcionamento de Empresas; 
� Normas e técnicas de Qualidade. 
� Gerenciamento e Controle de Qualidade. 
� Técnicas de leitura e interpretação de pesquisas, sondagens e indicadores 

sócio-econômicos. 
� Técnicas de Marketing e Venda. 
� Comportamento Empreendedor. 
� Plano de Negócio. 
� Princípios e técnicas de finanças e contabilidade necessárias à leitura e 

elaboração de orçamentos. 
� Cálculo de custos e formação de preços. 
� Técnicas de elaboração e interpretação de balanços, relatórios e documentos 

de controle interno. 
 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aulas expositivas participadas 
� Vivências e dinâmicas de grupo; 
� Leituras e reflexões dos textos bibliográficos e jornais/revistas; 
� Seminários em grupo; 
� Projeção de vídeos e análise dos mesmos. 

 
 
AVALIAÇÃO 

� Verificação de Aprendizagem escrita; 
� Freqüências e participação às atividades desenvolvidas; 
� Apresentação de seminários em grupos. 

 
BIBLIOGRAFIA 

� Chiavenato, Idalberto – Introdução a Teoria Geral da Administração – 6ª edição 
- Ed. Campus, 2000 

� A Pequena Empresa e o Novo Código Civil - SEBRAE, 2003  
� Joseph & Susan Berk – Administração da Qualidade Total – Ed. IBRASA, 1997 
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� Chiavenato, Idalberto – Teoria, Processo e Prática – 3ª edição – Ed. Makron 
Books 

� Kotler, Philip – Administração de Marketing – 5ª edição – Ed. Atlas, 1998 
� Juran, J.M. e Gryna, Frank M. – Controle da Qualidade, Vols: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 e 9. – Ed. Makron Books, 1993.  
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
UNIDADE DE EUNÁPOLIS 
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA 
ÁREA PROFISSIONAL: INFORMÁTICA 
 
DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS  
SÉRIE: 4ª CARGA HORÁRIA:60 HORAS – 72 H/A 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Classes e objetos  
� Instanciação 
� Atributos  

o Públicos 
o Privados 

� Métodos  
o Públicos 
o Privados 
o Estáticos 

� Modelando objetos do mundo real  
� Relacionamento entre objetos  
� Mensagens 
� Composição 
� Herança 
� Classes abstratas 
� Exceções  
� Interface com o usuário  
� Padrões de projeto  
� Interface 
� Polimorfismo 

 
 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS 

� IDEs: NETBEANS / ECLIPSE / VISUALSTUDIO  
� UML 
� Linguagem de Programação Orientada a Objetos: C# / JAVA 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aulas expositivas participada 
� Aulas práticas no Laboratório de Informática 

 
AVALIAÇÃO 

� As verificações de aprendizagem serão realizadas através de provas teóricas e 
de atividades práticas realizadas no laboratório de informática 
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� CLARK, Dan.; Introdução à programação orientada a objetos com Visual 

Basic.NET. Ciência Moderna, 2003. 
� DEITEL, H. M.; DEITEL, P.J. “Java - Como Programar”, Bookman, 6a. Edição. 
� DEITEL, H. M.; DEITEL, P.J. “C# Como Programar”, Bookman,  
� SIERRA, Kathy: Use a Cabeça Java, Alta Books,  

 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: PSICOLOGIA APLICADA  
Série: 4ª Carga Horária: 60 H – 72 h/a 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Durante a disciplina deverão ser desenvolvidas as seguintes habilidades e 
competências: 

� De comunicação: fazer e responder perguntas, dar e receber feedback, iniciar, 
manter e encerrar conversação. 

� De direito e cidadania: fazer, aceitar e recusar pedidos, desculpar-se, admitir 
falhas, interagir com autoridades, lidar com críticas. 

� De trabalho: coordenar grupo, resolver problemas, tomar decisões e mediar 
conflitos. 

 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Conceito de Relações Interpessoais; 
� Processo de formação de grupos; 
� Comunicação Interpessoal; 
� Processo de Feedback; 
� Influência da liderança nas Relações Interpessoais; 
� Inteligência Emocional; 
� Conflitos e administração de conflitos; 
� Adaptação do homem ao trabalho. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Fundamentar-se-á na abordagem sistêmica – construtivista, proporcionando 
uma compreensão mais ampla das relações Interpessoais através de: aulas 
expositivas, com utilização de retroprojeção e vídeo, Dinâmicas de Grupo, 
bibliografia técnica e textos complementares. 

 
AVALIAÇÃO 
Ocorrerá de duas formas: 

� Qualitativa: que ocorrerão a cada aula, através de trabalhos, exercícios, estudos 
de casos, seminários, verificando o grau de comprometimento, participação e 
interesse do aluno. 

� Quantitativa: através de avaliações individuais. 
 
BIBLIOGRAFIA 
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� Judson, A. Relações Humanas e Mudanças Organizacionais. 3ª edição. São 
Paulo, Atlas, 1980.  

� Minicucci, A. Técnicas do Trabalho em Grupo. 2ª edição. São Paulo, Atlas, 
1992.  

� Moscovici, Felá. Desenvolvimento Interpessoal: treinamento em grupo. 9ª 
edição. Rio de Janeiro, José Olympio, 2000. 

• Transformando Grupos e Equipes. 3ª edição. Rio de 
Janeiro, José Olympio, 1999. 

 
 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: REDE DE COMPUTADORES 
Série: 4ª Carga Horária: 90 HORAS – 108 h/a 
 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Identificar meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação, reconhecendo 
as implicações de sua aplicação no ambiente de rede. 

