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DADOS GERAIS DO CURSO 

Os dados gerais do Curso Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

podem ser visualizados na Tabela 1 Dados Gerais do Curso . 

Tabela 1 Dados Gerais do Curso  

 

DADOS GERAIS DO CURSO 

HABILITAÇÃO: Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

ENDEREÇO: 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus 

Eunápolis. Av. David Jonas Fadini, S/Nº, Rosa Neto, Eunápolis –BA – 

CEP: 45823-431 

DESCRIÇÃO DO CURSO: 

O curso habilitará os estudantes como Tecnólogo em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas. O profissional de Tecnologia em Análise 

e Desenvolvimento de Sistemas estará apto a atuar na área do 

desenvolvimento de sistemas de informação, suporte de infraestrutura e 

sistemas de banco de dados em organizações de diversos tipos, sejam elas 

de pequeno, médio e grande porte além de poder atuar como consultor 

independente. 

DATA DE IMPLANTAÇÃO 

DO CURSO: 
2011 

REGIME ACADÊMICO: 
Periodização semestral. Cada período tem duração de 100 (cem) dias 

letivos. 

NÚMERO DE VAGAS: 40 vagas 

TURNO DE 

FUNCIONAMENTO: 
Noturno e aos sábados pela manhã. 

NÚMERO DE TURMAS: 01 turma de 40 estudantes por semestre. 

REGIME DE MATRÍCULAS Por disciplina, semestral. 

DIMENSÃO DAS TURMAS: Aulas Teóricas e Práticas até 40 estudantes. 

REGIME DO CURSO: Sistema de Créditos  

TEMPO MÍNIMO PARA 

INTEGRALIZAÇÃO 
06 semestres 

TEMPO MÁXIMO PARA 

INTEGRALIZAÇÃO 
09 semestres  

TOTAL DE CRÉDITOS: 142 Créditos 

CARGA HORÁRIA: 

Carga Horária de Créditos Práticos: 

Carga Horária de Créditos Teóricos: 

Carga Horária de Estágio: 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais: 

Carga Horária Total: 

520 horas 

1.610 horas 

300 horas 

60 horas 

100 horas 

2590 horas 

FORMA DE INGRESSO: 
O ingresso é feito via SISU (Resolução nº 31, de 09 de junho de 2016 

CONSUP) e demais formas de ingresso previstas nas Normas 

Acadêmicas do IFBA. 
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1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento constitui-se do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, doravante ADS, do Instituto Federal 

de Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus Eunápolis, que apresenta a concepção do 

curso e as referências epistemológicas que a fundamentam, sua estrutura curricular e 

administrativa, sua organização didático-metodológica e os instrumentos normativos de apoio 

e gestão. O presente projeto servirá como instrumento de discussão, sugestões e modificações 

pela comunidade acadêmica, com o objetivo de uma permanente melhoria do curso. Durante 

todo o período de funcionamento do curso, o currículo proposto originalmente sofreu uma 

alteração no seu primeiro semestre de implantação, no primeiro período letivo de 2011 e 

permaneceu inalterado até o presente momento. 

O Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas se debruçou na elaboração de um novo projeto tendo em vista a constante necessidade 

de reavaliação curricular inerente ao processo de ensino-aprendizagem, a fim de contemplar as 

reivindicações/sugestões/exigências apresentadas pelos diferentes agentes desse processo 

(professores, estudantes, MEC, etc.) relativas ao currículo atual.  

Tais mudanças buscam adequar o curso ao dinamismo inerente à área de conhecimento 

e, ao mesmo tempo, dar respostas a questões importantes sobre a formação dos estudantes, a 

evasão e a repetência. 

1.1. Breve histórico do Curso 

O IFBA, Campus Eunápolis teve, antes da criação do curso de Tecnologia em Análise 

e Desenvolvimento de Sistemas, cursos técnicos nas modalidades subsequente e ensino médio 

Integrado em Informática, o que respalda a necessidade de verticalização sinalizada pelo MEC. 

Após formar diversas turmas no ensino técnico profissionalizante, os profissionais do Campus, 

em contato com egressos e novos estudantes, bem como com as empresas da região, verificaram 

a demanda por formação ainda mais qualificada para atender ao crescimento de Eunápolis, um 

dos municípios que mais crescem na Bahia. Assim, em 2010, iniciou-se a preparação da 

instituição para comportar um curso superior que desse suporte ao desenvolvimento tecnológico 

necessário à região do extremo sul do estado. 

O curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) 

iniciou as suas atividades com a primeira turma ingressante no ano de 2011. A cada ano, desde 
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então, 40 vagas são disponibilizadas para o curso que tem a duração mínima de 3 anos e que 

fornece habilitação a profissionais qualificados para atuarem na área de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC). Com o início do curso, o IFBA, Campus Eunápolis, 

continuou somente com a oferta do curso Integrado em Informática. 

O curso funciona em um Campus que conta atualmente com mais de 100 professores, 

cuja maioria é pós-graduada em níveis de Mestrado e Doutorado, que desenvolvem 

dedicadamente atividades de ensino, pesquisa e extensão, observando a tríade que caracteriza a 

natureza dos Institutos Federais. A capacitação dos docentes que ministram aula no curso de 

ADS tem sido constante desde a criação dos cursos de Informática e permanece ocorrendo a 

fim de proporcionar conhecimentos sempre atualizados necessários aos discentes de um curso 

de tecnologia.  A infraestrutura do Campus contempla laboratórios com hardware e software, 

também em constante evolução que permitem o desenvolvimento eficiente dos estudantes, 

somando aos conhecimentos teóricos, a prática exigida pelo mercado de trabalho da região. 

O referido curso foi oficialmente autorizado pelo Ministério da Educação em 12 de 

agosto de 2012, por meio do Resolução nº. 27/2010. Em seguida, no ano de 2014, após visita 

para avaliação in loco do MEC com professores do banco de avaliadores do INEP, o curso foi 

reconhecido por meio da portaria ministerial nº. 619 de outubro de 2014.  

Ainda em 2014, o Curso Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do 

IFBA, Campus Eunápolis, foi considerado um dos melhores do país pelo MEC na avaliação de 

desempenho realizada em 2014. A graduação obteve nota faixa 4, que o classifica como parte 

de um grupo de excelência. Os critérios de avaliação utilizados pelo referido Ministério 

seguiram os conceitos do indicador oficial de qualidade do ensino superior, o Conceito 

Preliminar de Curso (CPC), que leva em conta a estrutura da instituição, a titulação de 

professores que atuam na graduação, conceitos de mestrado e doutorado e também o 

desempenho dos estudantes no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

A relevância social da formação prestada pelo Curso de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas (ADS), Campus de Eunápolis, pode ser observada a partir de dois aspectos:  o primeiro 

é que o interesse pelo curso de ADS continua crescendo na região, o que pode ser identificado 

em função da crescente demanda de candidatos inscritos a cada ano no processo seletivo, 

provenientes do município de Eunápolis e de várias outras cidades vizinhas. Os números 

extraídos da plataforma SISU/MEC comprovam essa afirmação “2011 – 390 inscritos,  2012 – 

590 inscritos, 2013 - 483 inscritos, 2014 – 636 inscritos, 2015 – 525 inscritos, 2016 – 443 

inscritos e  2017 - 843 inscritos”.  E, segundo, a partir da inserção dos seus egressos em grandes 
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empresas de relevância nacional ou na verticalização do conhecimento, continuando os estudos 

acadêmicos em cursos de pós-graduação strictu sensu. 
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2. PERFIL INSTITUCIONAL DO IFBA1  

2.1. Histórico 

Na Bahia, a primeira iniciativa de “amparar crianças órfãs e abandonadas”, dando 

instrução teórica e prática teve início no ensino industrial e aconteceu, somente, em 1872 

quando foi criado, como sociedade civil, o “Liceu de Artes e Ofícios” de Salvador. Em seguida, 

por força do incentivo ao desenvolvimento industrial, comercial e agrícola no país, são fundadas 

em 1906, pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, diversas escolas públicas 

comerciais, uma delas, na Bahia.  

Nilo Peçanha, em 1909 - mantendo a política de traço assistencialista da Monarquia, 

posteriormente incorporada pela República - cria, nas capitais, 19 Escolas de Aprendizes 

Artífices “destinadas aos pobres e humildes”, mantidas pelo Estado. Em Salvador a “Escola de 

Aprendizes Artífices”, que deu origem ao IFBA, foi instalada, provisoriamente, no centro da 

cidade. Apenas em 1926 foi transferida para um prédio apropriado, localizado no Bairro do 

Barbalho.  

As demandas emanadas do processo de industrialização, que influenciaram a elaboração 

da Constituição de 1937, e a consequente mudança do controle das escolas de formação de 

Aprendizes Artífices, que estavam vinculadas ao Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio, passaram para o Ministério da Educação e Saúde Pública, o que explica o fato de a 

Escola de Aprendizes Artífices de Salvador passar a ser denominada “Liceu Industrial de 

Salvador”, ministrando, à época, ensino profissionalizante de 1º ciclo.  

Neste processo, a partir de 1942, vários Decretos-Leis, depois conhecidos como Leis 

Orgânicas da Educação Nacional, foram editados, entre elas, a Lei Orgânica do Ensino 

Industrial (Decreto-Lei nº 4.073, de 30 de janeiro de 1942) que, no mesmo ano, estendeu o 

ensino profissionalizante ao 2º ciclo, transformando o Liceu em Escola Técnica de Salvador.  

A partir daí, “inicia-se formalmente o processo de vinculação do ensino industrial à 

estrutura do ensino do país [...], uma vez que os estudantes formados nos cursos técnicos 

ficavam autorizados a ingressar no ensino superior [...] direito até então não reconhecido [...]”. 

(MACHADO, 1982 apud BRASIL, 2010, p. 11).   

                                                 

1Textos baseados no Projeto Político Institucional – PPI do IFBA, disponível em 

http://portal.ifba.edu.br/proen/PPIIFBA.pdf, e no Regimento Geral do IFBA, disponível em 

http://portal.ifba.edu.br/menu-de-apoio/paginas-menu-de-apoio/folder/regimento-do-ifba-1.pdf. 
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As Leis Orgânicas da Educação Nacional explicitavam, cada vez mais, a divisão entre 

o trabalho manual e o intelectual, pois o objetivo do ensino secundário e normal era “formar as 

elites condutoras do país” (BRASIL, 1999), enquanto o objetivo do ensino profissional era 

oferecer “formação adequada aos filhos dos operários, aos desvalidos e aos menos afortunados, 

aqueles que necessitam ingressar, precocemente, na força de trabalho” (BRASIL, 1999). 

Somente na década de 1950, foi possível àqueles que completassem os cursos 

profissionalizantes, continuar sua formação nos níveis superiores, desde que prestassem exames 

das disciplinas não vistas nos seus cursos e que comprovassem conhecimento suficiente para 

prosseguir os estudos. A plena equiparação entre o ensino profissional e o acadêmico ocorreu, 

pelo menos formalmente, em 1961, com o advento da Lei 4.024 (LDBEN).  

Ainda com base nas propostas das Leis Orgânicas, o Governo Vargas sancionou, em 

1942, o Decreto-Lei que dispõe sobre a “Organização da Rede Federal de Estabelecimentos de 

Ensino Industrial”, abrindo espaço para que uma rede paralela de formação profissional, que 

atendesse mais rapidamente às demandas do processo de industrialização em consolidação, se 

organizasse em torno da Confederação Nacional da Indústria – CNI, que criou o Serviço 

Nacional dos Industriários (depois Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI).  

Paulatinamente, as Escolas Técnicas foram transformadas em Escolas Técnicas 

Federais, passando a fazer parte da Rede Federal de Estabelecimentos de Ensino Industrial. A 

Escola Técnica de Salvador só foi incorporada à Rede Federal em 1965, através da Lei n° 4.759, 

e passou a ser denominada Escola Técnica Federal da Bahia – ETFBA.  

A Reforma Universitária de 1968 (Lei nº 5.540) reforçou a opção dos militares por esta 

“formação intermediária de graduação”, visando atender `as necessidades imediatas do setor 

industrial, garantindo, ainda, aos tecnólogos, a possibilidade de aproveitamento destes estudos 

em outros cursos - mais especificamente na graduação plena. Por fim, em 1969, o Decreto nº 

547/69 autoriza as Escolas Técnicas Federais a ofertar cursos profissionais superiores de curta 

duração. Na Bahia, assim como em muitos estados brasileiros, em consonância com a política 

desenvolvida, foi fundada uma instituição específica para o ensino tecnológico, o Centro de 

Educação Tecnológica da Bahia – CENTEC, criado pela Lei nº 6.344, de 06 de julho de 1976, 

como autarquia federal do Ministério da Educação e Cultura.  

O CENTEC-BA iniciou suas atividades no bairro Monte Serrat, localizado em frente à 

Baía de Todos os Santos, com os cursos de Educação Tecnológica em Manutenção Elétrica, 

Manutenção Mecânica e Processos Petroquímicos. A seguir, foi criado o curso de 

Administração Hoteleira, depois transformado em Administração com ênfase em Hotelaria. 

Funcionando, ainda, neste período, no bairro Monte Serrat, o CENTEC-BA mantinha, no prédio 
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da Engenharia Operacional, conhecido como Anexo, na ETFBA, os cursos de Tecnólogos em 

Produção Siderúrgica, Manutenção Elétrica, Manutenção Mecânica, Manutenção Petroquímica 

e Telecomunicações. No segundo semestre de 1981, a Diretoria do CENTEC-BA mudou sua 

sede para Simões Filho, em uma edificação preparada com o fim de abrigar uma Universidade 

Tecnológica, levando, em seguida, todos os seus cursos do bairro Monte Serrat e da ETFBA 

para sua nova sede.  

A partir da promulgação da Lei 5.692/71 da Reforma do Ensino, consequência dos 

acordos MEC/USAID e da concepção tecnicista da educação, incorporados durante a década 

de 1960, ocorreu uma expansão do ensino profissionalizante, que, neste período, passou a ser 

oferecido não apenas por instituições especializadas, mas por outras que decidiram investir 

nessa modalidade de ensino.  

O processo de redemocratização do país teve seu auge com o movimento por eleições 

diretas para presidente, no ano de 1984. Acoplada a esta reivindicação, a sociedade brasileira 

exigia a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. As eleições presidenciais 

ocorreram somente no final da década, em 1989, no entanto o movimento garantiu a formação 

da Assembleia Nacional Constituinte que, em um processo eivado de contradições, promulgou, 

em outubro de 1988, a nova Constituição da República Federativa do Brasil.  

A necessidade de regulação dos princípios estabelecidos na Carta Magna desencadeou, 

no setor educacional, a disputa em torno de um projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) que atendesse aos diversos interesses econômicos e sociais expressos nos 

movimentos que se organizaram em frente a uma comissão criada no parlamento federal para a 

elaboração da nova Lei.  

É preciso fazer um parêntese para afirmar que a transformação de três Escolas Técnicas 

Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica já havia ocorrido em 1978 com a 

promulgação da Lei 6.545/78, ainda no regime militar, confirmando seu interesse pela formação 

do tecnólogo. Em que pesem as discussões em torno da LDB, a manutenção desta política pode 

ser percebida com a transformação, em 1993, no Governo do Presidente Itamar Franco, da 

Escola Técnica Federal da Bahia em Centro Federal de Educação Tecnológica (Lei 8.711/93).  

A Lei nº 8.948, que criou o Sistema Nacional de Educação Tecnológica, foi promulgada 

apenas um ano depois, em dezembro de 1994, em pleno processo de discussão da nova LDB.  

Há de se ressaltar que a Lei 8.711/93 que transformou a ETFBA em CEFET-BA, em 

seu parágrafo único do Art. 1º, incorpora “ao Centro Federal de Educação Tecnológica... o 

Centro de Educação Tecnológica da Bahia - CENTEC, criado pela Lei nº. 6.344, de 6 de julho 
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de 1976, inclusive seu acervo patrimonial, instalações físicas, recursos financeiros e 

orçamentários, e o seu pessoal docente e técnico-administrativo”.  

Na Bahia, tivemos um quadro diferente. Enquanto as demais escolas criaram o ensino 

tecnológico nas suas Instituições, o CEFET-BA ao incorporar o CENTEC, já recebe, com 

estrutura e pessoal, o ensino tecnológico. Esta situação, nova para as duas instituições baianas, 

gerou certo desconforto, na medida em que foram mantidos os dirigentes da ETFBA na Direção 

do CEFET a qual deveria conduzir o processo de formulação de um regimento que atendesse 

às características da nova Instituição com a incorporação dos cursos tecnológicos e suas 

necessárias estruturas, pedagógicas e administrativas.  

É, neste período, também, que o CEFET-BA se expandiu com a criação e implantação 

das Unidades de Ensino Descentralizadas – UNEDs. A Portaria Ministerial nº 1.135, de 01 de 

agosto de 1994 criou a UNED - Barreiras; a Portaria Ministerial nº 1.718, de 15 de dezembro 

de 1994 criou a UNED - Vitória da Conquista; a Portaria Ministerial nº 1.719, de 15 de 

dezembro de 1994 criou a UNED - Eunápolis e a Portaria Ministerial nº 1.720, de 15 de 

dezembro de 1994 criou a UNED - Valença.  

A Lei 9.394/96, LDB, promulgada em dezembro de 1996, deu um destaque para a 

educação profissional, caracterizando-a como uma modalidade educacional articulada com as 

diferentes formas de educação, o trabalho, a ciência e a tecnologia, conduzindo o cidadão 

trabalhador ao “permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”.  

O Art. 39 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) define o 

oferecimento da Educação Técnica e Tecnológica previsto anteriormente, reafirmando sua 

integração “às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia”, ampliando 

sua oferta, para além dos egressos do sistema de ensino nos níveis básico e superior, aos 

“trabalhadores em geral, jovem ou adulto”, devendo, portanto, essa modalidade de ensino estar 

em consonância com os diversos setores da economia e da sociedade, oferecendo mecanismos 

de educação continuada, sem perder de vista a formação cultural, profissional, política e ética 

dos cidadãos, como trabalhadores produtivos e agentes na construção da equidade social.  

A substituição do Decreto nº 2208/97 ocorreu somente em julho de 2004 com a edição 

do Decreto n° 5.154. Esta nova legislação, oriunda do debate iniciado com a criação do “Pacto 

pela Valorização da Educação Profissional e Tecnológica: por uma profissionalização 

sustentável”, retoma a articulação entre a educação profissional tecnológica e a educação 

básica, reeditando os cursos técnicos integrados e incorporando à educação profissional, 

também a Educação de Jovens e Adultos, “objetivando a qualificação para o trabalho e a 

elevação do nível de escolaridade do trabalhador, o qual, após a conclusão com aproveitamento 
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dos referidos cursos, fará jus a certificados de formação inicial ou continuada para o trabalho.” 

(BRASIL, 2004).  

Os artigos 39 a 42 do Capítulo III da LDB, que tratam da Educação Profissional, foram 

modificados pela Lei nº 11.741/2008 e regulamentados pelo Decreto nº 5.154/04, pela 

Resolução CNE/CEB nº 06/2012 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio e pela Resolução CNE/CP nº03/2002 – Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos superiores de tecnologia.  A partir do Decreto nº 5154/04, 

retomou-se, além das ofertas já existentes, a integração entre o Ensino Médio e a Educação 

Profissional, conforme já previsto no artigo 36, inciso I da LDB e Parecer CNE/CEB Nº 

39/2004.  

 A Educação Profissional deixou de ser concebida como um simples instrumento de 

política assistencialista ou de ajustamento linear às demandas do mercado. Ela foi concebida, 

após o Decreto n° 5.154/04, para que os cidadãos tivessem efetivo acesso às conquistas 

científicas e tecnológicas da sociedade, que tanto poderiam modificar suas vidas e seus 

ambientes de trabalho. No entanto, o termo educação profissional introduziu uma ambiguidade 

no que tange ao entendimento básico da educação, conduzindo ao reducionismo de 

compreender a educação no seu sentido mais amplo e interpretar suas atividades como 

formação profissional.  

 Com o objetivo de expandir, ampliar, interiorizar e consolidar a Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, democratizando e ampliando o acesso a vagas na 

educação profissional, no ano de 2005, ocorre a 1ª fase do plano de Expansão. Neste ano, foram 

criadas as unidades de Santo Amaro, Porto Seguro, Simões Filho e Camaçari.   

A Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, instituiu a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e transformou os Centros Federais de Educação 

Tecnológica em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Assim, surge o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, instituição pluricurricular e multicampi, 

especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 

ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas 

pedagógicas.  

Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e supervisão 

das instituições e dos cursos de educação superior, os Institutos Federais são equiparados às 

Universidades Federais. No âmbito de sua atuação, o Instituto Federal da Bahia exerce o papel 

de Instituição certificadora de competências profissionais, possui autonomia para criar e 

extinguir cursos, nos limites de sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas 
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dos cursos oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior (CONSUP), aplicando-

se, no caso da oferta de cursos a distância, a legislação específica.  

No Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica – Fase II, em 2010, 

foram inaugurados campi nos municípios de Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, 

Paulo Afonso e Seabra. Na Fase III, no ano de 2012, foi autorizada a implantação de novos 

campi nos municípios de Brumado, Euclides da Cunha, Juazeiro, Lauro de Freitas e Santo 

Antônio de Jesus. 

2.2. Estrutura Administrativa 

A administração do Instituto Federal da Bahia é feita por seus órgãos colegiados, pela 

Reitoria e pela Direção Geral dos campi, apoiada em uma estrutura organizacional que define 

a integração, a articulação e a cooperação dos diversos órgãos situados em cada nível. Os órgãos 

colegiados do IFBA são os seguintes:  

I. Conselho Superior: de caráter consultivo e deliberativo, é o órgão máximo do IFBA; 

tem o Reitor como presidente, além dos seguintes membros em sua composição: 

representação de 1/3 (um terço) do número de campi, destinada aos servidores docentes, 

sendo o mínimo de 2 (dois) e o máximo de 5 (cinco) representantes, eleitos por seus 

pares, na forma regimental; representação de 1/3 (um terço) do número de campi, 

destinada ao corpo discente, sendo o mínimo de 2 (dois) e o máximo de 5 (cinco) 

representantes, eleitos por seus pares, na forma regimental; representação de 1/3 (um 

terço) do número de campi, destinada aos servidores técnico-administrativos, sendo o 

mínimo de 2 (dois) e o máximo de 5 (cinco) representantes, eleitos por seus pares, na 

forma regimental; 2 (dois) representantes dos egressos; 6 (seis) representantes da 

sociedade civil, sendo 2 (dois) indicados por entidades patronais, 2 (dois) indicados por 

entidades dos trabalhadores e 2 (dois) representantes do setor público ou empresas 

estatais, designados pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica; 1 (um) 

representante do Ministério da Educação, designado pela Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica; representação de 1/3 (um terço) dos diretores-gerais dos 

campi, sendo o mínimo de 2 (dois) e o máximo de 5 (cinco), eleitos por seus pares, na 

forma regimental.  