� Identificar os equipamentos de certificação de meios físicos. 
� Instalar os dispositivos de rede, os meios físicos e software de controle desses 

dispositivos, analisando seu funcionamento e relações entre eles. 
� Analisar as características dos meios físicos disponíveis e as técnicas de 

transmissão digitais e analógicas fazendo relação entre os dois. 
� Descrever componentes de redes. 
� Compreender as arquiteturas de redes. 
� Identificar o melhor padrão de rede a ser utilizado, dependendo das 

necessidades. 
� Detectar e corrigir problemas em projetos de rede. 
� Montar cabos de rede para as mais diversas  utilizações. 
� Configurar equipamentos de comunicação de dados. 
� Instalar placas de rede em computadores. 
� Instalar e configurar uma rede de computadores. 
� Instalar e configurar computadores para trabalhar em rede de dois pontos. 
� Configurar uma rede multi-pontos utilizando HUB e utilizando cabo coaxial. 
� Fazer empilhamento de equipamentos visando a expansão de redes. 
� Montar um sistema de gatway com ou sem roteador. 
� Configurar o compartilhamento de periféricos e discos em uma rede. 
� Tipos de redes: LANs, MANs, WAN. 
� Topologias de redes: barra, estrela, anel, mistas. 
� Tipos de meio físico: coaxial, par trançado, fibra ótica, rádio. 
� Instrumentos de aferição e certificação de cabos de rede. 
� Sinais digital e analógico. 
� Sistemas de comunicação, meios de transmissão. 
� Normas e convenções. 
� Modelos de referência de arquiteturas de redes. 
� Cabeamento estruturado: conectores, patch panel. 
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� Componentes de redes: Repetidores, Hubs, Bridges, Roteadores, Switches, 
transceivers, placas de redes, equipamentos para acesso remoto. 

� Padrões de redes: ETHERNET, FAST-ETHERNET, ATM, FDDI. 
� Instalar um servidor de rede e configurar suas funções e serviços. 
� Instalar um sistema operacional para servidor de rede (todos em um). 
� Configurar serviço de validação de usuário. 
� Administrador usuários e segurança 
� Configurar servidor: 
� INTERNET: 
� Servidor Web 
� E-mail 
� Firewall 
� DNS 
� INTRANET: 
� NFS 
� SAMBA 
� DHCP 
� BOOT REMOTO 
� PROXY 

 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Sistema operacional: 
o Windows  
o Linux 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aula expositiva Participada; 
� Aulas práticas no Laboratório de Informática 

 
AVALIAÇÃO 

� As verificações de aprendizagem serão realizadas através de práticas no 
Laboratório de Informática. 

 
BIBLIOGRAFIA 

� Arthur, Lowel Jay. Unix Programação Shell, Rio de janeiro, LTC, 1991 
� Brisa. Gerenciamento de Redes Locais: uma abordagem para sistemas abertos. 

Makron/telebrás. 
� Holden, Greg; Wells, Nicholas e Keller, Matthew. Apache Server. Makron 
� Hatch, Brian; Lee, James e Kurtz, George. Hackers expostos Linux. Makron 
� Deuby, Sean. Windows 2000 Professional Passo a Passo. Makron 
� Strebe, Matthew e Perkins, Charles. Firewalls. Makron 
� Lowe, Doug. Cliente/Servidor para Leigos (em português). Berkeley Brasil. 
� Soares, Luiz Fernando Gomes et all. Redes de Computadores das Lans, Mans 

e Wans às Redes ATM, Campus (Embratel), 1995 
 
INSTITUTO FEDEREAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
Campus Eunápolis 
Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática 
Área Profissional: Informática 
Disciplina: SMS – SEG. MEIO AMBIENTE E SAÚDE 
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Série: 4ª Carga Horária: 60 H – 72 h/a 
 
 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

� Identificar e avaliar conseqüências e perigos dos riscos que caracterizam o 
trabalho nesta área, com vistas às sua própria saúde e segurança no ambiente 
profissional; 

� Identificar riscos potenciais e causas originárias de incêndcio e as formas 
adequadas de combate ao fogo; 

� Interpretar as legislações e normas de segurança e os elementos básicos de 
prevenção de acidentes no trabalho de forma a conseguir avaliar as condições 
a que estão expostos os trabalhadores; 

� Identificar doenças relacionadas ao ambiente de trabalho, assim como as 
respectivas ações preventivas; 

� Empregar os princípios ergonômicos na realização do trabalho a fim de prevenir 
doenças profissionais e acidentes de trabalho, utilizando adequadamente os 
EPI w mantendo os EPC com condições de uso. Reconhecer os símbolos 
específicos de saúde e segurança no trabalho. 

  
 
 
BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

� Segurança do trabalho: histórico, era industrial e na atualidade; 
� Acidente do trabalho: causas, prevenção e conseqüências; 
� EPI / EPC; 
� Riscos ambientais / mapa de riscos; 
� Princípio de prevenção e combate a incêndio; 
� Inspeção de segurança; 
� Legislação previdenciária; 
� Noções de primeiros socorros; 
� Noções de ergonomia; 
� CIPA; 
� Epidemiologia da morbidade no trabalho 
� PCMSO 
� PPRA 

 
 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

� Aula expositiva; 
� Apresentação de Seminários; 
� TV e Vídeo / Retroprojetor e Transparências / Quadro Branco 

 
 
 
AVALIAÇÃO 

� Avaliação oral; 
� Avaliação escrita; 
� Apresentação de trabalho 
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BIBLIOGRAFIA 

� Manuais de Legislação ATLAS. Segurança e Medicina do Trabalho. 62ª edição. 
Ed. Atlas S/ª São Paulo: 2008 

� Guimarães, João Carlos Serqueira. Roteiro de Legislação Trabalhista. São 
Paulo. Ed. LTR 

� Manual de Análise Ergonômica no Trabalho, 2ª edição. Revista e atualizada. 
Ed. LTR. São Paulo. 

� Michel, Osvaldo. Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais. Ed. LTR, São 
Paulo. 

� Paixão, Florêncio. Segurança e Medicina do trabalho. Ed. Síntese. Rio Grande 
do Sul. 

� Zocchio, Álvaro. Prática de Prevenção de Acidentes: ABC da Seg. do trabalho. 
ATLAS/SP; 

� DIB, C.Z. & Mistrorigo G.C. Primeiros Socorros. São Paulo, EPU 
� ZIN, L.A. Socorros Médicos de Emergência, 2ª edição. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, S.D. 
� Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental. Ed. ATLAS. São Paulo. 2008 

 
 
 

 

5. ESTÁGIOS E/OU PROJETOS AO FINAL DO CURSO 

 

O Estágio Profissional, coerente com o perfil profissional de conclusão 

do curso, por estar contido no presente plano de curso, torna-se obrigatório 

para os seus alunos. 

 

O estágio que totaliza 240 horas será realizado ao longo do curso, a 

partir da 3ª Série, e serão observadas a Resolução CNE/CEB Nº 1, de 21 de 

janeiro de 2004, a Lei N º 6494, de 07 de dezembro de 1977, as normas 

constantes na Organização Didática dos Cursos da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio do IFBA, transcritas abaixo, e demais normas 

pertinentes. 

 

O estágio como atividade curricular e ato educativo implica, para a sua 

realização, a orientação e supervisão por parte do estabelecimento de ensino. 

O estágio supervisionado será desenvolvido a partir da 3ª Série. 
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O estágio será realizado no IFBA – Campus Eunápolis ou em 

Instituições Públicas ou Privadas, após preenchimento do Termo de Convênio 

e do Termo de Compromisso de Estágio, firmado entre a Instituição 

concedente, o estagiário e o interveniente, que é o IFBA – Campus Eunápolis. 

Além desse Termo, deverá ser feito um Seguro contra Acidentes Pessoais do 

estagiário e deverão ser preenchidos uma Ficha de Acompanhamento de 

Estágio e o Relatório de Estágio. 

 

O estagiário terá o acompanhamento de um docente como Orientador 

que será o elo entre a escola e a instituição concedente, orientando e 

acompanhando os trabalhos de estágio. Para a avaliação do estagiário será 

elaborada uma Ficha de Avaliação de Desempenho, onde serão observados 

critérios como, Qualidade e Quantidade do Trabalho, Iniciativa, Disciplina e 

Equilíbrio Emocional, além da Ficha de Controle de Freqüência de Estagiário. 

 

O Professor Orientador também preencherá uma Ficha do Plano de 

Estágio, com descrição das atividades e áreas operacionais do estagiário.  

 

Os estagiários serão avaliados no decorrer do estágio supervisionado 

pela concedente, e pela escola através da Ficha de Avaliação de Desempenho 

que será preenchida pela concedente e entregue à escola em envelope 

lacrado. O resultado do aproveitamento dos estagiários deverá ter o aval do 

Conselho de Curso. 

 

Em caso excepcional, o aluno não conseguindo o estágio profissional 

poderá apresentar uma monografia, cujo tema será definido juntamente com 

um professor da área profissional, que será seu orientador. O trabalho será 

apresentado a uma banca examinadora, composta pelo professor orientador e 

mais 02 professores do curso.  

 

A prática profissional e o estágio serão realizados conforme 

Organização Didática dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio do IFBA (trecho transcrito abaixo). 
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CAPÍTULO XI 

DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

Art. 85. A prática profissional, segundo o Art. 9° da Resolução 

CNE/CEB N° 04/99 deverá constituir e organizar a ed ucação 

profissional. 

§ 1º Os Planos de Curso deverão ser elaborados busc ando a 

unidade teoria/prática. 

§ 2º A prática profissional será desenvolvida duran te o curso, 

através de atividades como: 

estágio supervisionado; 

estudo de casos; 

visitas técnicas; 

micro-estágio; 

pesquisas individuais ou em equipe; 

elaboração de trabalho final de curso; 

desenvolvimento de projetos. 

§ 3º As atividades a serem desenvolvidas como práti ca 

profissional deverão estar definidas no Plano de Cu rso, sendo 

especificados: 

as cargas horárias das atividades; 

os instrumentos de avaliação a serem utilizados; 

o nome do(s) professor(es) responsável(eis) pela or ientação, 

acompanhamento e avaliação das atividades desenvolv idas. 
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Seção I 
Do Estágio Supervisionado 

 
Art. 86. A obrigatoriedade do estágio, destinado a propiciar a 
experiência prática na linha da habilitação profiss ional escolhida, 
será estabelecida no Plano de Curso, conforme o Art . 9o da 
Resolução CNE/CEB no 04/99 e a legislação específic a da 
respectiva habilitação profissional. 
§ 1º Mesmo quando o estágio for de livre escolha do  aluno 
deverá constar no Plano de Curso com as informações  referidas 
no § 3º do Art. 85 desta Norma. 
§ 2º Os cursos que optarem pelo estágio supervision ado 
obrigatório deverão incluir o Plano de Estágio no P lano de 
Curso, explicitando a carga horária mínima para rea lização do 
estágio. 
 
Art. 87. O estágio deverá ser planejado, executado,  
acompanhado e avaliado em conformidade com os Plano s de 
Cursos, as normas da Instituição e a legislação vig ente. 
 
Art. 88. O estudante será orientado e avaliado em s eu estágio 
curricular por um professor-orientador de estágio. 
 
Art. 89. O estágio não estabelece vínculo empregatí cio, podendo 
o estagiário receber bolsa de estágio, estar assegu rado contra 
acidentes e ter a cobertura previdenciária prevista  na legislação 
específica, conforme parágrafo único do Art. 82 das  Disposições 
Gerais da Lei no 9.394/96. 
 
Art. 90. Para efeito de estágio, o conhecimento adq uirido na 
prática profissional realizada em concomitância com  o curso, 
poderá ser objeto de avaliação e reconhecimento. 
 
Art. 91. Para os cursos que tiverem definido, em se u Plano de 
Curso, o estágio curricular como obrigatório, o dip loma só 
poderá ser expedido após a conclusão e aprovação no  estágio. 
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6. CRITÉRIOS PARA O APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E 

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES  

 
O conhecimento adquirido no mundo do trabalho ou por meio de 

estudos não formais sem comprovação documental, será submetido à 

avaliação teórico/prática, após a apresentação da solicitação de dispensa de 

disciplinas e/ou módulos, conforme Organização Didática dos Cursos da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFBA (trecho transcrito 

abaixo). 