II. Congresso do IFBA: realizado ordinariamente a cada dois anos, tem a atribuição de 

avaliar e atualizar o Projeto Pedagógico Institucional e, extraordinariamente, quando o 



P á g i n a  | 20 

 

 

Conselho Superior o convocar para avaliar e deliberar sobre outros temas relevantes 

para a Instituição; 

III. Colégio de Dirigentes: de caráter consultivo, é o órgão de apoio ao processo decisório 

da Reitoria, possuindo a seguinte composição: o Reitor, como presidente; os Pró-

Reitores; e os Diretores-Gerais dos campi; 

IV. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: integrante da administração geral da 

Instituição, tem funções normativas, consultivas e propositivas sobre matéria 

acadêmica, didático-pedagógica, científica, artístico-cultural e esportiva, sendo 

composto da seguinte forma: Reitor(a), como presidente; Pró-Reitor(a) de Ensino, como 

vice-presidente; Pró-Reitor(a) de Extensão; Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Inovação; 

Representante designado pelo Conselho de cada um dos Campus; Três representantes 

docentes; Três representantes técnico-administrativos; Três representantes discentes: 

um da Educação Profissional Técnica de Nível  Médio, um do Ensino Superior e um da 

Pós-Graduação. 

V. Conselho de Campus: órgão propositivo e consultivo que tem a finalidade de colaborar 

para o aperfeiçoamento do processo educativo e de zelar pela correta execução das 

políticas do Instituto Federal da Bahia em cada Campus, integrado por membros 

titulares e suplentes, designados por Portaria do(a) Reitor(a), tem a seguinte 

composição: Diretor(a) Geral do Campus; Diretores(as), Chefes ou Coordenadores(as) 

dos órgãos que congregam as Áreas de Conhecimento Acadêmicas do Campus, no 

limite de 1/5 do Conselho; Dois representantes do corpo docente, em efetivo exercício, 

eleitos por seus pares;  Dois representantes do corpo técnico-administrativo, em efetivo 

exercício, eleitos por seus pares; Dois representantes do corpo discente, com matrícula 

regular ativa, eleitos por seus pares e de modalidades de ensino diferentes; Um 

representante dos egressos, que não seja servidor(a) do IFBA, indicado pela entidade de 

classe que os represente no município ou eleito por seus pares em reunião ordinária 

convocada pela Direção Geral do Campus especificamente para este fim; Um 

representante dos pais de estudantes, que não seja servidor(a) do IFBA, eleito por seus 

pares, em reunião ordinária convocada pela Direção Geral do Campus especificamente 

para este fim; Representantes de instituições econômicas e da sociedade civil do 

município ou região na qual se encontra o Campus, no limite de 1/5 do Conselho. 

VI. Comitê de Tecnologia da Informação: integrante da administração geral da Instituição, 

tem funções normativas, consultivas e propositivas que visam auxiliar o(a) Reitor(a) na 

tomada de decisões relacionadas à Tecnologia da Informação. 
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2.3. Perfil Institucional: missão, visão, princípios, finalidades e diretrizes 

O perfil institucional, a missão, a visão, e os princípios e diretrizes que orientam as 

atividades acadêmicas no IFBA estão definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) e no Projeto Pedagógico Institucional (PPI). Segundo tais documentos, o IFBA tem por 

missão, “promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e 

extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável 

do país (IFBA, 2014), pautando-se na visão de: 

  

Transformar o IFBA numa Instituição de ampla referência e de 

qualidade de ensino no País, estimulando o desenvolvimento do sujeito 

crítico, ampliando o número de vagas e cursos, modernizando as 

estruturas físicas e administrativas, bem como ampliando a sua atuação 

na pesquisa, extensão, pós-graduação e inovação tecnológica (IFBA, 

2014). 

  

As atividades desenvolvidas no Instituto estão pautadas nos seguintes princípios:  

• Indissociabilidade: Será sempre observada a integração entre ensino, pesquisa e 

extensão, assim como a Instituição buscará a articulação de diferentes áreas de 

conhecimento;  

• Verticalização: Verticalização entre os diversos níveis e modalidades de ensino;  

• Continuidade: As áreas técnicas/tecnológicas promoverão oportunidades para uma 

educação continuada;  

• Unificação: Buscar-se-á a unificação entre cultura/conhecimento e trabalho, para 

desenvolver as funções do pensar e do fazer;  

• Integração: A busca da integração interdisciplinar permitirá a geração, construção e 

utilização do conhecimento produzido pelo ensino e pela pesquisa aplicada para solução 

de problemas econômico-sociais da região. Tal integração permitirá a vinculação 

estreita à tecnologia, destinada à construção da cidadania, da democracia e da vida ativa 

de criação e produção solidárias em uma perspectiva histórico-crítica; 

• Inovação: A implementação da inovação científica, tecnológica, artística, cultural, 

educacional e esportiva deverá orientar as ações da Instituição;  

• Democracia: A Instituição promoverá a vivência democrática, buscando a participação 

da comunidade acadêmica nos processos de planejamento e gestão. 

• Qualificação: A Instituição buscará, de modo permanente, a qualificação e a capacitação 

de seu quadro de pessoal e a melhoria de sua estrutura, de seus processos 

organizacionais e de seus programas e ações;  



P á g i n a  | 22 

 

 

• Autonomia: O IFBA preservará a autonomia didático-científica, administrativa, 

disciplinar e de gestão financeira e patrimonial;  

• Respeito: A Instituição deverá assegurar o respeito e a valorização da pessoa humana 

em sua singularidade e diversidade;  

• Responsabilidade: O Instituto terá compromisso com o bem público, sua administração 

e sua função na sociedade, primando sempre pelo bem comum, pela ética e priorizando 

a satisfação das necessidades coletivas à frente das pessoais;  

• Inserção: O IFBA deverá se integrar à sociedade em seu contexto socioeconômico e 

cultural no âmbito regional, nacional e internacional;  

• Difusão: O IFBA disponibilizará todo conhecimento que desenvolver, dando suporte 

aos arranjos produtivos locais, nas áreas social e cultural;  

• Permanência: A instituição deverá desenvolver uma política de assistência aos 

estudantes em situação de vulnerabilidade social, possibilitando a acessibilidade e 

inclusão de pessoas com deficiências e necessidades educativas específicas;   

• Inclusão: É função da Instituição desenvolver ações afirmativas de inclusão e garantia 

de acesso para egressos de escolas públicas e/ou em situações de vulnerabilidade social, 

levando em consideração as questões étnico-raciais e de gênero;  

• Qualidade: O IFBA buscará sempre a excelência no Ensino, na Pesquisa e Extensão;  

• Equidade: O Instituto promoverá nas suas relações ações de equidade;  

• Transparência: Os servidores, principalmente quando ocuparem um cargo de direção ou 

função gratificada, têm a obrigação de divulgar seus atos administrativos e pedagógicos 

de forma ampla, irrestrita, permanente, atendendo assim o princípio da publicidade da 

administração pública;  

• Sustentabilidade: O IFBA comprometer-se-á com a preservação ambiental, de forma a 

garantir a sustentabilidade nas suas ações.  

• Trabalho: O trabalho será assumido como princípio educativo, tendo sua integração com 

a ciência, a tecnologia e a cultura como base da proposta político-pedagógica e do 

desenvolvimento curricular.  

 

Quanto às finalidades e objetivos deste Instituto, dois documentos respaldam esta 

questão, sendo eles: a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 e as Concepções e Diretrizes 

dos Institutos Federais. A referida lei apresenta as finalidades dos Institutos Federais, no artigo 

6º, a saber:  
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• Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 

formando e qualificando cidadãos, com vistas à atuação profissional nos diversos 

setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e 

nacional;  

• Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 

investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas 

sociais e peculiaridades regionais;  

• Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e 

educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os 

recursos de gestão;  

• Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos 

arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento 

das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de 

atuação do Instituto Federal;  

• Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de 

ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento do espírito crítico, 

voltado à investigação empírica;  

• Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas 

instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização 

pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;  

• Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;  

• Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o 

cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;  

• Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 

notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.  

A Lei 11.892/2008 apresenta os objetivos dos Institutos Federais, no artigo 7º, a saber:  

• Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de 

cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da 

educação de jovens e adultos;  

• Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a 

capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em 

todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica;  

• Realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e 

tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;  
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• Desenvolver atividades de extensão, de acordo com os princípios e finalidades da 

educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os 

segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de 

conhecimentos científicos e tecnológicos;  

• Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à 

emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e 

regional; 

• Ministrar educação superior, incluindo pós-graduação.  

 

Em consonância com a missão do IFBA, sua função social e as diretrizes da legislação 

atual, bem como os programas de Governo, o PPI se estrutura a partir das seguintes Diretrizes: 

• Fortalecimento em nível estadual, nacional e internacional da identidade do IFBA; 

• Implantação do IFBA e sua estrutura de Campi;  

• Políticas de fortalecimento do ensino e ampliação do número de vagas no Estado da 

Bahia;  

• Definição de políticas institucionais visando o fortalecimento da imagem do IFBA como 

Instituição de Ensino Superior;  

• Implantação de políticas de fortalecimento e ampliação da pesquisa e da pós-graduação;  

• Fortalecimento de políticas de extensão nos processos institucionais;  

• Implantação de políticas administrativas de fortalecimento e ampliação da 

democratização nos processos institucionais;  

• Melhoria constante da infraestrutura em todas as atividades institucionais e 

investimentos contínuos para promover a acessibilidade às pessoas com necessidades 

especiais;  

• Promover políticas institucionais visando a inclusão social (étnica, gênero, necessidades 

especiais, etc.);  

• Investimentos constantes na formação, capacitação, qualificação e adequação 

profissional de todos os servidores;  

• Implantar, desenvolver e consolidar uma política de Educação a Distância – EAD no 

IFBA.  

• Criação de novos Cursos: Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Superior, 

com ênfase nos cursos de licenciaturas.  
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A partir do Termo de Acordo de Metas e Compromissos (TAMC), celebrado entre o 

Ministério da Educação e os Institutos Federais, o IFBA passa a assumir metas tendo em vista 

a eficácia nas respostas na formação profissional, a democratização do conhecimento científico 

e tecnológico e a interação com os arranjos produtivos, sociais e culturais locais. O Instituto 

Federal assume o compromisso de uma atuação pautada na democratização do acesso e 

permanência, o que implica na ampliação da oferta de vagas e redução das taxas de evasão. 
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3. JUSTIFICATIVA 

3.1. O Contexto Local 

Eunápolis é um município brasileiro do estado da Bahia situado às margens da BR101 

e BR367, com uma área territorial de 1.425,968 km², situada na Costa do Descobrimento, região 

do Extremo Sul da Bahia, a 647 km da capital, Salvador. Sua população está estimada em 

112.318 habitantes. Para efeito de melhor organização e ação sobre o desenvolvimento regional, 

o Estado da Bahia está dividido em 27 (vinte e sete) Territórios de Identidade (figura 01). 

 

Figura 1 Territórios do Estado da Bahia 

 
Fonte: Conselho Estadual de Desenvolvimento Territorial - CEDETER (2011) 

O Território Costa do Descobrimento é composto por mais sete municípios: Belmonte, 

Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália (Figura 02). 

Eunápolis é considerado como cidade polo no que se refere ao comércio e à prestação de 

serviços educacionais e de saúde. Oferece ainda suporte à comercialização e ao abastecimento 

de mercadorias para a população residente no município de Porto Seguro e localiza-se no eixo 

da BR 101 e 367. 
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Figura 2 Território Costa do Descobrimento 

 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR (2012) 

 

A localização geográfica e o processo histórico de urbanização fazem de Eunápolis uma 

zona de oferta de serviços diversos (bancário, médico-hospitalar, educacional), atividades 

comerciais e industriais, especialmente as do ramo madeireiro. 

Nesse processo de transformação, a cidade de Eunápolis tem recebido pessoas de 

diversos locais em busca de melhores condições de vida. No período de 1980-1990, houve um 

acelerado crescimento demográfico motivado, principalmente, por uma forte intensificação dos 

fluxos migratórios, principalmente, por pessoas atraídas das cidades circunvizinhas como: 

Itabela, Itagimirim, Guaratinga, Porto Seguro, Belmonte, Santa Cruz de Cabrália, Itapebi. A 

cidade também exerce atração sobre outros Estados (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e São Paulo) e sobre a Região Litoral Sul após o declínio da lavoura cacaueira (SEI, 

1998, p. 48-49). 

Sua localização próxima a Porto Seguro, importante polo turístico da região da Costa 

Sul da Bahia e a BR -101 tem gerado um grande incremento na oferta de bens e serviços e 

facilidade de acesso de pessoas oriundas de outras regiões. Consequentemente, esse aumento 

de fluxo migratório, sem uma adequação da infraestrutura urbana, termina por desencadear um 

desequilíbrio na demanda e oferta de serviços à população.  

O acelerado crescimento das cidades de Teixeira de Freitas e Eunápolis e a posição 

estratégica que ocupam o eixo da BR 101 transformaram-nas em importantes centros de oferta 
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de bens e serviços e em um polo atrativo para inúmeros desempregados que a elas acorrem, de 

diversas regiões do Estado e do País, em busca de melhorias de vida.  

A implantação da empresa VERACEL, do setor de celulose na região, no final da década 

de 90, resultou no aumento da migração para a região, na expansão do comércio e serviços e na 

busca por profissionais qualificados de diversas áreas, além da necessidade de suprir postos de 

trabalho no segmento do comércio e serviços que vêm se expandindo com pessoal qualificado.  

Em relação aos minerais não metálicos, apresenta-se uma maior possibilidade de 

expansão através de empresas de beneficiamento de granito e mármore, graças aos incentivos 

oferecidos pela Prefeitura Municipal que pretende promover a instalação deste tipo de 

empreendimento no município.  

O município de Eunápolis tem como principais atividades econômicas, o Comércio e a 

Prestação de Serviços, além de Indústria e Agricultura. A totalização das receitas oriundas 

destas atividades possibilita a geração de um Produto Interno Bruto em torno de 2.535.370 

milhões de reais (IBGE, 2016). Com relação à empregabilidade, observa-se que a taxa de 

desocupação no município apresenta um percentual ainda baixo, proporcional à taxa estadual. 

No entanto, observa-se um crescimento dos setores de comércio e prestação de serviços que 

vem aumentando a oferta de empregos formais para a população escolarizada em nível médio 

e superior. 

Dessa forma, fica evidente a necessidade de investir de forma planejada na região de 

abrangência de Eunápolis no sentido de dinamizar seu potencial de desenvolvimento em 

especial na criação de oportunidades de formação universitária na área de Comércio e Serviços, 

maior responsável pela geração de mais de 60% de empregos nos centros urbanos. 

3.2. O Contexto Educacional 

O IFBA, Campus Eunápolis, tem papel expressivo no atendimento dos estudantes no 

Ensino Médio para o município de Eunápolis e região de abrangência, que se amplia até as 

fronteiras de Minas Gerais e Espírito Santo. De acordo com os dados apresentados pela 

Prefeitura Municipal / Plano Municipal de Educação, a matricula inicial no ensino médio se dá 

conforme Tabela 2. 
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Tabela 2 Matrícula Inicial do Ensino Médio no Município de Eunápolis, por dependência administrativa e 

localização. 

Ano Federal Estadual Municipal Privada Total 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural  

2011 595 - 3.095 - - - 344 - 4.034 

2012 728 - 3.234 - - - 384 - 4.346 

2013 934 - 3.228 - - - 375 - 4.537 

2014 1222 - 3.236 - - - 410 - 4.868 
Fonte: Anuário Estatístico da Educação da Bahia. 

Ainda de acordo com as informações disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de 

Eunápolis, a porcentagem de matriculas na Educação Superior em relação à população de 18 a 

24 anos, em 2013, corresponde à média do Estado da Bahia (24,4%), inferior à média do 

Nordeste (26,2%) e ao país (32,3%). 

Dessa forma, é pertinente considerar que o disposto no Plano Municipal de Educação, 

em relação às orientações emanadas pelo Ministério da Educação no PNE: 

 

[...] expandir o acesso ao Ensino Superior é um grande desafio para aumentar 

a escolaridade média da população. Continuar o processo de interiorização das 

instituições, aumentar o número de vagas e criar mecanismos de inclusão de 

populações marginalizadas são algumas medidas que devem ser 

desenvolvidas para que a meta seja plenamente atingida. Sabemos que a 

educação superior cumpre um papel relevante no processo de 

desenvolvimento econômico, cultural e social dos países e, principalmente, 

das regiões.  

A dimensão regional é tão importante quanto à situação macroeconômica 

nacional na determinação da habilidade das empresas em competir numa 

economia globalizada, ou seja, a disponibilidade dos atributos regionais/locais 

(conhecimento, habilidades, etc.) influirá fortemente na decisão locacional das 

empresas, o que faz das universidades regionalmente engajadas, peças-chaves 

das regiões onde estão inseridas. (Prefeitura Municipal de Eunápolis/Plano 

Municipal de Educação, p.50, (2015 – 2025). 

 

A implantação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas atende, principalmente no âmbito local, às demandas geradas por esse contexto social 

e político, aos princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao Plano de 

Desenvolvimento da Educação, à função social e às finalidades do IFBA, assim como às 

diretrizes curriculares nacionais e às orientações do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores 

de Tecnologia. 

Nesse sentido, para complementar o projeto de implantação do Curso Superior de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas foi realizado uma pesquisa com 430 

estudantes do 2º e 3º ano do Ensino Médio da rede pública e privada da cidade de Eunápolis. O 
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objetivo da pesquisa foi saber da comunidade estudantil o interesse a respeito da criação de um 

curso tecnológico de nível superior na área de análise e desenvolvimento de sistemas. 

Além disso, foi feito um levantamento a respeito da existência de computador em domicílio 

com acesso à internet, visto que o computador se destaca como ferramenta essencial ao 

profissional que trabalha com desenvolvimento de sistemas. O resultado da pesquisa, que 

consta e pode ser consultado na proposta de implantação do curso, confirmou a necessidade da 

criação do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas que suprirá a demanda da cidade 

e da região vizinha. 

3.3. Histórico da Unidade 

Localizada na Costa do Descobrimento, região do Extremo Sul da Bahia, foi inaugurado 

em 1994, iniciando suas atividades em 1995, com a realização de cursos de extensão, Pró 

Técnico (Curso Preparatório para o ingresso no IF-Bahia) e o curso de Pós-Graduação lato 

sensu em Epistemologia Genética e Educação, em convênio com a Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC) e a Prefeitura Municipal de Eunápolis. 

Em 1996, foram ofertados os Cursos Técnicos em Enfermagem e Turismo, de acordo 

com a Lei Federal Nº 5.692/71 e Nº 7.044/82, desvinculados do Ensino Médio. Em 1999, 

ofereceu-se os cursos técnicos em Edificações, Turismo e Hospitalidade, e em 2000, o Curso 

Técnico de Enfermagem, seguindo orientações da Lei No 9.394/96 e Decreto Federal No 

2.208/97. Com a Lei no 5.154/04, retomamos a estrutura curricular que integra Educação Geral 

com formação técnica-profissionalizante, uma referência nacional de qualidade da Rede 

Federal de Educação Profissional.  

Ao longo de todos esses anos, foram desenvolvidas, ainda, atividades como: Telecurso 

de 1º e 2º Graus, Incubadora Tecnológica de Eunápolis, Curso Emergencial de Auxiliar de 

Enfermagem, além de seminários e encontros na área de educação, formação profissional, 

ciência e tecnologia e meio ambiente. Atualmente, o IFBA oferece cursos técnicos de nível 

médio modalidade integrada em Edificações, Informática e Meio Ambiente; Cursos Técnicos 

de nível médio modalidade subsequente em Segurança do Trabalho, Enfermagem e Meio 

Ambiente e Cursos Superiores em Licenciatura em Matemática e Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas. 
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3.4. Infraestrutura 

O IFBA, Campus Eunápolis, conta hoje com 26 salas de aula, além de salas especiais, 

que são: Sala de Línguas; Sala de Audiovisual; Sala de Ginástica; Sala de Artes. Há 01 

Auditório onde são realizados os principais eventos do IFBA-Eunápolis, palestras e demais 

atividades e 01 Biblioteca com acesso à internet. Para a prática esportiva, o campus dispõe de 

uma quadra poliesportiva equipada e uma Pista de Atletismo, uma Quadra de Vôlei de Praia. 

Conta ainda com os seguintes laboratórios: 

• Laboratório de Bioquímica; 

• Laboratório de Matemática; 

• Laboratório de Modelos Matemáticos; 

• Laboratório de Desenho; 

• 02 Laboratórios de Desenho Arquitetônico; 

• Laboratório de Física; 

• Laboratório de Química; 

• Laboratório de Biologia; 

• Laboratório de Enfermagem; 

• Laboratório de Redes de Computador; 

• Laboratório de Manutenção de Computadores e Robótica; 

• 04 Laboratórios de Informática; 

• Laboratório de Edificações. 

3.4.1. Acessibilidade Arquitetônica 

A acessibilidade física provê aos cidadãos com limitação de mobilidade ou de percepção 

o direito constitucional de ir e vir. A importância desta temática se deve a um fato que vai muito 

além da condição de alcance: a redução das desigualdades sociais e do preconceito. Ambientes 

acessíveis propiciam segurança e, principalmente, autonomia às pessoas que deles se utilizam. 

Edificações, mobiliários, equipamentos urbanos e transportes acessíveis são artifícios utilizados 

para mitigar o problema da segregação, permitindo que todos os usuários, sem exceção, possam 

participar das atividades diárias e rotineiras em qualquer ambiente. Todos estes fatores vêm 

moldando a estrutura urbana e têm imprimido uma nova configuração na imagem das cidades, 

sem dúvida, de forma positiva, esta nova formatação é integradora. O IFBA - Campus 

Eunápolis tem priorizado as adaptações e adequações de seus espaços para que permita plena 

acessibilidade a todos os seus usuários, envidando esforços contínuos para cumprir os 
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dispositivos previstos na Lei Nº 13.146 de 06 de julho de 2015 que institui a Lei Brasileira de 

Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). A instituição e o 

curso de ADS adotam como concepção de acessibilidade a definição estabelecida pelo 

instrumento jurídico mencionado anteriormente em seu Artigo 3º, Inciso I: 

  

possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 

autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 

transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, 

bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público 

ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa 

com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

Em consonância com a Lei Nº 13.146, o IFBA estabeleceu diretrizes institucionais para 

o mesmo tema através da Resolução CONSUP Nº 30, de 12 de dezembro de 2017 que cria a 

Política de Inclusão da Pessoa com Deficiência e/ou outras Necessidades Especiais. As 

orientações quanto à acessibilidade arquitetônica são tratadas especificamente no Capítulo IV, 

as quais o curso de ADS busca atender. 

A estrutura do Campus dispõe de piso tátil, banheiros adaptados para pessoas com 

deficiência, plataforma de acessibilidade, placas indicativas e de sinalização em braile, 

softwares instalados nos computadores dos laboratórios de informática específicos para pessoas 

com deficiência auditiva e/ou visual, vagas reservadas nos estacionamentos, dentre outros. 
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4. APRESENTAÇÃO GERAL DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DO IFBA/EUNÁPOLIS 

Tendo em vista que a dinâmica que rege a economia requer cada vez mais fluidez nos 

processos decisórios, demandando eficácia na postura gerencial e eficiência no cumprimento 

de metas e objetivos, a informatização desponta neste cenário como ferramenta fundamental. 

Dessa forma, as organizações contemporâneas têm na tecnologia da informação um elemento 

estratégico, na medida em que as soluções tecnológicas automatizam processos organizacionais 

e são fonte de vantagens competitivas através da análise de cenários, apoio ao processo 

decisório e definição e implementação de novas estratégias organizacionais. Com isso, cresce 

a preocupação com a coleta, armazenamento, processamento e transmissão da informação na 

medida em que a disponibilidade da informação certa, no momento certo, para o tomador de 

decisão é requisito fundamental para a melhoria contínua da qualidade e competitividade 

organizacionais, o que implica em considerar a crescente relevância dos Sistemas de 

Informação baseados em computador. 

O profissional de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas atua, 

principalmente, na 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. 
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5. CONCEPÇÃO DO CURSO 

Consubstanciada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394 de 20 

de dezembro de 1996, a educação tem, entre suas finalidades, o pleno desenvolvimento do ser 

humano e seu aperfeiçoamento e, a qualificação do cidadão para a compreensão e o exercício 

do trabalho, mediante acesso ao conhecimento científico e tecnológico, conhecimentos 

fundamentais que capacitam o homem para o exercício de uma profissão. A educação nacional 

deve promover o desenvolvimento das dimensões técnico-científica (saber conceber e fazer), 

social (saber conviver), moral (saber ser) e política (saber agir). Sendo assim, o Tecnólogo em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas deve ser proativo, conduzindo suas ações para o 

desenvolvimento pessoal, embasadas na moral e na ética, e da comunidade em suas diversas 

dimensões.  

5.1.1. Objetivo Geral 

Objetiva-se desenvolver no futuro profissional uma sólida formação técnica e 

tecnológica, bem como criativa, crítica e inovadora, com capacidade analítica e empreendedora, 

que permita desenvolver a sua visão política, social, econômica, cultural e ambiental, 

capacitando-o para analisar, projetar, dirigir, fiscalizar e executar os trabalhos relativos a 

serviços técnicos de sua área, bem como, torná-lo consciente da necessidade de manter a 

educação continuada como Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.  

5.1.2. Objetivos Específicos  

a. Oferecer um currículo que habilite os tecnólogos ao desenvolvimento de projetos de 

pesquisa voltados para a produção do conhecimento no domínio do desenvolvimento de 

software;  

b. Associar teoria e prática em seu currículo; 

c. Formar tecnólogos capazes de elaborar projetos de sistemas de informação, levantar as 

necessidades e os requisitos necessários para a especificação técnica dos projetos de 

desenvolvimento de sistemas, implementar diferentes tipos de aplicações 

computacionais, administrar e manter sistemas de informação, avaliar e testar software 

e gerenciar recursos tecnológicos;  

d. Proporcionar condições para que os profissionais possam analisar criticamente a 

sociedade brasileira e as diferentes formas de participação do cidadão tecnólogo nesse 
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contexto para atuar com competência técnica e compromisso ético, orientado à 

construção de uma sociedade mais justa. 

e. Formar profissionais técnica e humanamente qualificados para viverem e exercerem a 

profissão em contextos sociais marcados pela diversidade, capazes de analisar 

criticamente os papéis e as transformações da tecnologia na sociedade e participarem 

dos desafios de construir uma convivência humana sustentável com o meio natural. 

5.2. Perfil profissional do Egresso 

O profissional de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas atua, 

principalmente, na 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.   

O perfil profissional concebido no curso de tecnologia em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas do IFBA, Campus Eunápolis, deve possibilitar aos egressos as competências para 

analisar, projetar, desenvolver, testar, implantar e manter sistemas computacionais de 

informação. Sendo preparados também para avaliar, selecionar, especificar e utilizar 

metodologias, tecnologias e ferramentas da engenharia de software, linguagens de programação 

e bancos de dados, além de coordenar equipes de produção de softwares e vistoriar, realizar 

perícia, avaliar, e emitir laudo e parecer técnico em sua área de formação. 

O profissional deverá estar preparado para atuar de forma a atender as demandas da 

sociedade local e regional em que está inserido, contribuir para a solução de problemas das 

organizações, utilizando saberes, habilidades e competências adquiridas nos seis semestres da 

grade curricular. Sendo que sua formação primará pela orientação destes quanto a constante 

evolução do mundo de trabalho, e dessa forma, a constante necessidade de auto capacitação.   

O egresso deve possuir um perfil que ao ser inserido no mercado de trabalho, seja um 

agente transformador, capaz de provocar mudanças através da agregação de novas tecnologias 

e desenvolvimento de novas estratégias de negócios, propiciando novos negócios através do 

uso de tecnologias computacionais, agregando novas ferramentas às já existentes, permitindo 

melhores condições de trabalho e um fluxo mais eficiente e eficaz da informação.  Dessa forma 

o egresso poderá atuar nas seguintes áreas:  



P á g i n a  | 36 

 

 

a. Desenvolvimento de sistemas de informação: Nesta área, poderá desempenhar os papéis 

de analista de sistemas, programador de sistemas, gerente de desenvolvimento de 

sistemas de informação, gerente de projetos de sistemas de informação, 

consultor/auditor em desenvolvimento de sistemas de informação, arquiteto de 

software, testador de software, administrador de dados, etc.  

b. Atuar na infraestrutura de tecnologia da informação: O egresso poderá desempenhar 

funções como a de analista de suporte, administrador de banco de dados, gerente de 

redes de computadores, gerente de tecnologia da informação, consultor/auditor na área 

de infraestrutura, etc.  

c. Atuar na gestão de Sistemas de Informação: O profissional de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas poderá atuar como gerente de sistemas de informação, 

analista de negócio, gestão de processos, consultor/auditor em gestão de sistemas de 

informação, etc. 

Portanto, o egresso do curso deve ser um profissional apto a resolver as seguintes classes 

de problemas:  

a. Modelagem dos problemas organizacionais com o uso dos conceitos, métodos, técnicas 

e ferramentas apresentadas no curso;  

b. Identificação de solução computacional, baseada no conhecimento do estado da arte na 

área de tecnologia da informação e suas aplicações no mundo organizacional;  

c. Montagem de projetos específicos para a viabilização das soluções apontadas, 

envolvendo a especificação das ferramentas de hardware e software necessárias;  

d. Validação e transmissão da solução do problema de uma forma efetiva e contextualizada 

ao problema original;  

e. Contextualização no ambiente organizacional e conhecimento da função gerencial.  

5.3. Proposta de vagas e requisitos de acesso 

Poderá cursar a graduação no Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas o concluinte do Ensino Médio oficial ou aquele que obtiver 

equivalência na forma da legislação educacional vigente. Serão oferecidas, anualmente, 40 

(quarenta) vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas.  

O ingresso é feito via SISU (Resolução nº 31, de 09 de junho de 2016 CONSUP) e 

demais formas de ingresso previstas nas Normas Acadêmicas do IFBA 
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5.3.1. Diplomas e Certificados a serem expedidos 

Os concluintes do curso serão aqueles que concluírem com êxito todos os componentes 

curriculares, bem como a carga horária necessária para integralização do curso, incluindo-se o 

TCC, o Estágio Supervisionado e a carga horária mínima de AACC exigidas nesse regulamento. 

Os concluintes serão diplomados com o título de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, estando aptos a realizarem todas as atividades descritas no perfil do egresso. Os 

diplomas serão expedidos considerando a resolução nº 22 de 04 de setembro de 2012, que 

estabelece as diretrizes para emissão e registro de diplomas dos cursos de graduação do IFBA. 

5.4. Competências e Habilidades do Egresso do Curso  

O profissional de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas desenvolverá 

ao longo do curso algumas habilidades e competências para o exercício de suas atividades. 

Neste sentido, as competências do profissional Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 

Software podem ser agrupadas em 3 categorias descritas a seguir. 

5.4.1. Competências e habilidades tecnológicas e de gestão  

Aquelas que serão construídas ou desenvolvidas pela atividade curricular a partir das 

habilidades pessoais, dos conteúdos apresentados pelas disciplinas e das práticas exercidas no 

decorrer do curso.  Nesse sentido, algumas ações são enfatizadas: 

a. Compreender a dinâmica empresarial decorrente de mercados mais exigentes e 

conscientes de seus direitos e das novas necessidades sociais, ambientais e 

econômicas;  

b. Participar do desenvolvimento e implantação de novos modelos de competitividade 

e produtividade nas organizações;  

c. Planejar, implantar e gerenciar os sistemas de informações de forma a alinhá-los aos 

objetivos estratégicos de negócio das organizações; 

d. Desenvolver projetos de sistemas de informação com aplicação de ferramentas 

automatizadas, linguagens de programação, de banco de dados e metodologias de 

engenharia de software;  

e. Gerenciar projetos de informática para prover melhorias no acesso à informação nas 

organizações empresariais;  

f. Auxiliar os profissionais das outras áreas a compreenderem a forma com que 

sistemas de informação podem contribuir para as áreas de negócio;  
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g. Participar do acompanhamento e monitoramento da implementação da estratégia da 

organização, identificando as possíveis mudanças que podem surgir pela evolução 

da tecnologia; 

h. Modelar, especificar, implementar, implantar e validar sistemas de informações;  

i. Desenvolver e administrar sistemas Cliente/Servidor, incluindo para ambiente Web;  

j. Administrar Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados;  

k. Compreender a dinâmica das mudanças; 

l. Pesquisar novas aplicações de programas existentes e desenvolver novos, face às 

necessidades organizacionais no tratamento dos dados e informações, mantendo-se 

permanentemente atualizado em relação ao avanço da informática. 

5.4.2. Competências e habilidades pessoais 

Aquelas que são características intrínsecas do estudante e que podem ser aprimoradas 

durante o processo formativo. Dentre elas, são enfatizadas: 

a. Ser criativo e inovador na proposição de soluções para os problemas e oportunidades 

identificados nas organizações;  

b. Expressar ideais de forma clara, empregando técnicas de comunicação apropriadas para 

cada situação;  

c. Ter uma visão contextualizada da área de Sistemas de Informação em termos políticos, 

sociais e econômicos;  

d. Identificar oportunidades de negócio, criar e gerenciar empreendimentos para a 

concretização dessas oportunidades;  

e. Absorver valores de responsabilidade social, justiça e ética profissional;  

f. Adquirir visão global que o habilite a compreender o meio social, político, econômico 

e cultural onde está inserido e suas relações com o desenvolvimento de soluções 

informatizadas. 

5.4.3. Competências e habilidades interpessoais. 

Aquelas que serão desenvolvidas e aprimoradas mediante a interação com os discentes 

e professores, no curso, e com profissionais da área em atividades extracurriculares, como 

seminários, congressos, workshops, entre outras possíveis: 

a. Habilidade de atuar de forma interdisciplinar e trabalhar em equipe;  

b. Habilidade de criar grupos com intuito de alcançar objetivos;  
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c. Habilidade para participar e conduzir processos de negociação para o alcance de 

objetivos. 
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6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

6.1. Concepção de Currículo  

Ao se discutir a integralização curricular de um curso de graduação, cabe indagar qual 

o perfil do profissional que se deseja formar. Por pressuposto básico, constata-se que a 

organização do currículo deverá orientar uma sequência de ações, disciplinas e eventos que 

respondam à essa questão.  

Quando se fala em currículo, parece se referir a uma sequência de disciplinas as quais 

estão ordenadas no tempo e no espaço com o objetivo de proporcionar um aprendizado a ser 

colocado em prática pelos estudantes. Entretanto, o significado de currículo não se apoia nessa 

visão parcial, pois o currículo constitui-se, na visão de Silva (2009), uma relação de poder, 

tendo significados além daqueles contidos nas teorias tradicionais. Moraes et al (2004) 

explicam que ele pode contribuir tanto para a reprodução da exclusão social, como para a 

redução dessa relação, na medida em que o conhecimento nele sistematizado é produto de várias 

dinâmicas sociais, culturais e históricas.   

Assim sendo, é possível enxergar o currículo de duas formas: o prescrito, ou oficial, e o 

real. O primeiro representa a racionalidade da política educacional; expressa a forma de controle 

da produção e distribuição do conhecimento escolar, enquanto o segundo ocorre no cotidiano 

da escola. Nem sempre o que se materializa é o oficial, mas aquele permitido por suas condições 

concretas (MORAES et al., 2004).  

O currículo é, portanto, um instrumento dinâmico, em permanente construção, o que 

requer para a sua implantação e desenvolvimento um adequado acompanhamento com 

participação ativa de todos os envolvidos em quaisquer de suas atividades pertinentes ao 

processo ensino-aprendizagem. 

A organização curricular do curso observa as determinações legais presentes na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº. 9.394/96), no Decreto nº 5.154/2004, na 

Resolução CNE/CP nº 03/2002, no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia e 

demais regulamentações específicas. Esses referenciais norteiam as instituições formadoras, 

como também orientam a definição do perfil, a atuação e os requisitos básicos necessários à 

formação profissional do Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, quando 

estabelecem competências e habilidades, conteúdos curriculares, prática profissional, bem 

como os procedimentos de organização e funcionamento dos cursos. 

Os cursos superiores de tecnologia possuem uma estrutura curricular fundamentada na 

concepção de eixos tecnológicos constantes do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 
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Tecnologia (CNCST), instituído pela Portaria MEC nº. 10/2006 e aprovado em extrato pela 

portaria nº 413, de 11 de maio de 2016. Trata-se de uma concepção curricular que favorece o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas integradoras e articula o conceito de trabalho, ciência, 

tecnologia e cultura, à medida que os eixos tecnológicos se constituem de agrupamentos dos 

fundamentos científicos comuns, de intervenções na natureza, de processos produtivos e 

culturais, além de aplicações científicas às atividades humanas. 

6.2. Regime acadêmico e Prazo de Integralização 

O regime acadêmico proposto para o Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas do Campus Eunápolis é o comum aos cursos superiores do IFBA, 

com matrícula por disciplinas e baseado em regime de créditos. O prazo mínimo para 

integralização do curso é de 06 (seis) semestres.  

O sistema de matrícula é por componente curricular, seguindo, preferencialmente, a 

ordem na qual os componentes curriculares são apresentados na matriz curricular, tendo a 

seguinte ordem de prioridade de matrícula nas disciplinas ofertadas em cada semestre: 1) 

estudantes semestralizados; 2) estudantes que estão repetindo o componente curricular; 3) 

demais estudantes interessados. Os demais estudantes devem fazer um requerimento específico 

para essa matrícula, o qual deve ser aprovado pelo coordenador do curso." 

6.3. Estrutura Curricular 

O Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas/ Campus 

Eunápolis, em sua dimensão pedagógico-curricular, prima pelos princípios acima 

estabelecidos, considerando ainda os aspectos regionais que emergem das diferentes realidades 

locais. Mediante a articulação entre formação geral com formação técnica/tecnológica, na 

perspectiva da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Tem um caráter presencial, 

com algumas disciplinas na modalidade semipresencial, com uma duração mínima de 2590 

horas e oferta semestral de disciplinas.  

De acordo com as necessidades regionais do público alvo, o curso foi planejado como 

sendo prioritariamente noturno, de segunda a sexta-feira, das 18h30min às 22h00min, com a 

realização de aulas e atividades acadêmico-científico-culturais aos sábados, das 07h30min às 

12h20min. Considerando a resolução n° 3, de 2 Julho de 2017 do Conselho Nacional de 

Educação,  a carga horária total do curso é mensurada em horas (60 minutos) totalizando 2590 

horas. Para organização acadêmica do curso é considerada a hora-aula de 50 minutos. Essa 
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carga horária é distribuída em seis semestres, cada qual com duração mínima de 100 dias 

letivos. Há ainda 300 horas referentes ao estágio supervisionado e 100 horas de Atividades 

Acadêmico Científico Culturais. 

A concepção curricular parte também da flexibilização da estrutura deste, prevendo a 

extinção dos pré-requisitos estritos, para desamarrar a composição rígida de condução do curso, 

permitir ao estudante imprimir ritmo e direção dos seus estudos, bem como, utilizar de forma 

otimizada os mecanismos que a instituição já oferece em termos de opções de atividades 

acadêmicas na estruturação dos currículos. 

A organização curricular do Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas inclui disciplinas escolhidas de acordo com as Diretrizes 

Curriculares que orientam o curso em questão, completadas com disciplinas derivadas dos 

conteúdos básicos que caracterizam o perfil do profissional desejado pelo IFBA, Campus 

Eunápolis.  

Nesse contexto, a organização curricular do Curso Superior de Tecnologia em Análise 

e Desenvolvimento de Sistemas Campus Eunápolis está estruturada de acordo com a seguinte 

divisão: disciplinas obrigatórias e disciplinas optativas. Assim, ocorre a flexibilização dos 

componentes por conta da não existência de pré-requisitos estritos, uma vez que a não 

aprovação em um componente curricular anterior não inviabiliza a matricula no próximo 

componente, desde que respeitadas as prioridades de matricula. 

O conteúdo de cada disciplina é especificado na ementa da mesma. No plano de ensino 

de cada disciplina constará, de forma detalhada: os objetivos, a ementa, o conteúdo 

programático, os processos de avaliação e a bibliografia (básica e complementar). As ementas 

das disciplinas contidas na matriz curricular do curso são apresentadas no APÊNDICE A.   

O número de disciplinas no qual o estudante será matriculado por semestre não poderá 

ser inferior a 3 (três) disciplinas, com exceção dos casos de matrícula para conclusão de curso, 

ou de impossibilidade de fluxo acadêmico avalizada pela Coordenação do Curso.  

Serão ofertadas, aos estudantes, disciplinas optativas, que proporcionarão flexibilidade 

ao currículo e possibilitarão ao estudante escolher as áreas que serão enfatizadas em sua 

formação. A escolha por parte do estudante das disciplinas optativas a serem cursadas depende 

da oferta semestral decidida pela Coordenação do Curso. Esta oferta deverá ter como base a 

disponibilidade e perfil do corpo docente.   

Desta forma, a oferta semestral de disciplinas optativas será baseada no interesse 

manifestado pelos estudantes, nas necessidades dos estudantes e na possibilidade de oferta da 

referida disciplina. Nesse caso específico, o número mínimo de estudantes por turma será fixado 
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pela Coordenação do Curso, seguindo a legislação vigente, a qual decidirá sobre a formação de 

turmas. As disciplinas optativas são apresentadas na Tabela 3. 

 

CÓDIGO DISCIPLINA CH 
SOC 000 SOCIOLOGIA DA INFORMAÇÃO 60 

LIB 000 LIBRAS 60 

HSO 000 HUMANIDADE E SOCIEDADE 60 
Tabela 3 Disciplinas optativas 

Permite-se ainda a possibilidade de, sob tutela de um professor do curso, o estudante 

propor qualquer outra disciplina optativa vinculada a um curso superior do Campus Eunápolis, 

justificada a necessidade de acordo com o itinerário formativo desejado, sendo que os casos 

omissos serão dirimidos pelo Colegiado do Curso. 

6.3.1. Matriz Curricular 

A matriz curricular do Curso Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

estabelece as disciplinas em uma ordem que prevê o encadeamento de conteúdo, bem como a 

possibilidade de trabalho interdisciplinar, através da socialização dos planos pedagógicos de 

ensino.  

O curso proposto está alicerçado na indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e 

extensão e foi concebido atendendo às exigências previstas no Catálogo Nacional dos Cursos 

Superiores de Tecnologia, levando em conta o cenário regional, o perfil de atuação dos 

profissionais e o vínculo entre ciência e prática. 