 
CAPÍTULO VIII 

DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E DE EXPERIÊNCIAS 
ANTERIORES 

 
 

Seção I 
Do Aproveitamento de Estudos 

 
Art. 51. Entende-se por aproveitamento de estudos o  

processo de reconhecimento de disciplinas, competên cias ou 
etapas cursadas com aprovação em cursos da EPTNM ou  no 
Ensino Médio, no CEFET-BA ou em outras Instituições  de 
Ensino, credenciadas pelo Ministério da Educação, b em como 
Instituições Estrangeiras, para a obtenção da habil itação, 
conforme estabelece o Art. 11 da Resolução CNE/CEB no 04/99. 
 

Art. 52. O aluno solicitará o aproveitamento de est udos 
no prazo fixado no Calendário Acadêmico. 
 

Art. 53. A solicitação para aproveitamento de estud os 
será encaminhada ao Conselho de Curso para análise e emissão 
de parecer e deverá seguir os seguintes passos: 

I- Quando se tratar de disciplina(s) ou 
competência(s): 

a) preencher, no protocolo, formulário próprio, 
especificando a(s) disciplina(s) ou competência(s) pretendida(s); 

b) anexar os seguintes documentos devidamente 
autenticados e assinados pela Instituição de origem : 

1. histórico escolar; 
2. plano do curso da EPTNM, no qual está 

inserida a qualificação, aprovado pelos órgãos comp etentes do 
sistema de ensino conforme estabelecido pelo Art. 1 3 da 
Resolução CNE/CEB n o 04/99 ou programa das disciplinas 
cursadas com aprovação, com registro de carga horár ia total das 
aulas teóricas e práticas. 
 

II- Quando se tratar de etapa(s) do curso: 
a) preencher no protocolo formulário próprio, 

especificando a(s) etapa(s) pretendida(s); 
b) anexar os seguintes documentos, devidamente 

autenticados e assinados pela Instituição de origem : 
1. certificado de qualificação profissional técnica 

de nível médio com o histórico escolar conforme est abelece o 
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Art. 14 da Resolução CNE/CEB n o 04/99, ou documento 
comprobatório de habilitação na(s) etapa(s) cursada (s);  

2. plano de curso da EPTNM, aprovado pelos 
órgãos competentes do sistema de ensino conforme o que 
estabelece o Art. 13 da Resolução CNE/CEB n o 04/99, onde está 
inserida a qualificação ou as etapas cursadas com a provação. 

§ 1o Quando se tratar de documentos oriundos de 
instituições estrangeiras, os mesmos deverão ter tr aduções 
oficiais, e o curso deverá ter sua equivalência, co m os inseridos 
no Cadastro Nacional de Cursos de Educação Profissi onal 
Técnica de Nível Médio, aprovada por instituição au torizada pelo 
Ministério da Educação para tal fim. 

§ 2o Tratando-se de aproveitamento de estudos 
realizados no próprio CEFET-BA o requerente ficará dispensado 
do cumprimento da exigência referida na alínea b do s incisos I e 
II deste artigo.  
 

Art. 54. O estudo da equivalência da(s) disciplina( s), 
competência(s) ou etapa(s) será feito pelo Conselho  de Curso 
observando a compatibilidade de carga horária, cont eúdo 
programático ou competências e habilidades, e o tem po 
decorrido da conclusão da(s) disciplina(s), competê ncia(s) ou 
etapa(s) e a solicitação pretendida. 

 
Art. 55. Após emissão do parecer do Conselho de Cur so 

os processos, serão encaminhados à DDE, na Sede, ou  ao 
DEPEN, nas UNED, para análise e deliberação final. 

§ 1º A GRA, na Sede, ou a CORES, nas UNED, 
encaminhará o resultado da deliberação à Coordenaçã o de 
Curso. 

§ 2o A Coordenação de Curso deverá informar aos 
docentes a dispensa do aluno, quando houver, face a o 
aproveitamento. 

 
 

Seção II 
Do Aproveitamento de Experiências Anteriores 

 
Art. 56. Entende-se por aproveitamento de experiênc ias 

anteriores o processo de reconhecimento de competên cias 
adquiridas pelo aluno, no trabalho ou por outros me ios 
informais, mediante um sistema avaliativo. 
 

Art. 57. O aluno matriculado solicitará, em prazo 
estabelecido no Calendário Acadêmico, a dispensa de  
disciplina(s), competência(s) ou etapa(s) tendo com o base o 
aproveitamento de experiências anteriores, de acord o com o que 
estabelece o Art. 11 da Resolução CNE/CEB n o 04/99. 

 
Art. 58. A solicitação do aluno para o aproveitamen to de 

experiências anteriores será encaminhada ao Conselh o de Curso 
para análise e emissão de parecer e deverá seguir o s seguintes 
passos: 

I- preencher, no protocolo, formulário próprio 
especificando a(s) disciplina(s), competência(s) ou  módulo(s) em 
que deseja a dispensa; 

II- anexar justificativa  para a pretensão; 
III- anexar, quando houver, documento(s) 

comprobatório(s) da(s) experiência(s) anterior(es).  
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Art. 59. O Conselho de Curso analisando a justifica tiva e 
o(s) documento(s) comprobatório(s), quando houver e  julgando 
procedente, designará uma comissão para realizar o processo 
avaliativo. 

§ 1o A comissão de avaliação, referida no caput deste 
artigo, será composta por, no mínimo, três professo res, 
abrangendo as áreas de conhecimento da(s) disciplin a(s), 
competência(s) ou módulo(s) que o aluno solicita di spensa. 

§ 2o A comissão de avaliação emitirá parecer contendo 
contexto de realização, critérios de avaliação da(s ) 
competência(s) e o resultado da avaliação. 

§ 3º O Conselho de Curso informará ao aluno a data,  
local e o horário do processo avaliativo. 

§ 4º O Conselho de Curso emitirá parecer objetivo s obre 
o processo avaliativo. 
 

Art. 60. O processo de solicitação com o parecer do  
Conselho de Curso referente à avaliação do desempen ho das 
competências requeridas será encaminhado à DDE, na Sede, ou 
ao DEPEN, nas UNED, para análise e deliberação fina l. 