A Tabela 4 Disciplinas por semestre, apresenta a matriz curricular do curso com as 

disciplinas obrigatórias por semestre letivo, cuja carga horária totaliza 2590 horas. Além dos 

respectivos códigos, a tabela mostra as disciplinas que possuem carga horária no formato EaD. 
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Tabela 4 Disciplinas por semestre 

MATRIZ CURRICULAR  

SEMESTRE COMPONENTE CURRICULAR 

CRÉDITOS 

PRESENCIAL CH 

EA

D 

CH 

SEM

ANAL 

C.H TOTAL 

DA 

DISCIPLINA 

MODALIDA

DE 
CÓDIGO 

    
CH 

TEÓRICA 

CH 

PRÁTICA 

CH 

TOTAL 

1° 

Introdução à Lógica de Programação 4 45 15 60 - 4 60 Presencial ILP001 

Introdução à Computação 4 45 15 60 - 4 60 Presencial ICO001 

Metodologia do Trabalho Científico 4 45 15 60 - 4 60 Presencial MTC001 

Língua Portuguesa 4 60 - 60 - 4 60 Presencial LPO001 

Inglês 4 60 - 60 - 4 60 Presencial IGL001 

      270 30 300     300     

2° 

Laboratório de Programação 4 15 45 60 - 4 60 Presencial LPR002 

Filosofia 4 60 - 60 - 4 60 Presencial FIL002 

Arquitetura de Computadores e Software Básico 5 45 15 60 15 5 75 Pres/Distân ACS002 

Introdução à Administração  4 30 - 30 30 4 60 Pres/Distân ADM002 

Matemática Discreta 6 90 - 90 - 6 90 Presencial MTD002 

      225 75 300 45   345     

3° 

Estruturas de Dados  6 30 30 60 30 6 90 Pres/Distân EDA003 

Sistemas Operacionais 4 45 15 60 - 4 60 Presencial SOP003 

Banco de Dados I  5 30 30 60 15 5 75 Pres/Distân BD1003 

Redes de Computadores I 5 45 15 60 15 5 75 Pres/Distân RC1003 

Novas Tecnologias 3 10 20 30 15 3 45 Pres/Distân NTE003 

Lab. Métodos Científicos 3 10 20 30 15 3 45 Pres/Distân LMC003 

      170 130 300 90   390     

4° 

Programação Orientada à Objetos 6 30 30 60 30 6 90 Pres/Distân POO004 

Programação Web  5 30 30 60 15 5 75 Pres/Distân PWB004 

Redes de Computadores II 4 45 15 60 - 4 60 Presencial RC2004 

Banco de Dados II  5 30 30 60 15 5 75 Pres/Distân BD2004 
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Gerencia de Projetos 4 45 15 60 - 4 60 Presencial GPR004 

      180 120 300 60   360     

5° 

Engenharia de Software  5 45 15 60 15 5 75 Pres/Distân EGS005 

Padrões de Projeto  5 30 30 60 15 5 75 Pres/Distân PPR005 

Auditoria e Segurança de Sistemas 4 45 15 60 - 4 60 Presencial AUD005 

Desenvolvimento de Sistemas Mobile  4 45 15 60 - 4 60 Presencial DSM005 

Empreendedorismo  4 30 - 30 30 4 60 Pres/Distân EMP005 

Projeto de Pesquisa I 2 15 15 30 - 2 30 Presencial PP1005 

      225 75 300 60   360     

6° 

Projeto de Pesquisa II 2 15 15 30 - 2 30 Presencial PP2006 

Arquitetura de Software  5 45 15 60 15 5 75 Pres/Distân AQS006 

Tópicos Especiais em Computação 6 30 30 60 30 6 90 Pres/Distân DSC006 

Sistemas Distribuídos  4 45 15 60 - 4 60 Presencial SDS006 

Optativa 4 60 - 60 - 4 60 Presencial OPT006 

Psicologia Aplicada ao Trabalho  4 30 - 30 30 4 60 Pres/Distân PSI006 

SUBTOTAL:   210 90 300 75   375     

 

CARGA HORÁRIA TOTAL NA MODALIDADE EAD: 330     
CARGA HORÁRIA TOTAL NA MODALIDADE 

PRESENCIAL: 
1800 

    

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 1610     

 CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 520     

           

ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS: 100     

ESTÁGIO SUPERVISIONADO: 300      

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 60     

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 2590     
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A Figura 3 Fluxograma do Curso Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, apresenta de forma gráfica a recomendação sequencial para execução dos 

componentes curriculares do curso, a partir das suas bases de conhecimento. Da mesma forma 

a Tabela 5 Matriz de Equivalência apresenta as equivalências por disciplina fazendo um 

paralelo entre a matriz curricular anterior e a atual.  
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Figura 3 Fluxograma do Curso Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
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Matriz Antiga 
Equivalência 

Matriz Nova 

Disciplina CH Semestre Disciplina CH Semestre 

ILP001-Introdução à Lógica de Programação 90 1 Equivale a 
ILP001 Introdução à Lógica de Programação 60 1 

LPR002 Laboratório de Programação 60 2 

ACS001-Arquitetura de Computadores e Software 

Básico 
90 1 Equivalente a 

ACS002 Arquitetura de Computadores e Software 

Básico 
75 2 

ICO001-Introdução à Computação 90 1 Equivalente ICO001 Introdução à Computação 60 1 

MTT001-Matemática I 90 2 Equivalente MTD002 Matemática Discreta 90 2 

EDA002-Estruturas de Dados e Algoritmos 90 2 Equivalente EDA003 Estruturas de Dados 90 3 

POO002-Programação Orientada a Objetos 90 2 Equivalente POO004 Programação Orientada à Objetos 90 4 

BD1002-Banco de Dados I 60 2 Equivalente BD1003 Banco de Dados I 75 3 

LPO002-Língua Portuguesa 60 2 Equivalente LPO001 Língua Portuguesa 60 1 

ING002-Inglês 60 2 Equivalente IGL001 Inglês 60 1 

SOP003-Sistemas Operacionais 90 3 Equivalente SOP003 Sistemas Operacionais 60 3 

PWB003-Programação Web 90 3 Equivalente PWB004 Programação Web 75 4 

BD2003-Banco de Dados II 90 3 Equivalente BD2004 Banco de Dados II 75 4 

PPR003-Padrões de Projeto 90 3 Equivalente PPR005 Padrões de Projeto 75 5 

APS004-Análise e Projeto de Sistemas 90 4 Equivalente EGS005 Engenharia de Software 75 5 

RC1004-Redes de Computadores 1 60 4 Equivalente RC1003 Redes de Computadores I 75 3 

TOP004-Tópicos Avançados 60 4 Equivalente TEC006Tópicos Especiais em Computação 90 6 

ADM004-Introdução à Administração 60 4 Equivalente ADM002 Introdução à Administração 60 2 

MPC004-Metodologia de Pesquisa Científica 60 4 Equivalente MTC001 Metodologia do Trabalho Científico 60 1 

GPR005-Gerência de Projetos 60 5 Equivalente GPR004 Gerencia de Projetos 60 4 

RC2005-Redes de Computadores II 60 5 Equivalente RC2004 Redes de Computadores II 60 4 

ASW005-Arquitetura de Software 90 5 Equivalente AQS006 Arquitetura de Software 75 6 

PSI005-Psicologia Aplicada ao Trabalho 60 5 Equivalente PSI006 Psicologia Aplicada ao Trabalho 60 6 

EMP005-Empreendedorismo 60 5 Equivalente EMP005 Empreendedorismo 60 5 

AUD006-Auditoria e Segurança de Sistemas 60 6 Equivalente AUD005 Auditoria e Segurança de Sistemas 60 5 

SDS006-Sistemas Distribuídos 60 6 Equivalente SDS006 Sistemas Distribuídos 60 6 

EST006-Estágio Supervisionado 300 6 Equivalente EST006 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 300 6 

TCC006-Trabalho de Conclusão de Curso 60 6 Equivalente TCC006 60 6 

FIL005-Filosofia 60 5 Equivalente FIL002 Filosofia 60 2 

OPT001-Optativa 1 60 4 Equivalente OPT006 Optativa 60 6 
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OPT002-Optativa 2 60 5 Equivalente OPT006 Optativa 60 6 

   

Sem 

equivalência 
DSM005 Desenvolvimento de Sistemas Mobile 60 5 

   

Sem 

equivalência 
LMC003 Lab. Métodos Científicos 45 3 

   

Sem 

equivalência 
NTE003 Novas Tecnologias 60 3 

   

Sem 

equivalência 
PP1005 Projeto de Pesquisa I 30 5 

   

Sem 

equivalência 
PP2006 Projeto de Pesquisa II 30 6 

Tabela 5 Matriz de Equivalência
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6.4. Componentes Curriculares de exigência legal 

A concepção pedagógica dos cursos superiores do IFBA, Campus Eunápolis, apesar das suas 

especificidades, leva em consideração a sua dupla função social: a importância instituída nos seus 

diversos cursos, sejam da modalidade bacharelado, licenciatura e tecnologia, bem como o papel 

desempenhado pelas áreas de conhecimento em questão na formação do cidadão. 

Cada curso está organizado pela respectiva matriz curricular e planos de ensino de cada 

componente curricular, contemplando ementas, objetivos, conteúdos programáticos, metodologia 

de ensino, avaliação do aprendizado e referências bibliográficas.  

 No contexto de cada curso, além dos conteúdos especificados em cada disciplina, também 

são contempladas abordagens de temas interdisciplinares, definidos e planejados coletivamente 

pelos docentes de cada período. Esses temas de relevância para cada curso também são articulados 

com os eventos que são realizados anualmente e que já fazem parte do calendário acadêmico da 

instituição, tais como Semana da Consciência Negra, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 

Semana de Meio Ambiente e Balaio Cultural – as interfaces entre Língua e Cultura, dentre outros.   

No entanto, cada curso também garante espaço para que o estudante, futuro profissional, 

tenha acesso a estudos e discussões de caráter de formação geral que subsidiem sua formação, 

atendendo aos pressupostos expressos no Artigo 205, da Constituição Federal de 1988 que 

estabelece que a educação no país deverá assegurar o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. ” 

Nesse sentido, a partir das experiências desenvolvidas nos diversos cursos, torna-se possível 

institucionalizar um conjunto de ações com o objetivo de estimular o desenvolvimento de 

atividades formativas ao longo do semestre/ano letivo que objetivam o tratamento de temas 

comuns, elencados nos requisitos legais obrigatórios para os cursos superiores. 

Além de propiciar um processo de integração entre os estudantes e professores, são 

otimizados recursos humanos e financeiros, garantindo de forma geral, o envolvimento da 

comunidade acadêmica e elevado grau de qualidade nas ações, cujo desenvolvimento é norteado 

por um planejamento semestral, envolvendo os diversos cursos cuja metodologia privilegia, 

inicialmente, a promoção de estudos de temas transversais e projetos interdisciplinares, em cada 

turma, durante todo o período letivo. Como culminância e síntese, são realizadas mensalmente 

palestras/oficinas com professores e especialistas convidados de modo a contemplar os seguintes 
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temas: relações étnico-raciais, por meio do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, a 

educação em direitos humanos, educação ambiental e língua brasileira de sinais (LIBRAS).  

6.4.1. Relações Étnico-raciais  

A busca por uma educação inclusiva, democrática e livre de preconceitos se faz necessária 

para o desenvolvimento de todo estudante brasileiro, além de valorizar as relações interpessoais 

respeitáveis e igualitárias para todos os agentes envolvidos no processo educacional. A inclusão 

social, em todos os níveis, é um dever de toda e qualquer instituição de ensino e está prevista na 

Constituição Brasileira. Assim, conforme estabelecido pela lei n° 9394/96, com a redação dada 

pelas leis n° 10.639/2003 e n° 11.645/2008, e da resolução CNE/CP n° 1/2004, fundamentada no 

parecer CNE/CP n° 3/2004, a abordagem de temas relacionados à educação das relações étnico-

raciais, história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, deve ser inserida no conteúdo de 

disciplinas e atividades curriculares de todos os níveis e modalidades da educação brasileira.   

Em consonância com a legislação acima citada, os conteúdos referentes à educação das 

relações étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira, africana e indígena fazem parte da ementa 

das disciplinas: Filosofia, Sociologia e Humanidade e Sociedade. Vale salientar ainda que o IFBA, 

Campus Eunápolis promove, todos os anos, a Semana da Consciência Negra, evento cujo tema 

central envolve as relações humanas e, principalmente, relaciona esse tema às questões étnico-

raciais, onde os estudantes são incentivados a apresentar trabalhos, participar das discussões e, por 

consequência, computar as horas dedicadas ao evento como Atividades Acadêmico-Científico-

Culturais (AACC). 

6.4.2. Educação Ambiental 

O meio ambiente precisa ser visto e respeitado em estreita vinculação com os direitos 

humanos, já que são inegáveis as relações de interdependência existentes entre o direito à vida e o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e sustentável, de modo que venha constituir 

um dos fatores decisivos para garantir a sadia qualidade de vida e dignidade da pessoa humana 

(SILVA, 2013). 

Entretanto, a ideia do desenvolvimento a qualquer preço, sem considerar adequadamente 

as questões sociais e ambientais, mostrou ser um caminho inviável ao longo do século XX com 

graves efeitos sobre o ecossistema e uma enorme desigualdade social. A partir do exposto, e em 
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atendimento ao Decreto nº 4.281/2002 e CNE/CP Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, o Curso 

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFBA, Campus Eunápolis, leva em 

consideração abordagens socioambientais na formação dos estudantes, os quais são 

conscientizados a buscar e exigir soluções construtivas ambientalmente corretas e a custo acessível 

através da pesquisa e desenvolvimento para a melhoria de processos e produtos. 

 De acordo com a matriz curricular e ementas das disciplinas, o assunto sobre o meio 

ambiente e sua preservação e sustentabilidade é abordado nas disciplinas: Introdução à 

Computação e Sociologia da Informação. As questões ambientais também são abordadas com os 

estudantes na Semana do Meio Ambiente, evento de caráter institucional que é realizado 

anualmente. O projeto interdisciplinar que é desenvolvido semestralmente no curso pode também 

adotar temas relativos à sustentabilidade ambiental. As atividades desenvolvidas ao longo do 

evento abordam temas e problemas ambientais, buscando oferecer subsídios teóricos, práticos, 

valorativos e atitudinais que sensibilizem e despertem consciência e compromisso com a 

preservação da qualidade ambiental. 

6.4.3. A Educação de Direitos Humanos e o Curso 

Em relação à Educação em Direitos Humanos, o Art.2 das Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos (Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012) define a Educação em 

Direitos Humanos como:  

[...] um dos eixos fundamentais do direito à educação, refere-se ao uso de 

concepções e práticas educativas fundadas nos Direitos Humanos e em seus 

processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã 

de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas. § 1º Os 

Direitos Humanos, internacionalmente reconhecidos como um conjunto de 

direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles 

individuais, coletivos, transindividuais ou difusos, referem-se à necessidade de 

igualdade e de defesa da dignidade humana. § 2º Aos sistemas de ensino e suas 

instituições cabe a efetivação da Educação em Direitos Humanos, implicando a 

adoção sistemática dessas diretrizes por todos(as) os(as) envolvidos(as) nos 

processos educacionais.  

Ademais, os Art. 6 e 7 determinam que:  

Art. 6º A Educação em Direitos Humanos, de modo transversal, deverá ser 

considerada na construção dos Projetos Político Pedagógicos (PPP); dos 

Regimentos Escolares; dos Planos de Desenvolvimento Institucionais (PDI); dos 

Programas Pedagógicos de Curso (PPC) das Instituições de Educação Superior; 
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dos materiais didáticos e pedagógicos; do modelo de ensino, pesquisa e extensão; 

de gestão, bem como dos diferentes processos de avaliação. Art. 7º A inserção dos 

conhecimentos concernentes à Educação em Direitos Humanos na organização 

dos currículos da Educação Básica e da Educação Superior poderá ocorrer das 

seguintes formas: I - pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos 

Direitos Humanos e tratados interdisciplinarmente; II - como um conteúdo 

específico de uma das disciplinas já existentes no currículo escolar; III - de 

maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e disciplinaridade. Parágrafo 

único. Outras formas de inserção da Educação em Direitos Humanos poderão 

ainda ser admitidas na organização curricular das instituições educativas desde 

que observadas as especificidades dos níveis e modalidades da Educação 

Nacional.  

No Parecer CNE/CP 8/2012, o relator emite parecer favorável à inclusão do inciso IX ao 

Art.12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) que trata das 

“incumbências dos estabelecimentos de ensino, a obrigação das escolas de definir, em seu 

regimento, as normas e princípios para relacionamento e convivência harmônicos dos integrantes 

da sua comunidade escolar.”  

  Compreendendo a importância de tal abordagem para a formação social dos estudantes, e 

buscando a consonância com a legislação vigente, os conteúdos relacionados aos Direitos Humanos 

e Direitos Sociais serão abordados nas disciplinas SOC000 – Sociologia da Informação e HSO000 

– Humanidades e Sociedade. Além disso, esses conteúdos também serão tratados através da 

transversalidade e da interdisciplinaridade ao longo do curso.  Como dito anteriormente, convém 

relatar que o IFBA, Campus Eunápolis, promove, todos os anos, a Semana da Consciência Negra, 

evento cujo tema central envolve as relações humanas, onde os estudantes são incentivados a 

participar e existe a possibilidade de computar as horas dedicadas ao evento como Atividades 

Acadêmico-Científico-Culturais (AACC). 

6.4.4. Língua Brasileira de Sinais 

Em consonância com o Decreto n° 5626 de 22 de dezembro de 2005, o Curso Tecnólogo 

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Campus Eunápolis inclui, em sua matriz curricular, 

a disciplina Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como disciplina optativa. Conforme consta na 

redação do referido decreto, capítulo II – Da Inclusão da LIBRAS como disciplina curricular 

obrigatória, Art.3, §1º e §2º:  

Art.3 A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos 

de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e 
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superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e 

privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. §1º Todos os cursos de licenciatura, nas 

diferentes áreas do conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal 

superior, o curso de Pedagogia e o curso de Educação Especial são considerados 

cursos de formação de professores e profissionais da educação para o exercício do 

magistério. §2º A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos 

demais cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de um ano 

da publicação deste Decreto. 

6.5. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um componente obrigatório para a 

integralização curricular que será desenvolvido e apresentado na modalidade de monografia. 

Qualquer outra proposta de modalidade de estruturação do TCC deverá ser solicitada ao Colegiado 

do Curso, a fim de que seja discutida e aprovada, para posterior desenvolvimento. O TCC deverá 

ser cumprido de acordo com as normas acadêmicas descritas no APÊNDICE B. 

São pensados na matriz do curso componentes curriculares que apoiam a produção dos 

Trabalhos de Conclusão, permitindo ao discente contato com a produção de trabalhos científicos 

desde o primeiro semestre do curso. No desenho curricular podemos destacar a oferta das 

disciplinas Metodologia do Trabalho Científico, Laboratório de Métodos Científicos, Projeto de 

Pesquisa I e Projeto de Pesquisa II, sendo essas duas últimas diretamente ligadas ao 

desenvolvimento do TCC.  

No Projeto de Pesquisa I, o discente iniciará o trabalho de construção do seu Projeto de 

Pesquisa de maneira a consolidar as competências e habilidades adquiridas durante o curso em um 

projeto na área de tecnologia, que deverá ser baseado em problemas reais, abordando estratégias 

de desenvolvimento, modelos de análise e de projeto e implementação. Já a disciplina Projeto de 

Pesquisa II aborda a continuação do projeto de pesquisa I, que deverá ser desenvolvido.com base 

nas linhas de investigação definidas pelo IFBA, segundo as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), utilizando pressupostos teóricos da investigação científica, verificando 

a capacidade de síntese do aprendizado durante o curso. 
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6.6. Estágios 

6.6.1. Estagio Supervisionado 

O Estágio Supervisionado é uma atividade inserida no processo de aprendizagem, com a 

finalidade de complementar a formação profissional dos discentes do Curso de Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, visando à aplicação e ao aprimoramento dos 

conhecimentos adquiridos durante sua formação. É composto por um conjunto de atividades de 

aprendizagem social e profissional proporcionadas ao estudante pela participação em situações 

reais de vida e trabalho do seu meio. Em suma, a realização do Estágio Supervisionado permite 

vivenciar a relação teoria-prática, constituindo-se num mecanismo de realimentação do currículo e 

da formação profissional atendendo particularmente aos eixos articuladores dos diferentes âmbitos 

do conhecimento profissional e da interação e da comunicação no desenvolvimento da autonomia 

intelectual e profissional. 

O estudante do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

deverá realizar o estágio curricular, atuando em empresas públicas e privadas de tecnologia da 

informação ou em organizações que possuem uma área de tecnologia da informação, bem como 

em ambientes especializados em engenharia de software, como fábricas de software. O estágio 

curricular deverá ser cumprido de acordo com as normas que podem ser vistas no APÊNDICE D.  

6.6.2. Critérios de Aproveitamento 

Para a disciplina de Estágio Supervisionado, é previsto o aproveitamento de experiências 

profissionais, permitindo validar o conhecimento e experiência de profissionais que já estão 

inseridos no mercado de trabalho. 

A análise e julgamento do aproveitamento serão efetuados pelo Colegiado do Curso, 

respeitando prazos e normas institucionais. O Colegiado do Curso resolverá qualquer questão não 

regulamentada. 
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6.7. Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

As atividades acadêmico-científico-culturais (AACC) têm a finalidade de enriquecer o 

processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e 

profissional. O que caracteriza este conjunto de atividades é a flexibilidade de carga horária 

semanal, com controle do tempo total de dedicação do estudante durante o semestre ou ano letivo, 

de acordo com o Parecer do CNE/CES nº 492/2001. 

As atividades acadêmico-científico-culturais visam contribuir para uma formação mais 

ampla do discente, incentivando-o a procurar por ambientes culturalmente ricos e diversos e uma 

formação técnica que vai além dos conteúdos previstos na matriz do curso. Hoje, é necessária à 

atuação profissional uma maior compreensão da realidade dos vários grupos sociais, seus saberes 

e suas manifestações culturais. Exemplo disso o incentivo para os estudantes conheçam e 

participem de projetos de iniciação científica nos quais o acadêmico poderá desenvolver sua 

capacidade de argumentação, sistematização, observação, reflexão e produção de conhecimento e 

também se apropriar de conteúdos atuais o que é extremamente comum para profissionais da área 

de análise e desenvolvimento de sistemas que se deparam com novas tecnologias quase que 

diariamente. Completando essa formação, são ressaltadas as atividades de extensão que podem 

promover a aproximação entre docentes e discentes e a comunidade externa. Ao integrar ensino, 

extensão e pesquisa, são extrapolados os limites tradicionais da formação profissional e são 

multiplicados os espaços das práticas educativas. 

São exemplos de atividades acadêmico-científico-culturais: participação em eventos 

internos e externos à instituição de educação superior, tais como: disciplinas cursadas em outros 

cursos superiores, semanas acadêmicas, congressos, seminários, palestras, conferências, atividades 

culturais; integralização de cursos de extensão e/ou atualização acadêmica e profissional; 

atividades de iniciação científica, assim como de monitoria. 

6.7.1. Carga horária 

Tais atividades devem totalizar no currículo do Curso de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas a carga horária de 100 horas, sendo que no item “Participação em 

evento promovido pelo IFBA, Campus Eunápolis, relacionado a questões Étnico-raciais, Educação 

Ambiental, Educação em Direitos Humanos”, o estudante deve apresentar uma carga horária 

mínima de 25 horas distribuídas em pelo menos 3 anos. Estes temas por sua vez serão tratados em 
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ações permanentes no calendário de acadêmico do Campus, a exemplo destes, a Semana de 

Consciência Negra, a Semana de Meio de Ambiente, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e 

o Balaio Cultural – as interfaces entre Língua e Cultura.  

6.7.2. Validação das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

As atividades acadêmico-científico-culturais serão organizadas e validadas observando os 

seguintes princípios: 

• Somente poderão ser consideradas como atividades acadêmico-científico-culturais 

as atividades realizadas pelo discente a partir do seu ano de ingresso no IFBA; 

• O Colegiado poderá acrescentar outras atividades acadêmico-científico-culturais 

que não estão previstas neste catálogo, específicas da área, desde que aprovadas em 

reunião plenária; 

• As atividades acadêmico-científico-culturais, para serem reconhecidas e 

incorporadas à carga horária necessária à integralização do Curso de Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, deverão ter suas avaliações requeridas pelo 

discente por meio de formulário próprio; 

• A avaliação das atividades acadêmico-científico-culturais realizadas pelos discentes 

é da competência do Colegiado ou Coordenador de Curso, cujos registros devem 

ser feitos em formulários próprios adotados para tal fim; 

• O aproveitamento das atividades acadêmico-científico-culturais realizadas fica 

sujeito à apresentação pelo discente de documento que comprove a sua participação 

nessas atividades, de acordo com o prazo estabelecido pelo Colegiado. Quando 

solicitado, o discente deverá produzir relatórios referentes a cada atividade 

desenvolvida. O Colegiado do Curso poderá formular exigências para a atribuição 

de carga horária sempre que tiver dúvidas acerca da pertinência de uma atividade 

ou de sua comprovação, solicitando a apresentação de novos documentos ou de 

esclarecimentos do licenciando, por escrito; 

• O indeferimento do pedido de atribuição de carga horária pelo Colegiado do Curso 

será comunicado por escrito ao discente, que poderá formular pedido de 

reconsideração ao órgão institucional competente; 
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• Ao realizar e concluir uma atividade acadêmica não prevista nesse documento, o 

licenciando poderá solicitar ao Colegiado do Curso a sua inclusão para 

aproveitamento no currículo. O Colegiado apreciará e deliberará pela pertinência ou 

não da solicitação; 

• As horas excedentes serão desconsideradas no cômputo total da carga horária das 

atividades acadêmico-científico-culturais; 

• As atividades acadêmico-científico-culturais podem ser realizadas no IFBA ou fora 

dele e não estão vinculadas a nenhum período do fluxograma do Curso de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

6.7.3. Organização e validação das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

O máximo de aproveitamento para cada tipo de atividade é de 25 horas e o catálogo pode 

ser visto no APÊNDICE C. 

6.8. Articulação entre pesquisa, ensino e extensão 

O Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas vem buscando 

permanentemente a indissociabilidade entre a pesquisa, o ensino e a extensão. Para tanto, a 

elaboração de projetos nestes três níveis vem sendo uma constante por parte dos professores que 

compõem o curso. 

A Pesquisa e a Extensão no Curso têm se evidenciado como o caminho de integração entre 

o Instituto e a comunidade regional, consolidando-se como instrumentos capazes de permitir, na 

relação teoria/prática, a socialização do conhecimento produzido. 

O processo de vinculação e aplicação dos pilares ensino, pesquisa e extensão são 

reavaliados pelo núcleo docente estruturante do curso, bem como pelo seu corpo docente, com 

auxílio das coordenações de pesquisa e extensão do Campus onde busca-se com parcerias propor 

novas políticas institucionais no âmbito do curso para a promoção de oportunidades de 

aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso. 
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6.8.1. Políticas Institucionais no Âmbito do Curso  

O IFBA possui como missão institucional, como já foi citado: “Promover a formação do 

cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente 

referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país” (IFBA, 2014), através da 

Educação Básica e Educação Superior.  

A partir do entendimento e da incorporação dessa missão e em consonância com as políticas 

de ensino, pesquisa e extensão institucionalizadas no Plano de Desenvolvimento Institucional 

2014-2018 (PDI) do IFBA, o curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas no Campus Eunápolis assume os seguintes princípios norteadores para a formação 

profissional com excelência: a) indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; b) unificação 

entre cultura, conhecimento e trabalho a fim de desenvolver as funções do pensar e do fazer; c) 

integração interdisciplinar; d) respeito e valorização da pessoa humana em sua singularidade e 

diversidade; e) garantia da qualidade no ensino através da qualificação do quadro de pessoal e 

melhoria da infraestrutura da instituição. 

Nesse sentido, compreende-se como ensino as atividades vinculadas aos cursos regulares 

em todos os níveis e formas curriculares, tais como aulas presenciais, aulas a distância, atividades 

de planejamento, orientações de trabalho de conclusão de curso e de estágio supervisionado. 

Em relação à proposta pedagógica que fundamenta as práticas educativas da instituição, 

elege-se a Pedagogia Histórico-Crítica, defendida por Saviani (2008). A opção por essa pedagogia 

adequa-se à missão da instituição, anteriormente apresentada. Assim, aliado a esses pressupostos, 

temos a educação crítico-transformadora de Paulo Freire (SHOR apud. PPI, 2013 p.40) que dá 

ênfase à utopia de construção da instituição pública de qualidade, como condição para concretizar 

os valores e as práticas democráticas, tendo como norteadores, os princípios inerentes à 

participação e à autonomia.  

Nesse viés é importante assumir, a partir do PDI do IFBA, como Extensão Tecnológica 

“toda e qualquer atividade educacional, científica e cultural que, articulada com o ensino e com a 

pesquisa, leva o IFBA a interagir com a sociedade por intermédio dos seus corpos docente, técnico 

e discente” (IFBA, 2014). A pesquisa é entendida como “uma atividade de produção de 

conhecimento” que tem por objetivo “(...) realizar o atendimento de demandas sociais, do mundo 

do trabalho e da produção, o comprometimento com a inovação tecnológica e a transferência de 

tecnologia para a comunidade”. 
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Considerando as finalidades características dos institutos federais, definidas na lei 11.892 

de 29 de dezembro de 2008, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão é assegurada no 

Campus Eunápolis e no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas a partir de ações 

promovidas pela Coordenação de Extensão (COEX) e pela Coordenação de Pesquisa, Pós-

graduação e Inovação (COP) do Campus. 

Quanto às políticas de pesquisa, no âmbito do curso têm sido implantadas atividades de 

pesquisa pelos discentes por meio do desenvolvimento de projetos de iniciação científica e 

tecnológica, fomentados pelas principais agências de fomento estadual e federal – FAPESB e 

CNPq – através da Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PRPGI).  

Nesse contexto, os discentes do curso superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas do IFBA, Campus Eunápolis, são incentivados a participar de 

atividades de pesquisa e de eventos acadêmicos desde o primeiro período do curso. Para viabilizar 

a participação em eventos regionais e nacionais fora do Campus, os discentes e docentes contam 

com auxílio financeiro da instituição, o que tem estimulado as pesquisas e trazido bons resultados.  

Em consonância com as metas estipuladas pela PRPGI no PDI 2014-2018 (IFBA, 2014), 

no âmbito do curso têm sido previstas e implantadas as seguintes políticas: participação nos editais 

dos programas institucionais de iniciação científica e tecnológica (PIBIC e PIBITI); aumento da 

produção científica e tecnológica; fortalecimento da visibilidade científica e tecnológica, bem 

como do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, através da 

divulgação de trabalhos em eventos científicos; estruturação dos laboratórios de ensino/pesquisa 

para o desenvolvimento da pesquisa; estabelecimento de parcerias públicas e privadas para o 

desenvolvimento da pesquisa; estímulo à formação e consolidação de grupos de pesquisa que 

fortaleçam áreas estratégicas, assim como a articulação com outras áreas. 

A Coordenação de Extensão (COEX) é responsável por orientar, supervisionar e certificar 

as atividades de Extensão realizadas pelo IFBA, Campus Eunápolis. Tais atividades sugerem a 

inserção de servidores e discentes vinculados ao curso na sua construção e/ou execução, visando, 

dentre vários objetivos, atender ̀ as demandas da região. Essas atividades estão executadas nas mais 

diversas frentes, a exemplo: projeto interdisciplinar semestral que tem como lócus as comunidades 

da região; oferta de cursos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia por parte dos estudantes 

e professores; aprovação em editais de apoio a projetos de difusão de robótica no IFBA; execução 

de projetos no Hotel de Projetos; oferta do curso de libras instrumental; projetos de inclusão 
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sociodigital, e  apresentação dos resultados dos projetos no seminário anual de pesquisa e extensão 

(SEMPEX).         

Também faz parte do conjunto das políticas institucionais o respeito à diversidade e a 

adoção de práticas inclusivas que assegurem a acessibilidade de estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, obedecendo a todos 

os dispositivos legais existentes, conforme será descrito em alguns itens. 

6.8.2. A Política de pesquisa 

O corpo docente tem se empenhado para envolver os estudantes nas atividades 

investigativas, visando à produção de textos, artigos, trabalhos de conclusão de curso com 

abordagens variadas. 

Ainda como atividade de pesquisa merece destaque a produção de Trabalho Conclusão de 

Curso desenvolvido ao longo do curso, que representa uma importante experimentação do fazer 

científico para os discentes, permitindo aos mesmos a associação entre teoria e prática. 

• Linhas de pesquisa vinculada ao curso, como por exemplo: Análise Numérica e 

Computacional, Computação Aplicada e Estudo da Região de Estabilidade de Sistemas 

Dinâmicos Não-Lineares e Aplicações. 

• Atualmente a maioria dos docentes do curso encontra-se vinculado ao grupo de pesquisa 

Núcleo de Matemática em Ambiente Computacional (NUMAC) contendo inclusive alguns 

estudantes vinculados ao mesmo.  

6.8.3. Política de extensão 

A extensão como processo educativo, científico e cultural vem buscando inserir o Instituto na 

comunidade regional, procurando, por meio do despertar de uma consciência crítica, intervir na 

compreensão da realidade social. 

Esta por sua ver está aplicada em especial aos projetos interdisciplinares, que possuem o cunho 

social tecnológico. Já foram aplicados por exemplo diversos projetos de tecnologias assistivas em 

comunidades com pessoas com deficiência, ou até mesmo projetos de tecnologias em agricultura 

familiar em assentamentos regionais.  
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6.9. Articulação entre teoria e prática 

Considerando que o egresso do curso deve ser um profissional apto para atuar de forma a 

atender as demandas da sociedade local e regional em que está inserido, a articulação entre a teoria 

e a prática no processo ensino aprendizado é fundamental para o amplo aprendizado do estudante 

do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Nessa perspectiva, o currículo 

do curso busca o equilíbrio entre o saber e o fazer por meio do exercício prático dos conhecimentos 

teóricos, que permitam ao estudante o exercício da compreensão da realidade de atuação do 

profissional da área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.  

Os principais problemas postos pela prática profissional são apresentados e vivenciados 

pelos estudantes desde os primeiros semestres quando são instigados a participarem do projeto 

interdisciplinar semestral que lhes permite atuar em equipe com auxílio de um professor orientador, 

para desenvolver uma solução tecnológica que atenda a uma demanda a partir do contato com a 

comunidade local. As atividades desencadeadas nesse processo são tratadas a partir dos conteúdos 

estudados nas diversas disciplinas do semestre com o intuito de possibilitar o desenvolvimento das 

diversas capacidades intelectuais do discente.  

Outra forma de consolidação da articulação entre a teoria e prática é o incentivo à inserção 

do estudante no campo profissional por meio das atividades de estágio não obrigatório durante sua 

formação acadêmica, com o objetivo de possibilitar o aprendizado de competências próprias de 

atividade profissional e a contextualização curricular demonstradas por meio do Plano de 

Atividades. No Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, para que o 

discente realize tal modalidade de estágio, é necessário que as atividades sejam compatíveis com 

o referido curso e que o discente esteja regularmente matriculado. 

Pode-se citar também o trabalho de conclusão de curso que permite ao estudante a 

consolidação das competências e habilidades adquiridas durante o curso a partir da pesquisa de 

problemas reais e da abordagem de estratégias de desenvolvimento, modelos de análise de projeto 

e implementação de sistemas de uma forma efetiva e contextualizada ao problema pesquisado. 
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7. METODOLOGIA E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

As práticas de ensino-aprendizagem no curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas do IFBA, Campus Eunápolis, em busca do perfil profissional de egresso, devem 

permitir a articulação da teoria com a prática por meio da comunicação e vínculo constante de 

problemas reais do campo de atuação com os conteúdos das diversas disciplinas ao longo do curso. 

A contextualização permite vivenciar os conteúdos teóricos, oferecendo ao discente a oportunidade 

de construir significados com a experiência acadêmica. Essa contextualização migra o estudante 

do papel de simples expectador passivo, para um papel ativo, fazendo-o interagir com a realidade 

(IFBA, 2016).  É nesse sentido que as metodologias ativas, a exemplo da resolução de problemas, 

a elaboração de projetos, o incentivo a construção de conhecimento de forma autônoma e coletiva, 

são assumidas no curso. 

Em se tratando da área de tecnologia, uma estratégia que estimula o desenvolvimento da 

criatividade e da autonomia na formação profissional é propor atividades/projetos que priorizem a 

resolução de desafios. E de maneira especial quando requerem a solução de problemas trazidos da 

realidade social/profissional. Assim, esse processo, além de facilitar a aquisição daquelas 

características, permite uma reflexão aplicada, ou seja, associa a teoria à prática. Tais práticas são 

vivenciadas pelos estudantes de ADS do IFBA, Campus Eunápolis, a partir das aulas de 

laboratório, do desenvolvimento do projeto interdisciplinar, das visitas técnicas, das atividades de 

extensão, de projetos de pesquisa, do estágio curricular obrigatório, das atividades curriculares 

complementares e do contato com profissionais de diferentes especificidades que atuam no 

mercado. Assim, tais estratégias oportunizam aos estudantes tanto o aprendizado quanto a vivência 

da interconexão entre os conhecimentos, como permitem a aproximação com o mundo do trabalho 

e a percepção de situações variadas, relacionadas aos desafios da atuação profissional. 

Os conteúdos são abordados, buscando-se uma articulação e complementariedade entre 

subáreas da informática, áreas correlatas e também com outros campos do conhecimento. Assim, 

o currículo é organizado de tal modo que, durante o curso, o estudante possa ampliar a base de 

conhecimentos para se tornar um tecnológico em análise e desenvolvimento de sistemas capaz de 

atuar profissionalmente nessa área com competência e ética e exercer a sua cidadania. O 

desenvolvimento desses conteúdos ocorre de maneira processual, ao mesmo tempo em que o 

estudante pode construir o seu itinerário formativo por meio da adoção de uma matriz curricular 

flexível pela não existência de pré-requisitos. O acompanhamento do desenvolvimento dos 
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conteúdos é realizado por meio de processos avaliativos diversificados, reflexões sistemáticas no 

NDE e no Colegiado do Curso, avaliações interdisciplinares, análises do processo de aprendizagem 

e desempenho dos estudantes e uso de indicadores das avaliações institucionais. 

Para que se concretize uma metodologia de ensino que na prática contribua com o 

desenvolvimento do perfil do egresso, é fundamental que o corpo docente esteja em total 

envolvimento com os objetivos do curso, habilidades e competências e interdisciplinaridade, além 

de estar atualizado acerca das políticas institucionais no âmbito do curso e de novas pesquisas e 

práticas relativas às áreas de conhecimento do curso. Assim, preza-se que corpo docente tenha 

conhecimento e, principalmente, entendimento do Projeto Pedagógico do curso, da concepção 

didático-pedagógica que o orienta e dos fundamentos do desenho curricular.  

Nesse sentido, algumas características docentes são importantes e devem ser almejadas a 

fim de viabilizar a boa prática docente, por exemplo:  

• Manter diálogo permanente com outros colegas professores para facilitar o planejamento, 

a organização e a adaptação das práticas pedagógicas;  

• Promover a socialização do saber;  

• Ter flexibilidade para facilitar o processo de troca de saberes entre estudante e professor;  

• Encorajar e aceitar a iniciativa do estudante;  

• Ser criativo na preparação e execução de ações pedagógicas;  

• Preparar e manter material didático atualizado e de qualidade;  

• Incentivar as atividades de monitoria, iniciação científica, e estágios;  

• Promover a contextualização e a percepção interdisciplinar dos conteúdos abordados nas 

disciplinas;  

• Buscar meios alternativos para promover a relação entre teoria e prática;  

Considerar a realidade do estudante no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Ainda sobre a metodologia, o curso desenvolve atividades que possibilitam o tratamento de 

temas transversais com as áreas de conhecimentos e conteúdos definidos no currículo. A 

transversalidade é uma estratégia de abordagem e tratamento do conhecimento em que 

conhecimentos apreendidos em diversas disciplinas/atividades curriculares são articulados em 

torno de um tema em questão (relacionado ao meio ambiente ou à educação em direitos humanos, 

por exemplo). Pretende-se que os temas transversais integrem as áreas de 
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formação/disciplinas/atividades curriculares ofertadas de forma a estar presente em todas elas, 

relacionando-as às questões da atualidade. Acompanhando mudanças verificadas no contexto 

social, no perfil dos estudantes e nas demandas sociais, o Colegiado do Curso elege temas que 

podem complementar a formação profissional numa perspectiva ampliada, tais como: 

sustentabilidade, direitos humanos, diversidade, entre outros possíveis. A abordagem transversal 

pode ser realizada em aulas compartilhadas, atividades multidisciplinares, no projeto 

interdisciplinar, projetos de extensão e visitas de campo. 

O processo de ensino aprendizado no curso obedecem à Resolução CONSUP/IFBA Nº 

30/2017, Capítulo III e os Referenciais de Acessibilidade na Educação Superior e a Avaliação in 

Loco do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Ainda serão respeitados 

e considerados o que dizem os seguintes documentos: a Resolução Nº 09 de 2016 do IFBA, que 

trata da acessibilidade pedagógica; a Lei Nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012; e a Lei Nº 

13.146/2015. A metodologia implantada no curso permitirá a acessibilidade de todos os envolvidos 

no processo de ensino e aprendizagem. As práticas pedagógicas acessíveis se materializam na 

promoção de processos de diversificação curricular, na flexibilização do tempo, conforme a 

demanda do estudante, utilização de recursos variados para viabilizar a aprendizagem de estudantes 

com deficiência e elaboração de instrumentos avaliativos que atendam às características das 

pessoas com deficiência. 

7.1. Interdisciplinaridade  

A interdisciplinaridade, enquanto dimensão pedagógica imprescindível ao movimento 

dialógico entre as várias áreas do conhecimento, exerce papel importante para o desenvolvimento 

do currículo do curso, uma vez que possibilita que determinado conhecimento seja abordado e 

avaliado por diferentes ângulos e pontos de vista, de modo a promover uma condição diferenciada 

para a construção, aproveitamento, embasamento e desenvolvimento desse conhecimento. No 

Projeto Pedagógico Institucional – PPI – do IFBA (IFBA, 2013), a Interdisciplinaridade está 

prevista no item I (p. 49) do capítulo 5, que diz:   

A articulação curricular visa à construção do ser humano integral, possibilitando 

a atribuição de sentidos às vivências dos educandos, bem como o relacionamento 

entre conhecimentos já adquiridos e novos conhecimentos, estimulando uma visão 

crítica e ao mesmo tempo construtiva dos saberes.   
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 Ainda no supracitado documento, está determinado que os conteúdos das disciplinas sejam 

desenvolvidos através de ações de multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade ou 

transdisciplinaridade e indica que nas ações de interdisciplinaridade:   

[...] ocorre a valorização de um grupo de disciplinas que se inter-relacionam e 

cujos níveis de relação podem ir desde o estabelecimento de processos de 

comunicação entre si até à integração de conteúdos e conceitos fundamentais, que 

proporcionem uma visão global das situações (influenciada pelos “olhares” das 

diferentes disciplinas de base) (PPI IFBA p.49).  

Nessa perspectiva, a interdisciplinaridade será caminho de diálogo planejado, sugerido e 

incentivado entre as disciplinas do curso, buscando uma abordagem dos conteúdos que permita 

uma visão global, sem, contudo, desmerecer os diferentes pontos de vista nas suas especificidades.  

Um exemplo que convém ser mencionado são as visitas técnicas e aulas de campo, que 

permitem a abordagem de conteúdos variados que podem ser trabalhados por disciplinas de 

diferentes áreas do conhecimento. Nessa oportunidade, quando de uma visita a uma empresa, 

fábrica, indústria ou mesmo um canteiro de obras, é possível abordar conhecimentos nas áreas de 

humanas, a exemplo das relações pessoais no ambiente de trabalho, relações em grupos sociais 

etc., oferecendo uma visão diferenciada do ambiente em questão; assim como, conteúdos de 

disciplinas específicas que oferecem uma visão mais técnica do espaço visitado e, também, de 

empreendedorismo e, no final do processo,  utilizar um único instrumento de avaliação. Esta prática 

já está consolidada entre as disciplinas do curso, a partir do primeiro semestre e reflete a noção de 

interdisciplinaridade como uma  

Concepção epistemológica do saber na qual as disciplinas são colocadas em relação, 

com o objetivo de proporcionar olhares distintos sobre o mesmo problema, visando 

a criar soluções que integrem teoria e prática, de modo a romper com a 

fragmentação no processo de construção do conhecimento (INEP, 2017, p. 51). 
 

O corpo docente do curso tem função fundamental na implementação da 

interdisciplinaridade e a ele cabe a aplicação, aperfeiçoamento e ajustes no modo como será 

aplicada essa dimensão pedagógica do ensino e aprendizagem, bem como definir estratégias e 

avaliação do modus operandi da interdisciplinaridade no curso de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, Campus Eunápolis. Assim, caberá à Gestão Acadêmica do curso, 

formada pela Coordenação do Curso, Núcleo Docente Estruturante e Colegiado do Curso garantir 

a aplicabilidade da interdisciplinaridade, bem como, promover a realização de capacitação e 

treinamentos aos docentes do curso e incentivar, supervisionar e avaliar as estratégias definidas 
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pelo corpo docente.  Nesse contexto, o Colegiado do Curso é o órgão de maior aproximação com 

os docentes e discentes e, por isso, exercerá o principal elo entre a Coordenação do Curso e NDE 

com os docentes e discentes envolvidos. Em todas as reuniões de colegiado, o tema deverá ser 

abordado no sentido de verificar os resultados obtidos, a aplicação das estratégias previstas, os 

ajustes quando necessários e a supervisão por parte do NDE e Coordenação do Curso. 

Caberá ao Colegiado do Curso decidir uma temática para ser trabalhada por todos os 

professores e definir a data final das bancas que irão avaliar os projetos interdisciplinares. Devido 

ao TCC (PP1005 e PP2006), o quinto e o sexto semestres ficam dispensados do projeto 

interdisciplinar.  

7.1.1. Projeto interdisciplinar 

A partir do desejo de desenvolver nos estudantes do curso uma visão integradora e mais 

complexa das possibilidades de diálogo e inter-relação entre os conhecimentos, os docentes do 

Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFBA, Campus Eunápolis, vêm desenvolvendo, 

desde 2014, em todos os semestres, um projeto interdisciplinar integrador. Com o uso dos 

conteúdos de todos os componentes curriculares, os estudantes desenvolvem projetos voltados a 

aplicação tecnológica em campos diversos da sociedade. Para isso utilizam bases conceituais e 

ferramentas tecnológicas que resultam em produtos aplicados, inclusive, com potencial de 

desenvolvimento de inovações e registro de patentes. 

Para dar continuidade e aperfeiçoar essa experiência, semestralmente será publicado um edital 

com normas para a preparação, elaboração, desenvolvimento e apresentação em equipes, sob a 

coordenação dos professores, de projetos que objetivem resolver situações-problema por meio de 

práticas que envolvam os conhecimentos, procedimentos, atitudes, competências e habilidades 

adquiridos pelos estudantes até a fase em que se encontra no curso. Tal proposta possibilita ao 

graduando visualizar a inter-relação entre todas as disciplinas estudadas e o vínculo com problemas 

que poderão ser encontrados em sua futura profissão. A nota deste projeto irá compor a nota de 

cada componente curricular do semestre, tendo o seu peso definido pelo Colegiado do Curso. A 

partir da definição temática, cada docente busca estratégias de como colaborar com o projeto a 

partir dos conteúdos da disciplina que ministra naquele semestre. Cada docente poderá atuar 

também como orientador de um ou mais grupos de estudantes durante o desenvolvimento do 

projeto interdisciplinar. Assim, durante as reuniões do Colegiado e a partir das orientações do 
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professor que coordena o projeto no semestre, constroem-se as possibilidades de articulação 

interdisciplinar entre os conteúdos das ementas e as atividades do projeto. 

A dinâmica do projeto interdisciplinar é construída a partir de um tema gerador que envolve, 

inclusive, conteúdos obrigatórios de legislações específicas, tais como: tecnologias assistivas - que 

atende ao disposto no Artigo 28, Inciso XIV, da Lei 13.146/2015, que torna obrigatória a inclusão 

em conteúdos curriculares de temas relacionados à pessoa com deficiência; sustentabilidade 

ambiental – trabalhar a educação ambiental a partir da produção de tecnologias sustentáveis, 

reutilização de materiais e mudanças comportamentais atendem ao disposto no Decreto nº 

4.281/2002 e CNE/CP Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012. 