§ 1º A GRA, na Sede, ou a CORES, nas UNED, 
encaminhará o resultado da deliberação à Coordenaçã o de 
Curso. 

§ 2o A Coordenação de Curso deverá informar aos 
docentes a dispensa do aluno, quando houver, face a o 
aproveitamento. 
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7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
 

O Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática seguirá a 

Organização Didática dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, trecho transcrito abaixo: 
 

CAPÍTULO VII 
DA AVALIAÇÃO 

 
Art. 42. O processo de avaliação da aprendizagem de ve ser 

amplo, contínuo, gradual, cumulativo e cooperativo envolvendo 
todos os aspectos qualitativos e quantitativos da f ormação do 
educando, conforme prescreve a Lei n o 9.394/96. 
 

Art. 43. A avaliação compreendida como uma prática de 
investigação processual, diagnóstica, contínua, cum ulativa, 
sistemática e compartilhada em cada etapa educativa , com 
diagnóstico das dificuldades e retro-alimentação, s e destina a 
verificar se houve aprendizagem e apontar caminhos para o 
processo educativo. 

Parágrafo Único O professor, no decorrer do process o 
educativo, promoverá meios para a recomposição das 
competências não desenvolvidas pelos alunos. 
  

Art. 44. A verificação do rendimento escolar será f eita de 
forma diversificada, a mais variada possível, de ac ordo com a 
peculiaridade de cada processo educativo, contendo entre outros: 

I- atividades individuais e em grupo, como: pesquisa 
bibliográfica, demonstração prática e seminários; 

II- pesquisa de campo, elaboração e execução de 
projetos; 

III- provas escritas e/ou orais: individual ou em 
equipe; 

IV- produção científica, artística ou cultural. 
 

Art. 45. A freqüência às aulas e às demais atividad es 
acadêmicas, permitida apenas aos matriculados, é ob rigatória e é 
vedado o abono de faltas. 
 

Art. 46. Ao aluno que faltar a qualquer das verific ações de 
aprendizagem ou deixar de executar trabalho escolar , será 
facultado o direito à segunda chamada se esse aluno  a requerer, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis após o té rmino do prazo de 
afastamento, desde que comprove através de document os uma das 
seguintes situações: 

I- problema de saúde; 
II- obrigações com o Serviço Militar; 
III- pelo exercício do voto (um dia anterior e um dia 

posterior à data da eleição se coincidentes com a r ealização da 
prova); 

IV- convocação pelo Poder Judiciário ou pela Justiça 
Eleitoral; 

V- cumprimento extraordinário de horário de 
trabalho devidamente comprovado através de document o oficial da 
empresa; 
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VI- viagem, autorizada pela Instituição, para 
representá-la em atividades desportivas, culturais,  de ensino ou 
pesquisa; 

VII- acompanhamento de parentes (cônjuge, pai, mãe 
e filho) em caso de defesa da saúde; 

VIII- falecimento de parente (cônjuge, pai, mãe e filho),  
desde que a avaliação se realize num período de até  oito dias 
corridos após a ocorrência. 

§ 1° Em se tratando dos impedimentos apresentados n os 
incisos I e VII deste artigo, o(s) atestado(s) e/ou  relatório(s) 
médico(s) deverão ser encaminhados ao Serviço Médic o-
Odontológico do CEFET-BA para homologação. 

§ 2° Caberá à Coordenação do Curso, emitir parecer 
conclusivo acerca do direito do aluno à segunda cha mada. 

§ 3° No caso do pedido ser deferido, caberá à 
Coordenação do Curso comunicar o(s) professore(s) d o direito do 
aluno em realizar a segunda chamada das verificaçõe s de 
aprendizagem. 

§ 4° Após emissão do parecer, a Coordenação do Curs o 
deverá encaminhar o processo à GRA, na Sede, ou a C ORES, nas 
UNED, para dar ciência ao requerente. 
 

Art. 47. Terá direito à requerer exercício domicili ar: 
I- a aluna gestante; 
II- o aluno com incapacidade física relativa 

incompatível com a freqüência aos trabalhos escolar es. 
§ 1o Entende-se por exercício domiciliar a equivalência  de 

estudos, por ausência às aulas, concedida ao aluno amparado pelo 
Decreto Lei n o 1.044/69 e pela Lei n o 6.202/75. 

§ 2o O exercício domiciliar será requerido à DDE, na Se de, 
ou ao DEPEN, nas UNED, sendo instruído com laudo mé dico que 
comprove uma das situações estabelecidas no Decreto  Lei n o 
1.044/69 e na Lei n o 6.202/75. 

§ 3o A aluna gestante poderá pleitear o exercício domic iliar 
por um período de três meses, contado a partir do o itavo mês de 
gestação. 

§ 4º Em casos excepcionais, devidamente comprovados  
mediante atestado médico, o período de repouso para  a aluna 
gestante poderá ser aumentado. 

§ 5º O exercício domiciliar deverá resguardar a qua lidade 
do trabalho acadêmico e será concedido dentro das p ossibilidades 
da Instituição. 

§ 6o Não será concedido o regime de exercício domicilia r 
para estágios, disciplinas, competências e/ou ativi dades 
curriculares de modalidade prática que necessite ac ompanhamento 
individual do professor e presença física do aluno em ambiente 
próprio para execução das atividades. 

 
Art. 48. O desempenho acadêmico do aluno será expre sso 

no Memorial de Desempenho Acadêmico constante no Di ário de 
Classe. 

§ 1o O Memorial de Desempenho Acadêmico é um 
instrumento que compreende a compilação de todos os  trabalhos 
realizados pelo aluno, em cada disciplina ou compet ência, durante a 
etapa do curso, tomando-se como referência os indic adores de 
composição de competências, aqui entendidas como um  conjunto 
de habilidades, atitudes e outros atributos humanos  necessários ao 
desempenho e produtividade requeridos pelo mundo do  trabalho. 