A realização do projeto interdisciplinar acontece semestralmente a partir da seguinte 

organização, elementos orientadores e atividades possíveis: todas as disciplinas e todos os 

estudantes matriculados no semestre participam do projeto; formam-se equipes de 4 ou 5 estudantes 

e cada grupo busca um professore orientador; define-se um professor coordenador do projeto 

interdisciplinar; lança-se um edital com orientações, etapas e prazos; promovem-se encontros com 

todos os estudantes e professores para orientações e esclarecimentos sobre o projeto; organizam-

se espaços de debates e aproximação do tema com convidados externos (profissionais do mercado, 

pessoas da comunidade, pesquisadores, etc.); sugerem-se referências bibliográficas para o estudo 

do tema; realizam-se visitas técnicas para conhecer a situação (desafios, problemas, perspectivas, 

etc.) do assunto em questão; os professores tratam o tema em suas aulas; os estudantes escrevem 

um artigo de revisão teórico sobre o tema; os grupos elaboram um projeto em que se propõe uma 

solução tecnológica dentro do tema trabalhado; apresenta-se o projeto e o artigo para uma banca 

de professores (eventualmente essa apresentação pode ser realizada na comunidade ou com a 

participação de pessoas da comunidade). 

É importante destacar que é no desenvolvimento de um projeto de solução tecnológica é que 

os estudantes mobilizarão a base de conhecimentos fornecida pelas diferentes disciplinas, inclusive 

as de semestres anteriores. Além disso, nessa etapa os estudantes são estimulados a buscarem a 

comunidade com o intuito de identificarem problemas reais e proporem soluções que atendam 

demandas importantes dos atores sociais. Nestes contatos com a comunidade e com os problemas 

reais é possível estabelecer relações entre a teoria e a prática. Os dois temas trabalhados mais 

recentemente no projeto interdisciplinar foram tecnologia assistiva e agricultura familiar. 
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7.2. Tecnologias de Informação e Comunicação no processo de Ensino-Aprendizagem 

Os computadores dos Laboratórios de Informática cadastrados no curso são equipados com 

acesso à Internet, os quais possibilitam aos docentes ministrarem aulas interativas e dinâmicas, 

potencializando as possibilidades metodológicas e didáticas, uma vez que apresenta, em tempo 

real, exemplos atuais sobre os temas trabalhados em sala de aula. Além disso, os discentes podem 

utilizar os computadores para a realização de pesquisas, leitura de artigos, textos e outras fontes 

junto a portais de periódicos especializados, tais como, Portal Periódicos CAPES, Scielo e Web of 

Science, disponíveis institucionalmente.  

 O Campus Eunápolis atualmente dispõe de 4 (quatro) laboratórios de informática, cada um 

equipado com 40 computadores, 1 (um) servidor, 1 (um) projetor multimídia e acesso à internet 

em todos os computadores. Existe, também, 1 (um) laboratório de informática com 25 (vinte e 

cinco) computadores, 1 (um) servidor, 1 (um) projetor multimídia e acesso à internet em todos os 

computadores, para uso prioritário em aulas dos cursos de Licenciatura em Matemática e 

Engenharia Civil. Existe, ainda, 1 (um) Laboratório de Redes com 20 (vinte) computadores, 1 (um) 

servidor, 1 (um) projetor multimídia e acesso à internet em todos os computadores; e 1 (uma) Sala 

de Videoconferências com capacidade para 40 (quarenta) lugares, com 1 (um) computador, 1 (um) 

projetor multimídia e acesso à internet em todos os computadores. Essa estrutura de laboratórios 

de informática permite aos professores ministrar aulas com exposição de conteúdos da internet 

como vídeos, textos, artigos científicos, material bibliográfico, sites com conteúdo específico, bem 

como realizar práticas com utilização de diferentes softwares, tais como: Advanced IP Address 

Calculator, Advanced IP Scanner v2, Astah Community, Bloodshed Dev-C++, BlueStacks, 

brModelo, Cain, Cisco Packet Tracer, Cygwin, Eclipse Neon, Greenfoot, HeidiSQL, inSSIDer 3, 

Java Development Kit, MySQL, Net Limiter 3, NetBeans, Network Stumbler, Notepad++, Oracle 

VM VirtualBox, Pascalzim, Radmin Server 3, Radmin Viewer 3, Team Viewer 8, Ultra VNC, 

Virtual WiFi Router, VisuAlg, VisualStudio 2015, Wamp Server, XAMPP.  
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8. DISCIPLINAS COM CARGA HORÁRIA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA  

A portaria MEC N° 1.134, de 10 de outubro de 2016, preceitua que as instituições de ensino 

superior que possuam, pelo menos um curso de graduação reconhecido, poderão introduzir na 

organização pedagógica e curricular de seus cursos presenciais, regularmente autorizados, a oferta 

de disciplinas na modalidade a distância. Estes componentes poderão ser ofertados, integral ou 

parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga horária total do 

curso. O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFBA, Campus Eunápolis, está 

adotando na presente matriz curricular a oferta de disciplinas na modalidade EaD, como permite a 

lei. 

Define-se a modalidade EaD como quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades de 

ensino-aprendizagem centradas na autoaprendizagem e com a mediação de recursos didáticos 

organizados em diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias de comunicação 

remota. O Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Campus Eunápolis ofertará 

disciplinas obrigatórias da sua matriz curricular na modalidade semipresencial, oportunizando ao 

estudante desenvolver a autonomia na busca do saber, fazendo uso de recursos tecnológicos 

aplicados à educação a distância.   

A matriz curricular do Curso contém dezesseis disciplinas na modalidade semipresencial: 

“Introdução à Administração”, “Estruturas de Dados”, “Programação Orientada a Objetos”, 

“Empreendedorismo”, “Tópicos Especiais em Computação” e "Psicologia Aplicada ao Trabalho", 

possuem 30h na modalidade a distância. "Arquitetura de Computadores e Software Básico", 

"Banco de Dados I", "Redes de Computadores I", "Programação Web", "Banco de Dados II", 

"Engenharia de Software", "Padrões de Projeto", “Novas Tecnologias”, Laboratório de Métodos 

Científicos e "Arquitetura de Software" possuem 15h a distância. 

8.1. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) 

As disciplinas ofertadas a distância e semipresencialmente estarão estruturadas em um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, doravante AVA, cujo recurso principal a ser utilizado será a 

plataforma Moodle e outras formas de interação nos espaços virtuais abertos pelas tecnologias de 

informação e comunicação. O AVA reunirá as principais mídias e mecanismos de comunicação 

envolvidos, possibilitando o registro completo das ações desenvolvidas por estudantes e 

professores, permitindo aos demais sujeitos acessá-las e analisá-las a qualquer momento para fins 
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de acompanhamento e avaliação, como também na execução de ações de melhoria contínua. O 

mecanismo tecnológico aqui citado permite a oferta de materiais, através de recursos e tecnologias 

apropriadas, possibilitando o desenvolvimento da cooperação entre tutores, discentes e docentes. 

A garantia da acessibilidade metodológica, instrumental e comunicacional parte de uma 

plataforma tecnológica, que é configurada com recursos de acessibilidade como Moodle 

Accessibility. Porém, mais importante do que a plataforma é a atuação da equipe de tutoria 

juntamente com a coordenação pedagógica e o Núcleo de Apoio à Pessoa com Necessidades 

Específicas – NAPNE, de forma que cada caso seja tratado de forma individual e especial.     

Atendendo à Portaria MEC N° 1.134/16, as avaliações (provas) das disciplinas oferecidas 

nas modalidades semipresencial serão realizadas presencialmente, devendo o estudante 

comparecer ao Instituto para realizá-las conforme o cronograma da disciplina e o calendário 

acadêmico.  

As atividades a distância da disciplina na modalidade semipresencial possuem uma carga 

horária associada e o cumprimento ou não delas pelo estudante deverá ser registrado no diário de 

classe, de tal forma que o docente tenha o controle da frequência na disciplina. Sendo assim, o 

cumprimento ou a entrega de uma atividade por parte do acadêmico deverá ser registrado no diário 

como presença na carga horária destinada para a atividade proposta, do mesmo modo como é 

registrado a presença do estudante numa aula tradicional.  

Ficará a cargo do professor tutor e da coordenação de curso, acompanhar a 

eficácia/eficiência pedagógica dos mecanismos utilizados em ambiente virtual, utilizando-se de 

dados levantados juntos aos discentes, para subsidiar a tomada de decisões quanto à necessidade 

de capacitação específica aos envolvidos. Estes dados poderão ser levantados tanto com a comissão 

própria de avaliação – CPA, quanto por avaliações próprias do colegiado/NDE. 

8.2. MECANISMOS DE FAMILIARIZAÇÃO COM A MODALIDADE A DISTÂNCIA 

Como forma de familiarizar os estudantes com a modalidade de ensino a distância, será 

ofertado, sempre que houver novos ingressantes, o curso de formação fundamental continuada nos 

conceitos teóricos e práticos de EaD que será de caráter obrigatório e apresentará os conceitos de 

sala de aula virtual, tutoria, tecnologias de comunicação educacional síncrona e assíncrona, bem 

como a legislação vigente que regulamenta o ensino semipresencial e atualizações de conteúdo 

sobre ensino a distância.  
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O ambiente virtual institucional também é apresentado, e a familiarização prática é testada 

individualmente por cada um dos novos estudantes. Assim, a partir do treinamento das formas de 

acesso e dos diversos recursos que a plataforma oferece, os mesmos estarão habilitados a utilizar 

também a sala de aula virtual. No fim do curso serão emitidos e registrados os certificados de 

conclusão da formação.  

8.3. ATIVIDADES DE TUTORIA 

As atividades de tutoria serão exercidas pelo próprio professor da disciplina contemplando 

as questões referentes ao atendimento das "demandas didático-pedagógicas da estrutura curricular, 

compreendendo": a mediação pedagógica junto aos discentes, inclusive em momentos presenciais, 

o domínio do conteúdo, de recursos e dos materiais didáticos e o acompanhamento dos discentes 

no processo formativo, e são avaliadas periodicamente por estudantes e equipe pedagógica do 

curso, embasando ações corretivas e de aperfeiçoamento para o planejamento de atividades futuras 

(INEP,16). 

O mesmo mecanismo de familiarização continuada de caráter obrigatório será oferecido aos 

tutores das disciplinas, de forma que seja possível garantir o domínio do conteúdo, de recursos e 

dos materiais didáticos por todos sujeitos envolvidos em disciplinas com carga horária EaD, está 

formação acontecerá anualmente ou sempre que novos tutores forem envolvidos no processo 

formativo. 

8.3.1. Os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe de tutoria 

O processo de mediação pedagógica virtual, considerando as especificidades de um curso 

tecnológico, envolverá os seguintes sujeitos: professor da disciplina (tutor responsável) e o 

coordenador do curso. É importante salientar que o entendimento do conceito de tutoria desse 

projeto pedagógico, parte também da portaria MEC N° 1.134/16. A qual afirma que a tutoria das 

disciplinas ofertadas na modalidade a distância implica na existência de profissionais da educação 

com formação na área do curso e qualificados em nível compatível ao previsto no projeto 

pedagógico. Dessa forma as atividades de tutoria serão desenvolvidas pelos próprios professores 

das disciplinas com o apoio da equipe de gestão do curso. Cada um desses sujeitos desenvolverá 

atribuições específicas para a condução do curso:  
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Professor Tutor: 

• Produzir material didático, definindo atividades interativas do processo de ensino-

aprendizagem para sua disciplina; 

• Discutir e elaborar o plano de curso do componente curricular; 

• Elaborar uma agenda de trabalho para nortear a interação e dedicação dos 

estudantes; 

• Propor atividades a distância que favoreçam a autonomia e colaboração visando à 

aprendizagem entre os sujeitos; 

• Desenhar a estrutura de avaliação para seu componente curricular, contemplando 

avaliações presenciais e a distância; 

• Participar das atividades presenciais previstas. 

 

Coordenador do Curso 

• Fomentar condições para o bom funcionamento dos processos administrativos e 

pedagógicos do curso; 

• Supervisionar e articular as atividades desempenhadas como mediação a 

desistência, orientações e avaliações; 

• Acompanhar o trabalho dos professores; 

• Propor estratégias de permanência de estudantes em potencial de evasão. 

 

A interação entre os sujeitos mencionados se dará por meio de mediações online e 

presenciais, envolvendo as atividades propostas pelo professor da disciplina e as estratégias de ação 

relacionadas às atribuições de cada sujeito. Serão realizadas análises e consultas periódicas para 

identificar necessidade de capacitação dos tutores, de forma que a instituição possa oferecer a cada 

novo momento apoio para adoção de práticas criativas e inovadoras para a permanência e êxito dos 

discentes. 
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9. ACESSIBILIDADE  

A educação inclusiva deve compreender a mudança da concepção pedagógica, de formação 

docente e, ainda, da gestão educacional, para a efetivação do direito que todos têm à educação, de 

forma a transformar as estruturas educacionais tradicionais, que tendem a reforçar a oposição entre 

o ensino “comum” e o “especial” e a corroborar com a criação de espaços segregadores para os 

estudantes, público alvo da educação especial. Neste sentido, a construção do curso de ADS zela 

pelo atendimento aos dispositivos constitucionais previstos nos artigos 205, 206 e 208 da 

Constituição Federal de 1988 que versam, respectivamente, sobre o direito, dever, finalidade e 

princípios da educação em nosso país. 

Dessa forma, para que haja inclusão não basta que o estudante com necessidades 

educacionais especiais esteja na sala de ensino regular, com os demais estudantes. É preciso que 

ele tenha assegurado o respeito às suas especificidades, tendo acesso a todos os recursos 

necessários para um processo de aprendizagem efetivo e também que seja verdadeiramente 

integrado à escola, à sociedade e ao mercado de trabalho. 

Assim, compreendemos que a acessibilidade vai além da acessibilidade física e da inserção 

do estudante na sala de aula. Esta concepção pressupõe a articulação dos princípios e dos valores 

que estão subjacentes à formulação das políticas e das práticas institucionais no âmbito pedagógico 

e da gestão. Reconhecemos a inclusão como responsabilidade social e ética, tomando por base de 

nossas práticas os documentos orientadores como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB 9394/96 e a Portaria MEC nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, que dispões sobre os 

requisitos de acessibilidade de pessoas com necessidades especiais. 

Para além da adaptação física, reconhecemos a importância da acessibilidade metodológica, 

também referenciada como pedagógica, com vistas a promover a ausência de barreiras nas 

metodologias e técnicas de estudo. A acessibilidade metodológica está relacionada diretamente à 

concepção subjacente à atuação docente: a forma como os professores concebem conhecimento, 

aprendizagem, avaliação e inclusão educacional irá determinar, ou não, a remoção das barreiras 

pedagógicas. Complementar à acessibilidade metodológica, a acessibilidade atitudinal pode ser 

entendida como a percepção do outro sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. 

Todos os demais tipos de acessibilidade estão relacionados a essa, pois é a atitude da pessoa que 

impulsiona a remoção de barreiras.  
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A fim de formar profissionais com o perfil, habilidades, competências e características 

pretendidas neste Projeto Pedagógico de Curso tem-se o desafio de colocar em prática a plena 

acessibilidade pedagógica, atitudinal, comunicativa, digital e física a todos os estudantes que fazem 

ou pretendem fazer parte do espaço de saberes do IFBA, Campus Eunápolis. Esse desafio será 

encarado de forma construtiva e que possa aperfeiçoar a oferta dos serviços em educação propostos 

por esse Campus. Ao receber estudantes com necessidades especiais o IFBA, Campus Eunápolis, 

por meio de serviços específicos e especializados existentes em setores como a Coordenação de 

Atenção às Pessoas com Necessidades Específicas - CAPNE, o Departamento Pedagógico e de 

Assistência Estudantil, a Assistência Social, dentre outros, fará um estudo individualizado das 

necessidades envolvidas e traçará estratégias para promover a total acessibilidade a todos os 

estudantes. Como exemplos de estratégias podemos destacar:  

 

• Adaptação do PPC de acordo com a necessidade identificada. Se necessário, será elaborado 

um PPC específico, individual, para cada necessidade;  

• Oferta da disciplina LIBRAS em caráter optativo;  

• Uso de intérpretes em LIBRAS nas aulas;  

• Uso de impressão de material em braile;  

• Capacitação dos professores e servidores para atender às necessidades específicas;  

• Adequação da sinalização dos espaços do Campus;  

• Uso de softwares específicos.  

 

A respeito deste último item, os computadores dos laboratórios utilizados pelos estudantes 

do curso de ADS dispõem de diversos softwares que atendem a pessoas com diferentes 

deficiências, conforme descrição abaixo. 

a) NVDA: Leitor de Tela Livre 

O leitor gratuito com o fim de facilitar a disponibilidade e o acesso de qualquer pessoa aos mesmos 

sistemas dos demais leitores de tela licenciado de modo a que qualquer pessoa capaz do mundo 

possa contribuir para a melhoria e aperfeiçoamento deste, como adaptá-lo às necessidades 

específicas e redistribuí-lo. 
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b) VLIBRAS 

Desenvolvidos por parcerias, VLibras consiste em um conjunto de ferramentas computacionais de 

código aberto, responsável por traduzir conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) para a Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS, tornando computadores, dispositivos móveis e plataformas Web 

acessíveis para pessoas surdas. 

c) Lupa Virtual 

A ferramenta Lupa amplia parte da tela ou a tela toda para que o usuário possa ver melhor as 

palavras e imagens geradas pelo computador. 

d) Teclado Virtual 

Aplicação que permite entrada de texto em programas de computador de maneira alternativa ao 

teclado convencional. Sua operação de baseia em receber entradas de um dispositivo apontador 

como mouse ou uma entrada em touch screen. 

e) Acessibilidade do Sistema Operacional Ms Windows 

As funções de acessibilidade podem ser usadas para diversos objetivos, seja para pessoas com 

algum tipo de deficiência, problemas em recursos básicos do computador ou melhorias de 

navegação em geral por meio de narrador, lupa, legenda, entre outros. 

Outro instrumento legal observado no curso é a lei Nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012 

que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista. Além de assegurar todos os direitos do cidadão brasileiro e resguardar aquelas 

necessidades que lhes são próprias, protege essas pessoas de todo de tipo de discriminação. 

Especificamente no Artigo 3º, Inciso IV, alínea ‘a’ o texto estabelece o direito ao acesso à educação 

e ao ensino profissionalizante. Para atender à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista são 

adotadas algumas práticas: flexibilização curricular; inclusão de temas específicos às necessidades 

do estudante; mediações e intervenções para a promoção de interações sociais e comunicacionais; 

organizar o ambiente educacional em forma de rotinas estruturadas para favorecer o 

desenvolvimento da independência e autonomia. 

Por fim, cabe mencionar que o curso de ADS do IFBA, Campus Eunápolis, assume o 

compromisso de tornar concretas as diretrizes e princípios sobre a educação especial e o 

atendimento educacional especializado, instituídos pelo Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 

2011, por meio das políticas institucionais, pedagógicas e de assistência estudantil. 
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É importante ressaltar que tais estratégias serão discutidas, analisadas e viabilizadas, entre 

os setores competentes, de acordo com as necessidades durante o decorrer do curso.  

Compreendendo as múltiplas esferas que possui o tema Acessibilidade e que este sempre traz algo 

novo à medida que os estudos avançam, far-se-á necessário traçar soluções para sua incorporação 

às práticas institucionais e de ensino do Campus Eunápolis, incorporando-as sempre ao regimento 

interno no Plano de Desenvolvimento Institucional do Campus. 
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10. SERVIÇOS DE APOIO AO DISCENTE 

Ao longo de sua formação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

– IFBA, Campus Eunápolis, o estudante pode contar com uma série de setores, profissionais e 

programas de apoio, os quais serão descritos a seguir. 

10.1. Biblioteca 

Inaugurada em 1995, a biblioteca do Campus Eunápolis do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia é destinada à disseminação do conhecimento da instituição e de toda a 

comunidade. A Biblioteca reúne um acervo especializado nas áreas técnicas e nas demais 

disciplinas dos cursos ofertados no Campus, além de obras literárias. O funcionamento deste setor 

é de segunda a sexta-feira, das 07h às 22h, e aos sábados, das 08h até às 12h. O atendimento ao 

público externo foi definido pela portaria 17/2010, da Direção Geral.  

Quem consulta o acervo da biblioteca tem acesso a livros, periódicos, dicionários, 

enciclopédias e materiais audiovisuais. O acervo encontra-se ordenado por assunto, de acordo com 

a Classificação Decimal de Dewey – CDD – 21ª edição. O empréstimo desse material é destinado 

a discentes, servidores e funcionários da empresa terceirizada que atua no campus, contanto que 

estejam devidamente cadastrados.   

10.1.1.  Sistema Integrado de Bibliotecas (SIB) 

O Sistema Integrado de Bibliotecas é constituído por todas as bibliotecas do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia e tem a finalidade de gerenciar a integração 

das bibliotecas e otimizar a utilização dos recursos informacionais, tecnológicos, humanos e 

orçamentários, de forma a atender ao ensino, pesquisa e extensão. 

Encontra-se acessível um riquíssimo acervo digital com milhares de títulos de livros nas 

bibliotecas virtuais da Ebray e Cengage que podem ser consultados ou emprestados. O Portal de 

Periódicos da CAPES é outra importante fonte de informação que amplia este imenso acervo 

digital. 

Para o acesso basta estar na rede institucional e seguir os passos descritos para cada 

biblioteca virtual. Todos os links e orientações podem ser encontrados no site do SIB. 
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10.2. Arquivo 

O arquivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia de Eunápolis 

conserva a documentação acumulada ao largo de sua existência. Esse setor é o reflexo da estrutura, 

das funções e das atividades da entidade produtora /acumuladora em suas relações internas e 

externas. São documentos que provam a história do instituto e testemunham sobre a origem, 

passado histórico e evolução do município de Eunápolis por meio dos registros escritos. 

Tais documentos encontram-se disponíveis em forma de gênero textual, iconográfico, 

cartográfico, em instrumentos como: jornais, revistas, quadros, fotografias, livros, desenhos, 

gravuras, entre outros datados a partir do início da década de 1990. São documentos relevantes 

para a história, cultura e o desenvolvimento nacional de interesse público e social, de caráter 

imprescritível e inalienável, sendo por isso de tempo de guarda permanente. 

 A preservação de tais documentos é amparada por lei. Uma delas é a de Nº 8.159 de 08 de 

janeiro de 1991 e que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e dá outras providências. 

A lei estabelece que seja dever do poder público a gestão documental e a proteção especial aos 

documentos de arquivo. Ainda destaca que todos os cidadãos têm direito a informações de seu 

interesse particular ou coletivo em geral.  

10.3. Ouvidoria 

A Ouvidoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus de 

Eunápolis é um canal de comunicação entre o cidadão e os setores acadêmicos e administrativos 

da Instituição, prevista em Seção II, artigos 27 e 28 do Regimento Geral do IFBA, Campus 

Eunápolis. Este setor tem por objetivo assegurar a participação dos membros da comunidade na 

Instituição, devendo: empreender ações que gerem respostas às suas manifestações; encaminhar, 

de forma transparente e imparcial, as demandas sobre o funcionamento administrativo e acadêmico 

do Campus, com o fim de contribuir para uma gestão mais eficiente, de excelência acadêmica, no 

ensino, pesquisa e extensão. 

10.4. Atendimentos e Monitorias 

A fim de contribuir para o sucesso acadêmico dos discentes do Instituto, o Campus 

Eunápolis oferta aos alunos de ADS alguns horários de atendimento com os professores que 
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ministram disciplinas no curso, para que os discentes tenham momentos complementares à sala de 

aula para tirarem dúvidas. Além disso, são ofertadas atividades de monitoria de algumas disciplinas 

nas quais é comum que os estudantes apresentem maior dificuldade.  

Por meio do seu Departamento de Ensino, o IFBA Eunápolis abre até duas vezes por ano 

as inscrições para seleção de candidatos às bolsas de monitorias, vinculadas a Política de 

Assistência Estudantil do IFBA, destinadas aos discentes de diversos cursos do Campus, os quais 

são orientados por professores da Instituição. Os objetivos do programa de monitoria 

compreendem: 

a. Intensificar e assegurar a cooperação entre estudantes e professores nas atividades básicas 

da Instituição, relativas ao ensino e às atividades técnicas;  

b. Subsidiar trabalhos acadêmicos, orientados por professores, através de ações 

multiplicadoras; 

c. Melhorar o desempenho dos estudantes envolvidos no Programa de Monitoria, visando 

reduzir reprovações e evasões dos estudantes do IFBA/Campus Eunápolis. 

10.5. Política de Assistência Estudantil 

Em conformidade com as Resoluções nº 25, de 23 de maio de 2016 e nº 30, de 12 de 

dezembro de 2017, a intervenção multiprofissional na escola pode contribuir significativamente 

para evitar os altos índices de evasão escolar, bem como fornecer aos estudantes, familiares e 

comunidade um acompanhamento socioeconômico e cultural para tornar mais qualitativa sua 

permanência nas escolas. Em conseguinte, a política de assistência estudantil promove diversos 

tipos de acessibilidade no âmbito do IFBA, visando a inclusão da pessoa com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação e transtornos de 

aprendizagem.  

As situações de vulnerabilidade pessoal e social, oriundas das condições socioeconômicas, 

são identificadas como causadoras da evasão escolar devido à impossibilidade de permanecer na 

escola.  O exercício da formação do ser humano no IFBA é feito com forte preocupação social, 

especialmente com os membros do corpo discente com vulnerabilidade socioeconômica. Diante 

dessa realidade, a Política de Assistência Estudantil institui diversas ações para garantir aos 

estudantes do curso de ADS do IFBA o acesso, a permanência e a conclusão do curso em que se 

inscreveram. Essa política está dividida em três eixos: 
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I. Programas Seletivos: PAAE 

 

O Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes (PAAE) destina-se a estudantes em 

comprovada situação de vulnerabilidade social, tendo como obrigatória a participação em processo 

de seleção socioeconômica. Este programa é composto pelos seguintes auxílios e bolsas: 

• Bolsa de estudo: Disponibiliza auxílio financeiro mensal com a finalidade de contribuir 

para um melhor desenvolvimento das atividades acadêmicas do discente que deverá 

participar do acompanhamento pedagógico, das atividades de monitoria, atendimento do 

professor, dentre outras. O valor é de meio salário mínimo vigente; 

• Bolsas vinculadas a projetos de incentivo à aprendizagem (PINA): Disponibiliza auxílio 

financeiro mensal e insere o discente em projetos sob a orientação dos servidores do 

Campus e desenvolvidos no próprio instituto. O estudante deve ter condições acadêmicas 

de cumprir uma carga horária de até 12 horas semanais de atividades vinculadas ao projeto. 

O valor da bolsa é de meio salário mínimo vigente;  

• Auxílio Transporte: Disponibiliza auxílio financeiro mensal para contribuir com o custeio 

do deslocamento do estudante no trajeto domicilio-IFBA-domicilio. O valor do auxílio 

equivale a vinte por cento do salário mínimo vigente para estudantes que residem em 

Eunápolis e trinta por cento do salário mínimo para estudantes que residem em outros 

municípios;  

• Auxílio Moradia: Disponibiliza auxílio financeiro mensal para contribuir com despesas 

mensais referentes à moradia do discente. Terão direito a esse auxílio, prioritariamente, os 

discentes oriundos de outros municípios ou discentes que morem em Eunápolis e não 

residam com familiares. Para esse tipo de auxílio será exigido, mensalmente, o recibo de 

aluguel. O valor do auxílio é de até meio salário mínimo vigente, não devendo, portanto, 

cobrir todas as despesas com a moradia;  

• Existem outros auxílios complementares que podem ser acumulados com uma das bolsas 

ou auxílios descritos anteriormente:  

• Auxílio Alimentação: Oferece uma alimentação diária ao estudante, completa e balanceada, 

com acompanhamento nutricional;  

• Auxílio Cópia e Impressão: Disponibiliza cópias e impressões para os discentes bolsistas 

com o objetivo de contribuir com os materiais didáticos específicos do seu curso. Esse 
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serviço é disponibilizado na reprografia do Campus com uma cota estabelecida em cada 

edital, de acordo com a disponibilidade orçamentária do período. Atualmente, o Campus 

disponibiliza apenas o auxílio para cópias, pois ainda não dispõe de capacidade financeira 

e de equipamentos e pessoal para ofertar auxílio para impressões; 

• Auxílio para aquisições: Esta modalidade de auxílio prevê a compra de materiais que vão 

compor o Almoxarifado Social, como fardamento e material escolar, os quais serão 

disponibilizados com a entrega do próprio item e não através da liberação de recursos. Além 

disso, também oferece auxílio financeiro para atender aos estudantes no custeio de materiais 

que os auxiliem no seu desenvolvimento acadêmico e não estejam disponíveis no 

Almoxarifado Social. 

 

II. Programas Universais 

Destina-se a todo e qualquer estudante regularmente matriculado no IFBA em todos os 

níveis e modalidades de ensino. Constituem-se como Programas Universais da Política de 

Assistência Estudantil: 

• Programa de Assistência à Saúde; 

• Programa de Acompanhamento Psicológico; 

• Programa de Acompanhamento Pedagógico; 

• Programa de Acompanhamento Social; 

• Programa de Assistências a Viagens; 

• Programa de Educação para a Diversidade; 

• Programa de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas; 

• Programa de Incentivo à Educação Física e Lazer; 

• Programa de Incentivo à Educação Artística e Cultural; 

• Programa de Incentivo à Formação de Cidadania. 

 

III. Programas Complementares 

Destina-se a todo e qualquer estudante regularmente matriculado no IFBA, devendo a sua 

participação estar condicionada a questões socioeconômicas e/ou meritocráticas. Constituem-se 

como Programas Complementares da Política de Assistência Estudantil: 

• Programa de Mobilidade Acadêmica; 
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• Programa de Iniciação Científica; 

• Programa de Monitoria. 

10.6. Setores de Apoio Psicopedagógico, Social e de Saúde 

O IFBA-Eunápolis conta com uma série de serviços de apoio ao estudante distribuídos no 

Departamento Pedagógico e de Assistência ao Estudante – DEPAE. Este, tem por objetivo atuar 

no planejamento, execução e acompanhamento de ações voltadas ao apoio aos estudantes e também 

ao processo educacional. O conjunto de atividades e serviços que desenvolve busca não apenas a 

permanência e o êxito acadêmico do discente, mas também sua inclusão social, formação plena, 

produção de conhecimento e o seu bem-estar biopsicossocial. O principal documento orientador 

das ações do DEPAE é a Política de Assistência Estudantil, a qual orienta a elaboração e 

implantação de ações que garantam o acesso, a permanência e a conclusão de curso dos estudantes 

do IFBA. Para desenvolver suas ações, o DEPAE conta com uma Equipe Multiprofissional, 

organizada em diferentes setores. 

10.6.1. Departamento Pedagógico e de Assistência ao Estudante - DEPAE 

A Coordenação de Assistência ao Estudante (CAEST) atua diretamente no apoio aos 

estudantes do Instituto, promovendo ações voltadas para os serviços de psicologia, nutrição, 

médico e de enfermagem e serviço social. Além dessas ações, a CAEST executa e avalia a seleção 

do Programa Assistência e Apoio o Estudante (PAAE) e participa da execução dos Programas de 

Apoio aos Estudantes das modalidades Universais e Complementares. 

10.6.1.1. Serviço Social 

Além das ações do Programa de Assistência e Apoio aos Estudantes, o Serviço Social 

trabalha articulado com a equipe multiprofissional no intuito de promover a permanência e 

qualidade de aprendizado do estudante, diminuindo os índices de evasão, a desigualdade de 

permanência no Instituto, democratizando o acesso e a permanência no ensino público de 

qualidade, por meio do acompanhamento social a estudantes e seus familiares, independente do 

critério de renda. O Programa de Acompanhamento Social prevê ações voltadas à atenção social, 

observando-se os riscos pessoais e sociais que os estudantes podem ser acometidos, visando à 

qualidade da sua formação acadêmica e cidadã. As ações deste programa são de caráter transversal 
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aos demais programas da Política de Assistência Estudantil, contribuindo para a garantia de direitos 

sociais dos estudantes. 

10.6.1.2. Serviço de Psicologia 

A atuação do psicólogo na educação visa a colaborar para a compreensão e para a mudança 

do comportamento de educadores e educandos, no processo de ensino aprendizagem, nas relações 

interpessoais e nos processos intrapessoais, referindo-se sempre as dimensões política, econômica, 

social e cultural. Dessa forma, difere da prática clínica, pois junto à equipe multidisciplinar, atua 

em intervenções individuais ou em grupo, planejando e abordando questões e necessidades 

específicas, desenvolvendo ações preventivas e esclarecedoras, mediando conflitos que atrapalhem 

as relações estabelecidas no ambiente escolar. Apoia o desenvolvimento de estratégias de ensino-

aprendizagem, sobretudo para a inclusão de pessoas com necessidades específicas; oferece suporte 

aos pais de estudantes, diante de dificuldades acadêmicas ou familiares, no esclarecimento sobre 

questões de desenvolvimento e escolha profissional; avalia e encaminha aos profissionais 

pertinentes, acompanhando casos de maior complexidade. 

10.6.1.3. Serviço de Nutrição 

O serviço de Nutrição executa o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

contribui com o Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE) e com o Programa de 

Assistência à Saúde através do fornecimento do lanche escolar (para estudantes matriculados no 

ensino integrado e subsequente), de almoço ou janta (para os estudantes selecionados no auxílio 

alimentação) e de orientações nutricionais a indivíduos e coletividades (sadios ou enfermos). Para 

isso, a nutricionista tem o papel de organizar, administrar e efetuar controle higiênico sanitário da 

unidade de alimentação e nutrição (refeitório) e prestar assistência à saúde, de caráter preventivo e 

educativo, no âmbito da alimentação e nutrição. 

10.6.1.4. Serviço Médico e de Enfermagem 

O Serviço Médico e de Enfermagem presta assistência de enfermagem em caráter 

preventivo, educativo e de primeiros socorros. Promove ações que abordem a temática de 

promoção, prevenção e vigilância à saúde. Atua em parceria com a equipe multiprofissional no 

intuito de promover a permanência e a qualidade de aprendizagem do estudante. Realiza consultas 
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com encaminhamento/direcionamento para rede de saúde, caso necessário, e realiza orientações 

gerais e específicas em saúde. 

10.6.2. Coordenação de Gestão do Trabalho Pedagógico - COGEP 

A Coordenação de Gestão do Trabalho Pedagógico (COGEP) tem como foco principal 

proporcionar orientação e acompanhamento pedagógico aos docentes e discentes do Instituto, além 

de atuar junto à elaboração e revisão dos Projetos Pedagógicos Institucional e de Cursos. Entre as 

principais atividades desenvolvidas está a orientação e acompanhamento pedagógico e psicológico 

dos estudantes, a partir da problematização do processo educacional; o acompanhamento do 

desenvolvimento da aprendizagem dos discentes, atuando em parceria com a família; a análise dos 

resultados das avaliações realizadas nos Conselhos Diagnósticos, com proposição de ações de 

intervenção junto às diferentes áreas profissionais; e a orientação pedagógica ao corpo docente na 

organização de programas de ensino, metodologias, recursos e instrumentos de planejamento, 

desenvolvimento e avaliação de aprendizagem. Os profissionais da equipe multidisciplinar que 

atuam no setor são: Pedagogo, Técnico em Assuntos Educacionais, Psicopedagogo e Psicólogo. 

10.6.3. Coordenação de Atendimento às pessoas com Necessidades Específicas - 

CAPNE 

A Coordenação de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (CAPNE) tem 

por objetivo a identificação e acompanhamento dos estudantes com necessidades específicas, 

fornecendo apoio a eles e orientações aos demais setores da Instituição acerca das ações de 

acessibilidade, adaptações curriculares, metodológicas e de materiais pertinentes às necessidades 

específicas de cada um dos estudantes identificados. Além disso, compete ao CAPNE contribuir 

para a implementação das políticas de acesso, permanência e conclusão com êxito dos estudantes 

com necessidades específicas e, ainda, realizar atividades ordinárias e extraordinárias que visem à 

implantação, divulgação e fortalecimento da cultura da inclusão e da educação para convivência e 

aceitação da diferença no âmbito do Campus. Trata-se de um instrumento que busca atender aos 

dispositivos previstos no Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011 que dispõe sobre a educação 

especial e o atendimento educacional especializado. Trata-se de um instrumento que busca atender 

aos dispositivos previstos no Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011 que dispõe sobre a 

educação especial e o atendimento educacional especializado. 
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10.6.4. Coordenação de Assistência ao Estudante e Apoio as Atividades de Ensino - 

CAENS 

A Coordenação de assistência ao estudante e apoio a atividade de ensino tem o papel de 

assistir e orientar os estudantes no aspecto de disciplina, lazer, segurança, saúde, pontualidade e 

higiene dentro das dependências do Instituto, zelar pela manutenção, conservação e integridade das 

dependências da Unidade de Ensino, buscando sua conformidade com um ambiente escolar 

harmonioso para uma eficiente atuação do estudante nas práticas escolares, efetuar atendimento e 

orientação aos estudantes e esclarecimentos aos pais quanto às normas, informes e ocorrências 

relacionadas aos discentes, bem como, cuidar do registro e devolução dos pertences achados ou 

perdidos dentro do Campus. 
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11. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

11.1. Avaliação da Aprendizagem 

A avaliação é considerada um processo, e é percebida como uma condição que torna mais 

dinâmica a ação do curso na qual se procura identificar, aferir, investigar e analisar o 

desenvolvimento do discente, do professor e do curso, confirmando se a construção do 

conhecimento ocorreu de forma a integrar a teórica e a prática. É uma das formas como o curso 

pode verificar o alcance dos seus objetivos na medida em que há fundamentos filosóficos, 

psicológicos e pedagógicos apoiados no dinamismo, continuidade, integração, progressividade, 

abrangência, cooperação e versatilidade, procurando desenvolver as seguintes funções atribuídas 

para a avaliação:  

 

• Função diagnóstica - visa a determinar a presença ou ausência de conhecimento e 

habilidades, com o intuito de implementar providências para estabelecimentos de novos 

objetivos, retomada de objetivos não atingidos, elaboração de diferentes estratégias de 

reforço, sondagem, projeção e retrospecção de situação de desenvolvimento do discente, 

dando-lhe elementos para verificar o que aprendeu e como aprendeu;  

• Função formativa - localiza deficiências na organização do ensino e aprendizagem, de 

modo a possibilitar reformulações no processo de ensino e aprendizagem e assegurar o 

alcance dos objetivos. Para que a avaliação tenha o caráter formativo, trabalha-se a seleção 

dos objetivos e conteúdos das disciplinas, desenvolvendo o caráter multidisciplinar e 

interdisciplinar, buscando a participação dos discentes. Procura-se saber o que avaliar e 

como usar os resultados, e para tanto estabelece critérios e objetivos dessa avaliação e os 

instrumentos que servirão como meio para esse fim. 

 

Todavia, o currículo do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas considera, também, que a função social do ensino não consiste apenas em promover e 

selecionar os mais aptos. Assim, a avaliação jamais poderá ser concebida como uma simples 

valoração dos resultados obtidos pelos discentes, o que significa dizer que o processo de avaliação 

deve abarcar diferentes dimensões que dizem respeito à formação integral do educando. 
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Isso implica em uma mudança nos pressupostos da avaliação, dando a oportunidade a cada 

um de desenvolver as suas potencialidades. Entende-se que o processo de avaliação está presente 

em todas as etapas da construção do conhecimento, nesse sentido, o educador, enquanto um 

mediador será capaz de apontar caminhos, estimulando os educandos a buscarem e construírem o 

seu próprio conhecimento com o olhar da investigação, da crítica e da pesquisa. 

Se assim se concebe a trama das relações entre ensino e aprendizagem, significa dizer que 

a modalidade de avaliação a ser posta em evidência resulta de uma prática dialógica entre as partes 

envolvidas no processo. Se o educador reconhece o que é indispensável para os educandos, e se 

estes têm consciência dos objetivos propostos, isto significa que ambos têm autonomia para 

decidirem as formas de avaliação convenientes. 

Entende-se que a Universidade é o lugar por natureza onde o estudante terá a oportunidade 

de ampliar e aprofundar os fundamentos teórico-metodológico-conceituais das ciências em geral e 

de sua área em particular. Isto significa que esse é o locus em que o discente deverá debruçar-se 

sobre leituras que servirão como embasamento para uma reflexão da realidade. Longe de ser um 

espaço para receituário de técnicas, é, por excelência, o lugar das reflexões que possibilitarão ao 

estudante fazer uma leitura crítica do contexto no qual está inserido, viabilizando sua intervenção 

no mesmo em busca de melhoria das condições humanas de vida. 

Caberá ao Colegiado do Curso estimular o debate acerca dos processos e pressupostos da 

avaliação. Tal prática certamente possibilitará uma contínua troca de experiências nas quais as 

posturas avaliativas adotadas em sala de aula deverão ser constantemente discutidas e socializadas. 

11.1.1. Avaliação Discente 

A avaliação discente ocorrerá de forma processual no decorrer do semestre, cabendo ao 

professor da disciplina a escolha da forma de avaliação discente. O professor seguirá as Normas 

Acadêmicas do Ensino Superior do IFBA (NAES) vigentes. 

Em relação à avaliação dos estudantes com necessidades específicas, será observada a 

necessidade individual de cada discente a fim de promover sua acessibilidade. Para tanto, poderão 

ser utilizados recursos como intérprete de LIBRAS, ledores, textos com fontes ampliadas, maior 

tempo para resolução de questões, entre outros recursos. 
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11.1.2.  Critérios de aproveitamento e procedimentos de avaliação de competências  

É previsto o aproveitamento de estudos, através de disciplinas previamente cursadas com 

aprovação na Instituição ou em outra Instituição de Ensino Superior reconhecida, sempre 

respeitando as normas acadêmicas em vigor. Para a disciplina de Estágio Supervisionado, é 

previsto o aproveitamento de experiências profissionais anteriores, permitindo validar o 

conhecimento e experiência de profissionais que já estão inseridos no mercado de trabalho. A 

análise e julgamento do aproveitamento serão efetuados pelo Colegiado do Curso, respeitando os 

prazos e normas institucionais. 

11.2. Avaliação Institucional e Avaliação do Curso 

O Instituto Federal da Bahia, com autonomia para decidir seus rumos, não pode se distanciar 

dos interesses da sociedade. A liberdade acadêmica, desejável e indispensável, deve encontrar a 

sua contrapartida em um necessário processo de avaliação. Esta avaliação deve ocorrer interna e 

externamente e abordar os indicadores que valorizem dialeticamente a vitalidade dinâmica da 

transformação com a priorização e a perenidade do compromisso social. 

A avaliação das instituições de educação tem por objetivo identificar o seu perfil e o 

significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, 

considerando diferentes dimensões institucionais: Missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); política para o ensino, a pesquisa e extensão; responsabilidade social da 

instituição; comunicação com a sociedade; políticas de pessoal; organização e gestão da instituição; 

infraestrutura física; planejamento e avaliação; política de atendimento aos estudantes e 

sustentabilidade financeira. 

Para a avaliação das instituições, são utilizados procedimentos e instrumentos 

diversificados, dentre os quais a autoavaliação e a avaliação externa in loco.  

A autoavaliação é realizada por uma Comissão Própria de Avaliação (CPA), que é 

responsável pela condução dos processos de avaliação internos da instituição, sistematização e 

prestação das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP).  

A avaliação externa utiliza, obrigatoriamente, visitas realizadas por comissões formadas 

por membros externos, pertencentes à comunidade acadêmica e científica, reconhecidos pelas suas 

capacidades em suas áreas e portadores de ampla compreensão das instituições universitárias.  
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A avaliação dos cursos tem por objetivo identificar as condições de ensino oferecidas aos 

estudantes, em especial as relativas ao perfil do corpo docente, às instalações físicas e à organização 

didático-pedagógica.  

A avaliação dos cursos de graduação utiliza as visitas por comissões de especialistas das 

respectivas áreas do conhecimento. Já a avaliação de desempenho dos estudantes dos cursos de 

graduação será realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

– ENADE, que afere o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos 

previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação. É aplicado periodicamente 

aos alunos de todos os cursos de graduação, ao final do primeiro e do último ano de curso. A 

periodicidade máxima de aplicação do ENADE aos estudantes de cada curso é trienal.  

11.2.1. Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso 

Os cursos superiores de graduação serão aferidos mediante uma avaliação sistêmica dos 

PPCs e avaliações locais do desenvolvimento dos cursos, tendo por referência a autoavaliação 

institucional, a avaliação das condições de ensino, a avaliação sistêmica e a avaliação do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) do curso. 

A autoavaliação institucional e a avaliação das condições de ensino deverão ser realizadas 

periodicamente pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) que tem por finalidade a coordenação 

dos processos internos de avaliação da instituição, a sistematização e a prestação das informações 

solicitadas pelo INEP. O resultado da autoavaliação institucional deverá ser organizado e publicado 

pela CPA, analisado e discutido em cada Diretoria Acadêmica do IFBA e, especificamente, pelos 

cursos, mediado pela coordenação, junto aos professores e estudantes. 

O NDE constitui-se como órgão consultivo e de assessoramento, vinculado ao Colegiado 

de Curso, constituído de um grupo de docentes que exercem liderança acadêmica, percebida no 

desenvolvimento do ensino, na produção de conhecimentos na área e em outras dimensões 

entendidas como importantes pela instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso. 