§ 2o Os indicadores de composição de competências a 
serem considerados no Memorial de Desempenho Acadêm ico são: 
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assiduidade e pontualidade, domínio cognitivo, cump rimento e 
qualidade das tarefas, capacidade de produzir em eq uipe e 
autonomia, assim definidos: 

b) Assiduidade e pontualidade – comparecimento em 
todas as aulas e chegada no horário pré-estabelecid o nos locais 
onde as aulas serão ministradas; 

c) Domínio cognitivo – capacidade de relacionar o 
novo conhecimento com o conhecimento já adquirido; 

d) Cumprimento e qualidade das tarefas – execução 
de tarefas com requisitos previamente estabelecidos  no prazo 
determinado com propriedade, empenho, iniciativa, d isposição e 
interesse; 

e) Capacidade de produzir em equipe – aporte 
pessoal com disposição, organização, liderança, coo peração e 
interação na atividade grupal no desenvolvimento de  habilidades, 
hábitos, conhecimentos e valores. 

f) Autonomia – capacidade de tomar decisões e 
propor alternativas para solução de problemas, inic iativa e 
compreensão do seu desenvolvimento. 

§ 3o Para cada indicador de composição de competências,  
contido no Memorial de Desempenho Acadêmico, será r egistrado 
um dos conceitos assim estabelecidos e relacionados  com uma 
escala quantitativa de rendimento: 

a)Superior (SS) – de 90% a 100%; 
b) Médio Superior (MS) – de 70% a 89,9%; 
c)Médio (ME) – de 60% a 69,9%; 
d) Médio Inferior (MI) – de 40% a 59,9%; 
e)Insuficiente (IN) – de 10% a 39,9% 
f) Sem Rendimento (SR) – menor do que 10% 
§ 4º Ao aluno que não realizar a(s) atividade(s) de  

verificação da aprendizagem será registrado o códig o NA – Não 
Avaliado. 

§ 5o O conceito do aluno na disciplina ou competência s erá 
determinado pela incidência dos conceitos dos indic adores de 
composição de competências. 

 
Art. 49. Será considerado habilitado na etapa do cu rso o 

aluno que obtiver no Conselho de Classe Final o con ceito global, no 
mínimo, Médio (ME) e possuir freqüência igual ou su perior a 75% 
(setenta e cinco por cento) do total de horas desen volvidas na etapa 
do curso. 

Parágrafo Único No Conselho de Classe Final será 
confeccionada a Planilha de Resultados Finais com a  carga horária 
total desenvolvida no período letivo, o conceito do s alunos em cada 
disciplina ou competência, o conceito global dos al unos no período 
letivo, o percentual de faltas e a respectiva condi ção de 
competência obtidos no período letivo, assim defini da: 

a) Habilitado (H); 
b) Não Habilitado (NH). 

 
Art. 50. A verificação e o registro da freqüência s ão de 

responsabilidade do professor e seu controle, para efeito dos 
registros escolares será feito pela GRA, na Sede, o u pela CORES, 
nas UNED, tomando-se como base as planilhas de resu ltados finais 
dos Conselhos de Classes Finais. 
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7.1. CONSELHO DE CLASSE E CONSELHO DE CURSO 
 

CAPÍTULO IX 
DO CONSELHO DE CLASSE 

 
Art. 61. O Conselho de Classe é um instrumento de 

avaliação que se destina à promoção da qualidade e a atualização 
do Processo Pedagógico Profissional, nos termos seg uintes: 

I- acompanhamento da dinâmica pedagógica; 
II- aperfeiçoamento do processo ensino-

aprendizagem; 
III- avaliação contínua, objetiva e sistemática do 

Processo Pedagógico Profissional. 
Parágrafo Único Este conselho terá natureza de otim ização de 
rumos do Processo Pedagógico Profissional, sendo a sua 
condução técnico-pedagógica de responsabilidade da DDE, na 
Sede, ou do DEPEN, nas UNED, através das Coordenaçõ es de 
Cursos. 
 

CAPÍTULO X 
DO CONSELHO DE CURSO 

 
Art. 77. O Conselho de Curso é um órgão colegiado q ue se destina à 
avaliação da eficiência educativa do Processo Pedag ógico 
desenvolvido. 
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8. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 
Instalações Atuais 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
01 Laboratório de Informática 02 
02 Laboratório de Redes 01 
03 Laboratório de Manutenção 01 
04 Sala de Aula 10 

 
Equipamentos no Laboratório de Informática I com ac esso a internet 
 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO 

Marca/modelo 
Sistema Operacional/Recursos 

QUANTIDADE 

01 Máquinas da marca IBM - Pentium-4 e 512 MB 
de memória RAM 

21 UN 

02 DATA SHOW 1 UN 
 
Equipamentos no Laboratório de Informática II com a cesso a internet 
 

ITEM 
DISCRIMINAÇÃO 

Marca/modelo 
Sistema Operacional/Recursos 

QUANTIDADE 

01 Máquinas com processadores AMD Sempron 
com 1 GB de memória ram 

15 UN 

 
 
Equipamentos existentes do Laboratório de Redes  

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
 

01 
1 Computador Pentium-4 e 512 MB de memória 
RAM 1 UN 

02 Hack 1 UN 
03 PatchPanel 4 UN 
04 Equipamentos do tipo Thin-Clients  10 UN 
05 Switch 1 UN 

 
 
Equipamentos no Laboratório de Manutenção 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 
 

01 
 
Bancadas para manutenção de equipamentos; 

 
06 

 
02 Equipamentos em desuso doados pelo TRE e 

danificados da instituição. 
10 

 
Equipamentos necessários para a disciplina Montagem  e 
Manutenção de Computadores. 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 

01 Kits para montagem de computadores (gabinete 
com fonte ATX, placa mãe, placas de vídeo, 
rede, som, HD, CD-ROM, teclado, mouse, pente 
de memória). 

10 

02 Conjunto de ferramentas (chave de fenda, chave 
Philips, pinça, ferro de solda, multímetro digital, 
jogo de chaves estrela, pulseira antiestática). 

10 
 

 
Acervo Específico Existente: 
 

Autor Título Ano Exemplares  

  TAZ escola de informática [199_?] 1 

  SMARTSUITE 96 1995 1 
ALMEIDA, Maria 
Elizabeth 

Informática e formação de 
professores 

2000 4 

ARNOLD, Gustavo S. O. 2001 1 
ASSUMPÇÃO FILHO, 
Milton Mira de (Ed.) Dreamweaver 4.01 2002 4 

BADDINI, Francisco Gerenciamento de Redes com 
Microsoft Windows XP 
Profesional 

2009 2 

BADGETT, Tom; 
SANDLER, Corey Criando multimídia em seu PC 1994 1 

BADGETT, Tom; 
SANDLER, Corey 

Criando multimídia em seu PC 1994 1 

BAHIA. SENAI Internet 2001 1 
BAHIA. SENAI PowerPoint 2001 1 

BAHIA. SENAI Terminologia básica de 
informática 

2001 1 

BAHIA. SENAI Word 2000 2001 1 

BALTRA, Armando 
O microcomputador no ensino 
de línguas estrangeiras 1988 1 

BARKAKATI, Nabajyoti; 
HIPSON, Peter D. 

Visual C++ guia de 
desenvolvimento avançado 1994 1 

BARKAKATI, Nabajyoti; 
HIPSON, Peter D. 

Visual C++ guia de 
desenvolvimento avançado 

1994 1 

BERLINSKI, David O advento do algoritmo: a 
idéia que governa o mundo 

2002 2 

BEZERRA, Eduardo Princípios de análise e projeto 
de sistemas com UML 

2007 2 

BOYCE, Jim Windows for workgroups 1993 1 
BOYCE, Jim Windows for workgroups 1993 1 
BYERS, Robert A. Dbase II 1985 1 
BYERS, Robert A. Dbase II 1985 1 
CARBONI, Irenice de 
Fátima 

Lógica de programação 2003 2 
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CARDINALE, Roberto; 
D'UGO, Felipe 

Dossiê hardware 2006 1 

CARDINALE, Roberto; 
D'UGO, Felipe 

Dossiê hardware 2006 1 

CARIBÉ, Roberto ; 
CARIBÉ, Carlos 

Introdução à computação 1996 1 

COMER, Douglas E. Redes de computadores e 
internet 

2007 2 

COSTA, Gisélia do 
Carmo (Ed.) Delphi 5 passo a passo 2000 1 

COSTA, Gisélia do 
Carmo (Ed.) Delphi 5 passo a passo 2000 1 

COUTO, Rubens 
Ferreira de 

A evolução dos 
processadores 2006 1 

COUTO, Rubens 
Ferreira de 

A evolução dos 
processadores 

2006 1 

CUSUMANO, Michael A. 
; SELBY, Richard W. 

Os segredos da Microsoft 1996 1 

DALL’OGLIO, Pablo PHP: programando com 
orientação a objetos 

2007 2 

DALTRINI, Beatriz 
Mascia; JINO, Mario; 
MAGALHÃES, Léo Pini 

Introdução a sistemas de 
computação digital 

[199_?] 1 

DEITEL, H. M et al C# como programar 2007 2 
DEITEL, H. M.; DEITEL, 
P. J. 

Java TM como programar 2007 2 

DERFLER, Frank J. Guia para a interligação de 
redes locais c1993 1 

ELLIOT, Steven 3D Studio 3.0 1994 1 
ELLIOT, Steven 3D Studio 3.0 1994 1 
ELMASRI, Ramez; 
NAVATHE, Shamkant B. 

Sistemas de banco de dados 2005 2 

FARRER, Harry et al Algoritmos estruturados c1999 3 

FERREIRA SOBRINHO, 
Walter Octaviano 

A organização da 
programação em 
processamento de dados 

1983 1 

FERREIRA, Marcelo CA-dBFast 1993 1 
FERREIRA, Marcelo CA-dBFast 1993 1 
GALVÃO FILHO, 
Wenceslau Carlos 

Curso de informática basic [198_?] 3 

GALVÃO FILHO, 
Wenceslau Carlos 

Matemática integrada aos 
computadores 

1985 3 

GALVÃO FILHO, 
Wenceslau Carlos Curso de informática basic [198_?] 3 

GALVÃO FILHO, 
Wenceslau Carlos 

Matemática integrada aos 
computadores 1985 3 

GANE, Chris; SARSON, 
Trish 
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2008 2 
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HERMINDA, Alfonso 
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gráfica e animação 1994 1 
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1997 1 
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2002 1 
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NORTON, Peter; 
WILTON, Richard 

Novo guia Peter Norton para 
programadores do IBM 
PC&PS/2 

1991 1 

OLIVEIRA, Karina de; 
REHDER, Wellington da 
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PINHEIRO, José 
Maurício S. 

Guia completo de 
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Usando o sistema operacional 
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Abraham; KORTH, 
Henry F.; SUDARSHAN, 
s. 

Sistema de banco de dados 2006 2 
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Gomes; LEMOS, Guido; 
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c1995 2 
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1994 1 
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THOMPSON, Marco 
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2007 2 

TORRES, Gabriel Hardware 2001 2 
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PC 2002 4 
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Laércio 

Resolvendo problemas no seu 
PC 2002 3 
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9. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

 

Pessoal docente disponível para atuar no curso técn ico de nível médio 

integrado em informática: 

 
NOME Área de Atuação Titulação CH 

Alaíde Alves de Oliveira Biologia Especialista D.E. 

Alana Pereira Lima Educação Física Graduada Subs. 40h 

Alexandre Oliveira Fernandes Língua Portuguesa Especialista D.E. 

Allan Delon Barbosa Araújo Informática Especialista  D.E. 

Ana Lúcia Pimenta Lopes Língua Inglesa Especialista D.E. 

André Luiz Ribeiro dos Santos Filosofia Graduado Subs. 40h 

Andréa Cláudia Santos Gomes Matemática Especialista Subs. 40h 

Benival Vilaça Ferreira Júnior Artes Especialista  D.E. 

Camila da Silva Berdague Arquitetura  Especialista Subs. 40h 

Celso Eduardo Brito Matemática  D.E. 

Cleildes Marques de Santana Sociologia Doutora D.E. 

Daniela Pereira Contelli Administração  Especialista D.E. 

Edmilson Pedreira dos Reis Construção Civil  Especialista D.E. 

Edna Zanovelli Desenho Especialista D.E. 

Eduardo Jorge Vidal Dutra Construção Civil  Especialista D.E. 

Eliana Alcântara Lisboa Física Mestra D.E. 

Eliane Souza de Jesus Língua Portuguesa Especialista 40h 

Fabiana Zanelato Bertolde Biologia Mestra D.E. 
Francisco Nataniel Batista de 
Albuquerque Geografia Mestre D.E. 

Franklin José Bonfim Ramos Física Graduado Subs. 40h 

Guillermo Van Erven Caballa Física Mestre D.E. 

Haroldo José dos Santos Química Mestre D.E. 

Helenice Silva de Jesus Torres Química Mestra D.E. 

Homero Gomes de Andrade História Mestre Subs. 40h 

José Alves de Oliveira Neto Matemática Especialista D.E. 

Leonardo Thompson da Silva Geografia Mestre D.E. 

Marco Antônio Paranhos Silva Informática Graduado 40 h 

Marlécia Ferreira Sanders Informática Especialista  D.E. 

Nathália Helena Além História Especialista D.E. 

Regilan Meira Silva Informática Especialista D.E. 

Ricardo Torres Ribeiro História Mestre D.E. 

Rosicler Teresinha Sauer Educação Física Mestra D.E. 
 

Pessoal técnico-administrativo disponível para atua r no curso técnico de 

nível médio integrado em informática: 
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NOME CARGO REGIME DE 

TRABALHO 

Alcione Silva de Oliveira e 

Oliveira 

Pedagoga 40 h 

Ana Lúcia Antunes Assist. em Administração 40 h 

Anna Valéria Oliveira 

Nascimento 

Assist. em Administração 40 h 

Carlos Alexandre de Oliveira e 

Oliveira 

Bibliotecário 40 h 

Cherly Marcos Bozi Assist. em Administração 40 h 

Hélida Márcia Hoffman Foscolo Assist. em Administração 40 h 

Heloisa Pancieri Stoco Assist. em Administração 40 h 

José Dantas Gusmão Filho Assist. em Administração 40 h 

Kátia Mercês Lyrio Rocha Assist. em Administração 40 h 

Luana Santana Góis Assist. em Administração 40 h 

Luiz Carlos Miranda Barbosa Assist. em Administração 40 h 

Marcelo do Espírito Santo Sousa Analista de Tecnologia da 

Informação 

40 h 

Margareth Alves Ferreira Pedagoga 40 h 

Maria Neli Cardoso da Costa  Assist. em Administração 40 h 

Marileide Rocha Lobo Taveira Assistente de Alunos 40 h 

Marivone Maria Ribeiro Assistente de Alunos 40 h 

Michael Machado da Paixão Técnico de Tecnologia da 

Informação 

40 h 

Neuzely de Oliveira Pereira Assistente Social 40 h 

Neice Maria Pimenta de 
Figueiredo 

Assist. em Administração 40 h 

Nilcéia Aparecida Conceição 
Santos Campos 

Bibliotecária 40 h 

Valéria Aparecida Vieira Psicóloga 40 h 
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10.  DIPLOMAS 

 
Após a integralização com aproveitamento das disciplinas que compõem 

a matriz curricular do Curso Técnico em Informática e o cumprimento do 

estágio ou entrega da monografia, sendo esta avaliada positivamente, será 

conferido ao estudante egresso o Diploma de Técnico de Nível Médio em 

Informática na Habilitação Profissional de Informática. 
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ANEXO I 
 

EXISTÊNCIA DE COMPUTADOR NA EMPRESA  
 GLOBAL  FORMAL INFORMAL 
 Respostas  % Respostas  % Respostas  % 
       

SIM 674 18,40 593 48,13 80 3,30 
NÃO 2980 81,35 635 51,54 2344 96,70 

NR/NS 9 0,25 4 0,32 0 0,00 
TOTAL 3663 100,00 1232 100,00 2424 100,00 

Fonte: SEBRAE/BA – Pesquisa Direta (Junho/2001) 
 
 
 

EM QUE UTILIZA O COMPUTADOR  
 GLOBAL  FORMAL INFORMAL 
 Respostas  % Resposta s % Respostas  % 

       
CONTROLES 
GERENCIAIS 

551 38,86 501 40,18 49 28,99 

EDITOR DE TEXTO E 
PLANILHAS 

454 32,02 393 31,52 60 35,50 

ACESSO À INTERNET 374 26,38 321 25,74 53 31,36 
OUTROS 39 2,75 32 2,57 7 4,14 

NR/NS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
TOTAL 1418 100,00 1247 100,00 169 100,00 

Fonte: SEBRAE/BA – Pesquisa Direta (Junho/2001)  
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ANEXO II 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado de pesquisa realizada com membros da comu nidade dos municípios 
Eunápolis, Itabela, Guaratinga, Porto Seguro, Sta. Cruz Cabrália, Itapebí e 
Itagimirim. Pesquisados abordados na rua respondera m à pergunta: “Qual curso 
técnico o (a) Sr(a). gostaria que o CEFET-BA/UNED-E unápolis oferecesse?”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultado de pesquisa realizada com empresas da reg ião (Eunápolis, Itabela, 
Guaratinga, Porto Seguro, Sta. Cruz Cabrália, Itape bí e Itagimirim). Pesquisados 
responderam à pergunta: “Qual curso técnico o (a) S r(a). gostaria que o CEFET-
BA/UNED-Eunápolis oferecesse?”.  
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Resultado de pesquisa realizada com alunos do 3º An o do Ensino Médio de 
Eunápolis. Pesquisados responderam à pergunta: “Qua l curso técnico você 
gostaria que o CEFET-BA/UNED-Eunápolis oferecesse?” . 
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