A avaliação e eventuais correções de rumos necessárias ao desenvolvimento do PPC devem 

ser realizadas anualmente e definidas a partir dos critérios expostos a seguir: 

a) Justificativa do curso – deve observar a pertinência no âmbito de abrangência, 

destacando: a demanda da região, com elementos que sustentem a criação e manutenção 

do curso; o desenvolvimento econômico da região, que justifiquem a criação e 
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manutenção do curso; a descrição da população da educação básica local; a oferta já 

existente de outras instituições de ensino da região; a política institucional de expansão 

que abrigue a oferta e/ou manutenção do curso; a vinculação com o PPI e o PDI do IFBA. 

b) Objetivos do curso – devem expressar a função social e os compromissos institucionais 

de formação humana e tecnológica, bem como as demandas da região e as necessidades 

emergentes no âmbito da formação docente para a educação básica. 

c) Perfil profissional do egresso – deve expressar as competências profissionais do egresso 

do curso. 

d) Número de vagas ofertadas – deve corresponder à dimensão (quantitativa) do corpo 

docente e às condições de infraestrutura no âmbito do curso. 

e) Estrutura curricular – deve apresentar flexibilidade, interdisciplinaridade, atualização 

com o mundo do trabalho e articulação da teoria com a prática. 

f) Conteúdos curriculares – devem possibilitar o desenvolvimento do perfil profissional, 

considerando os aspectos de competências do egresso e de cargas horárias. 

g) Práticas do curso – devem estar comprometidas com a interdisciplinaridade, a 

contextualização, com o desenvolvimento do espírito crítico-científico e com a formação 

de sujeitos autônomos e cidadãos. 

h) Programas sistemáticos de atendimento ao discente – devem considerar os aspectos de 

atendimento extraclasse, apoio psicopedagógico e atividades de nivelamento. 

i) Pesquisa e inovação tecnológica – deve contemplar a participação do discente e as 

condições para desenvolvimento de atividades de pesquisa e inovação tecnológica. 
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12. GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO 

12.1. Colegiado 

Conforme o regimento do IFBA, campus Eunápolis, o Colegiado do Curso é o órgão 

consultivo e deliberativo para assuntos na sua área de atuação, seguindo suas atribuições, presidido 

pelo coordenador do curso.   O Colegiado do Curso será composto pelo coordenador do curso, 

como presidente, bem como docentes em exercício das áreas de conhecimento relacionadas ao 

projeto do curso, representação discente, na proporção de 1/5 do total do colegiado e um 

representante pedagógico.  

O Colegiado de Curso reunir-se-á ordinariamente, bimestralmente e, extraordinariamente, 

quando convocado pelo presidente ou por iniciativa de seus membros, requerida por um terço deles. 

As atribuições do Colegiado do Curso estão previstas no Regimento Interno do IFBA e descritas a 

seguir:  

I. Propor diretrizes gerais dos programas das disciplinas dos cursos, indicando às Diretoria 

Adjuntas o enfoque do ensino de cada disciplina no currículo;  

II. Propor a elaboração do projeto do curso e suas alterações, quando necessárias;  

III. Avaliar o curso, sistematicamente, sugerindo à Coordenação de Curso os ajustes 

necessários;  

IV. Sugerir intercâmbio, substituição ou capacitação de professores, bem como providências 

de outra natureza, necessárias à melhoria da qualidade de ensino;  

V. Opinar sobre trancamento ou dispensa de matrícula, transferência, bem como outros 

processos vinculados à vida estudantil, no âmbito de sua área de atuação;  

VI. Emitir pareceres sobre adaptações e equivalências curriculares;  

VII. Assegurar a interconexão entre teoria e prática de conteúdos e disciplinas no âmbito de cada 

Curso;  

VIII. Propor aos Departamentos Acadêmicos alterações no conteúdo programático das 

disciplinas, visando a sua atualização e modernização;  

IX. Opinar sobre problemas disciplinares e atitudes do corpo docente e discente vinculados a 

sua área de atuação;  

X. Eleger o coordenador de curso.  
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12.2. Coordenação 

O curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Campus 

Eunápolis será coordenado por um Coordenador eleito pelo Colegiado para um mandato de 2 (dois) 

anos. O Coordenador do Curso deverá ser membro do Colegiado do Curso de Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas e, preferencialmente, ter formação na área do curso, ter 

titulação mínima de especialista, experiência em docência no ensino superior, experiência em 

projetos de pesquisa científica e de extensão, ter perfil de liderança compatível com o ambiente de 

ensino e regime de trabalho em tempo integral, com, pelo menos, 10 horas de dedicação aos 

trabalhos de coordenação do curso. As atribuições do Coordenador do Curso estão previstas no 

Regimento Interno do IFBA e descritas a seguir:  

 

I. Fixar diretrizes gerais dos programas das disciplinas do Curso, indicando aos 

Departamentos o enfoque do ensino de cada disciplina no currículo; 

II. Coordenar a elaboração do Projeto Pedagógico do Curso e propor alterações quando 

necessárias; 

III. Orientar, coordenar e controlar as atividades do Curso no que se refere a aplicação das 

metodologias didático-pedagógicas, adequadas às diversas situações das disciplinas 

ministradas;  

IV. Avaliar o Curso, sistemática e continuamente, sugerindo ao Departamento os ajustamentos 

necessários;  

V. Compatibilizar os conteúdos formativos oferecidos pelos diferentes Departamentos com 

vistas à compreensão da sua totalidade;  

VI. Assegurar a interdisciplinaridade no conjunto do projeto acadêmico de cada Curso;  

VII. Sugerir intercâmbio, substituição ou treinamento de professores, bem como providências 

de outra natureza, necessária à melhoria da qualidade de ensino;  

VIII. Orientar sobre trancamento de matricula e/ou dispensa de disciplina, transferências, 

integralização curricular, bem como outros processos vinculados à vida estudantil;  

IX. Emitir pareceres sobre adaptações e equivalências curriculares;  

X. Traçar para o Departamento as diretrizes específicas quanto a programas, projetos e planos 

de ensino das disciplinas do Curso;  

XI. Realizar adaptação curricular do estudante em consequência de transferência;  
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XII. Assegurar a interconexão entre teoria/prática de conteúdos e disciplinas no âmbito do 

Curso;  

XIII. Definir com o NDE e aprovação do Colegiado do Curso o estabelecimento de pré- e 

correquisito de disciplinas necessários ao desenvolvimento curricular;  

XIV. Buscar informações e manter contatos junto à Coordenação de Relações Institucionais, 

Estágios e Egressos com vistas ao desenvolvimento e atualização curricular;  

XV. Participar da escolha de equipamentos e materiais relacionados com o Curso;  

XVI. Acompanhar o processo de matrícula e fazer cumprir os prazos previstos em calendário 

escolar quanto as atividades docentes e discentes;  

XVII. Propor ao Departamento sugestões de alterações no Projeto Pedagógico do Curso, visando 

a sua atualização e modernização;  

XVIII. Desempenhar outras atividades relacionadas com a sua área de atuação. 

12.2.1. O Coordenador 

Mestrado em Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação (GESTEC/UNEB) - 2016. Possui 

Especialização em Banco de Dados pela (WPOS) - 2015 e Especialização em Docência do Ensino 

Superior pela Faculdade do Sul da Bahia (FASB) - 2010. Graduação Bacharelado em Ciência da 

Computação pela Faculdade Pitágoras - 2009. Graduação Superior Tecnológica em Comércio 

Exterior pelo Centro Universitário de Tecnologia Internacional (UNINTER) - 2012. Tem 

experiência como professor e coordenador de curso, tendo atuado no cargo em outra instituição de 

ensino superior. Atua profissionalmente na área de Análise e Desenvolvimento de sistemas desde 

2006. 

Experiência em docência no ensino básico, subsequente e superior em disciplinas 

relacionadas às áreas de programação, banco de dados e infraestrutura de TI.  

Entrou em exercício no IFBA, Campus Eunápolis, em 2017, assumindo a coordenação do 

de ADS em 2018 e atua em dedicação integral ao curso atendendo nos turnos vespertino e noturno 

às demandas do curso.  

12.3. Núcleo Docente Estruturante – NDE  

Conforme Regimento do IFBA, Campus Eunápolis, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

é um órgão consultivo responsável pela concepção do PPC - Projeto Pedagógico dos Cursos de 
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Graduação e tem, por finalidade, a atualização e revitalização do mesmo. O NDE é composto pelo 

coordenador do curso, como presidente, bem como, 6 (seis) docentes eleitos pelo Colegiado do 

Curso para um mandato de 2 (dois) anos. 

 

Tabela 6 Membros do Núcleo Docente Estruturante 

Docente Titulação 

Aldemir Inácio de Azevedo Doutor 

Fábio Oliveira da Silva Mestre 

Jurandir da Cruz Barbosa  Mestre 

Vinicius de Oliveira Nepomuceno (Coordenador) Mestre 

Danilo Alves Martins de Faria Mestre 

Marcos Luiz Lins Filho Mestre 

 

As atribuições do NDE descritas no regimento interno do IFBA, são:  

I. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

II. Colaborar com a atualização periódica do projeto pedagógico do curso;  

III. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação nos Colegiados dos 

respectivos Cursos, sempre que necessário;  

IV. Cooperar na supervisão das formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas 

pelos Colegiados;  

V. Contribuir para a análise e avaliação do Projeto Pedagógico, das Ementas, dos Conteúdos 

Programáticos e dos Planos de Ensino dos componentes curriculares;  

VI. Auxiliar o acompanhamento das atividades do corpo docente, inclusive com a avaliação 

institucional, recomendando aos Colegiados dos Cursos a indicação ou substituição de 

docentes, quando necessário;  

VII. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação. 
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13.  INFRAESTRUTURA 

13.1. Corpo Docente 

 O Corpo docente do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do 

Campus Eunápolis conta hoje com 23 docentes, dos quais, 10% são Doutores, 50% são mestres, 

40% são Especialistas e 0% são graduados, conforme Tabela 7. 

 

Tabela 7 Corpo docente do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Campus Eunápolis 

PROFESSOR TITULAÇÃO FORMAÇÃO ÁREA DE 

ATUAÇÃO 

REGIME DE 

TRABALHO 

CURSANDO 

Aldemir 

Inácio de 

Azevedo 

Doutorado Graduação em Ciências 

Sociais; Mestrado em 

Desenvolvimento Social; 

Doutorado em 

Desenvolvimento Sustentável. 

Ciências 

Humanas 

DE ** 

Aldineto 

Miranda 

Santos 

Mestrado Graduação em Licenciatura 

em Filosofia; Especialização 

em Epistemologia e 

fenomenologia; Mestrado em 

Linguagens e Representações. 

Ciências 

Humanas 

DE ** 

Cléber Jorge 

Lira de 

Santana 

Mestrado Graduação em Tecnologia em 

Processamento de Dados; 

Mestrado Profissional em 

Sistemas e Computação. 

Ciência da 

Computação 

DE DOUTORADO 

Dione Lívia 

Lima 

Barboza 

Especialização Graduação em Pedagogia; 

Especialização em Educação 

Especial com Ênfase em 

deficiência e Língua Brasileira 

de Sinais – LIBRAS. 

Linguística, 

Letras e Artes 

D ** 

Danilo Alves 

Martins de 

Faria 

Mestrado Mestrado em Ciência da 

Computação;  

Especialização em TI 

Aplicada à Gestão Estratégica 

de Negócios; 

Graduação em Ciência da 

Computação 

Ciência da 

Computação 

DE ** 

Eliana Costa 

Sausmickt 

Mestrado Graduação em Letras; 

Especialização em Literatura; 

Mídias na Educação; 

Docência Superior; Mestrado 

em Letras 

Linguística, 

Letras e Artes 

DE ** 
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Fábio 

Oliveira da 

Silva 

Mestrado Graduação em Engenharia da 

Computação; Especialização 

em Pós-Graduação Lato Sensu 

em Redes de Computadores; 

Mestrado em Programa de 

Pós-Graduação em 

Computação Aplicada.  

Ciência da 

Computação 

DE DOUTORADO 

Fábio Warley 

da Silva 

Xavier 

Mestrado Graduado em Processamento 

de Dados; Especialista em 

Desenvolvimento de 

aplicações para Internet; 

Mestre em Engenharia 

Elétrica na área de 

Computação Aplicada. 

Ciência da 

Computação 

DE ** 

Fabíolo 

Moraes 

Amaral 

Doutorado Bacharel em Matemática; 

Mestrado em Matemática; 

Doutorado em Ciências. 

Ciências 

Exatas 

DE ** 

Francisco 

William 

Dantas de 

Paula 

Especialização Graduação em Ciência da 

Computação pela Faculdade 

Pitágoras. MBA nível 

especialista em Gestão de 

Redes de Computadores 

Ciências da 

Computação 

SUBSTITUTO ** 

Gilclécio 

Dantas 

Santos 

Mestrado Bacharelado em Matemática; 

Mestrado em Matemática 

Ciências 

Exatas 

DE ** 

Jurandir da 

Cruz Barbosa 

Mestrado Graduação em Sistemas de 

Informação; Especialização 

em Sistemas Embarcados. 

Ciências da 

Computação 

DE ** 

Lincoln 

Nascimento 

Cunha Junior 

Mestrado Graduação em 

Filosofia;Mestrado em Letras: 

Linguagens e Representações. 

Ciências 

Humanas 

DE ** 

Lívia Maria 

Dodds Ângelo 

Mestrado Graduação em Psicologia; 

Especialização em 

Psicopedagogia Institucional. 

Mestrado em Educação. 

Psicologia DE ** 

Marco 

Antônio 

Paranhos 

Silva 

Mestrado Graduação em Tecnologia em 

Processamento de Dados; 

especialização em Produção 

de Software com ênfase em 

Software Livre. 

Ciências da 

Computação 

DE ** 

Marcos Luiz 

Lins Filho 

Mestrado Graduação em Ciência da 

Computação; 

Mestrado profissional em 

Ciências da Computação; 

Doutorado em andamento em 

Administração 

Ciência da 

Computação 

DE DOUTORADO 

Marlécia 

Ferreira 

Sanders 

Mestrado Graduação em Matemática; 

Bacharelado em Informática; 

Especialização em Informática 

em Educação; Mestrado em 

Ciência da Computação. 

Ciências da 

Computação 

DE ** 
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Nadja Núbia 

Ferreira Leite 

Cardoso 

Mestrado Licenciatura em Português, 

Inglês e Literaturas; 

Especialista em Língua 

Inglesa e em Docência 

Superior; Mestre em Língua 

em Cultura. 

Linguística, 

Letras e Artes 

DE DOUTORADO 

Nayla 

Rodrighero 

L.P. Ricardo 

Mestrado Graduada em Letras; 

Especialização em Leitura, 

Interpretação e Produção de 

Texto; Mestrado em Letras: 

Linguagens e Representações. 

Linguística, 

Letras e Artes 

DE ** 

Nilson 

Rodrigues 

Sousa 

Mestrado Graduação em Sistemas de 

Informação, Especialização 

em Gestão de Banco de Dados 

Ciências da 

Computação 

SUBSTITUTO ** 

Vinicius de 

Oliveira 

Nepomuceno 

Mestrado Graduação em Ciência da 

Computação; Graduação em 

Comércio Exterior. 

Especialização em Docência 

do Ensino Superior; 

Especialização em BANCO 

DE DADOS; Mestrado em 

Gestão e Tecnologias 

Aplicadas À Educação 

Ciências da 

Computação 

DE ** 

13.2. Apoio Técnico Administrativo 

Além do corpo docente, o curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas do IFBA, campus Eunápolis, conta com o apoio do corpo técnico administrativo do 

Instituto, comporto hoje por 53 Técnicos Administrativos em Educação, distribuídos nas Direções 

Administrativas e Acadêmica, conforme Tabela 8. 

 

Tabela 8 Corpo Técnico Administrativo 

Nome Titulação Cargo 

Aldaci Cesar 

Figueiredo  

Especialização em Gestão 

Pública 

Assistente em Administração 

Alane Silva Pacheco  Especialização em Gestão 

Governamental  

Auxiliar em Administração 

Alessandro Souza Silva  Especialização Tecnólogo - 

Sistemas para Interne 

Analista de Tecnologia da 

Informação 
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Ana Camila Oliveira 

Freitas 

Mestrado em Genética e 

Biologia Molecular  

Técnica de Laboratório de 

Biologia  

Ana Júlia Paulina de 

Oliveira  

Pós-graduação em Língua 

Portuguesa 

Assistente de Estudantes 

Ana Paula Carvalho 

Libório  

Pós-graduação em Educação 

a distância  

Assistente em Administração  

Anderson Franciel de 

Castro 

Ensino médio Assistente em Administração 

André Santos de Melo  Graduação em Física e 

Direito 

Assistente de Estudantes 

Anna Valéria Oliveira 

Nascimento  

Graduação em Gestão de RH Assistente em Administração 

Arthur Vinicius Maciel 

Dantas  

Mestrado em Ciências da 

Computação  

Analista de Tecnologia da 

Informação 

Augusto Cesar de Jesus 

Carvalho Mota  

Técnico em Edificações Técnico de Laboratório de 

Edificações 

Camilla Pimenta Leal 

Paixão  

Graduação em Nutrição Nutricionista 

Cherly Marcos Bozi  Graduação em Letras Técnico em administração 

Cristiane Queiroz de 

Almeida Silva  

Especialização em Educação 

Ambiental Gestão Pública  

Técnico em assuntos 

educacionais  

Daniela Pereira 

Amorim  

Graduação em Serviço Social Assistente de Estudantes 

Dany Ana Santos 

Cavalcanti  

Especialização em 

Comunicação e Marketing em 

Redes Sociais Digitais  

Jornalista  

Darlene Silva Santos 

Santana  

Mestrado em Letras 

Especialização em Gestão 

Escolar Integrada e Práticas 

pedagógicas  

Técnica em Secretariado  

 

Davi dos Santos Rosa  Ensino médio Auxiliar de Biblioteca 
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Diego Duarte Costa Mestrado em Engenharia de 

Software 

Analista de Tecnologia da 

Informação 

Dilmar Ramos Filho  

 

Especialização em Clínica 

Médica e Nefrologia  

Médico  

 

Eliane Santos Barreto  Graduação em História Tradutora e Intérprete de Libras 

Eraldino Alves 

Cerqueira  

Graduação em Matemática Técnico em Eletrotécnica 

Esdras Menezes Vieira  Técnico em Informática Técnico de Laboratório de 

Informática 

Fernanda Borges de 

Araújo  

Especialização em Gestão 

Pública 

Contadora 

Gustavo Lima de Jesus  MBA em Logística Administrador 

Igor Vinícius Baião 

Santos  

Ensino médio Técnico em Audiovisual 

Janúbia da Cruz Rocha 

Aragão  

Especialização em Gestão de 

Projetos 

Assistente em Administração 

Joscélia do Amaral 

Ramos  

Especialização em 

Controladoria e Finanças  

Assistente em Administração  

Joellington Santos 

Sandes  

Graduação em Direito Assistente em Administração 

Leila Pitombo de 

Oliveira  

Graduação em Arquivologia 

Técnica em 

Arquivo 

Leonardo Matias de 

Jesus  

Licenciatura em Física Técnico em Laboratório de 

Física 

Luiz Carlos Miranda 

Barbosa  

Especialização em Língua 

Portuguesa 

Assistente em Administração 

Maiusa Ferraz Pereira 

Santos  

Especialização em Psicologia 

Social 

Pedagoga 

Marcos Roberto Souza 

Santos  

Graduação em Direito Assistente em Administração 
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Maria Catarina 

Mendonca da Mota 

Graduação em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas 

Assistente em Administração 

Maria Neli Cardoso da 

Costa  

Especialização Recursos 

Naturais e Meio Ambiente 

Assistente em Administração 

Mateus Alves da Silva 

Oliveira  

Pós-graduação em Direito 

Administrativo 

Assistente em Administração 

Moisés Ramos Silva  Ensino Médio Técnico de Tecnologia da 

Informação 

Neyce Maria Pimenta 

de Figueiredo  

Graduação Assistente em Administração 

Nilceia Aparecida 

Conceição Santos 

Campos  

Especialização em Recursos 

Humanos 

Bibliotecária 

Olivia Ferraz Pereira 

Marinho  

Especialização em 

Informática em Saúde 

Enfermeira 

Paula Bacellar e Silva  Mestrado em psicologia 

Social 

Psicóloga 

Reynaldo de Oliveira 

Santos  

Mestrado em Filosofia Técnico de Tecnologia da 

Informação 

Rodrigo Brito dos 

Santos  

Graduação em Ciências 

Contábeis 

Auxiliar de Biblioteca 

Rodrigo Jose Couto 

Ribeiro  

Pós-graduação em 

Administração Pública  

Auxiliar em Administração 

Rômulo Brito Oliveira  Especialização Técnico em Contabilidade 

Rony Murillo Bispo 

Lins  

Especialização em Gestão 

Empresarial e em Educação a 

distância 

Técnico de Segurança do 

Trabalho 

Rosângela Oliveira 

Gomes Braga  

Pós-Graduação em Gestão 

Pública e Saúde  

Técnica em Enfermagem 

Sérgio Luiz de Abreu 

Guimaraes  

Pós-graduação em Química Técnico de Laboratório de 

Química 
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Thamiris de Oliveira 

Natale  

Graduação em Serviço Social Auxiliar em Administração 

13.3. Laboratórios  

O curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, para o 

desenvolvimento de suas atividades, além das instalações básicas apresentadas no item 3.4, conta 

com o apoio de alguns laboratórios específicos:  

• Laboratório de Manutenção de Microcomputadores e Robótica 

Laboratório com computadores sucateados, bancadas, ferramentas (multímetro, chaves 

philips, chaves de fenda, alicates, pinças, pulseira antiestática, lupa, lanterna) e projetor multimídia. 

Nesse laboratório também são realizadas atividades relacionadas com robótica fazendo uso de 

equipamentos como Arduino, Kit Lego e Raspberry. 

• Laboratórios de Informática 

O Campus Eunápolis atualmente dispõe de 4 (quatro) laboratórios de informática, cada um 

equipado com 40 computadores, 1 (um) servidor, 1 (um) projetor multimídia e acesso à internet 

em todos os computadores. Existe, também, 1 (um) laboratório de informática com 25 (vinte e 

cinco) computadores, 1 (um) servidor, 1 (um) projetor multimídia e acesso à internet em todos os 

computadores, para uso prioritário em aulas dos cursos de Licenciatura em Matemática e 

Engenharia Civil. Os computadores dos Laboratórios de Informática cadastrados no curso são 

equipados com acesso à Internet, os quais possibilitam aos docentes ministrarem aulas interativas 

e dinâmicas. Os computadores possibilitam ao docente utilizar esta ferramenta tecnológica como 

auxílio na sua metodologia de ensino e didática, apresentando em tempo real, exemplos atuais 

sobre os temas trabalhados em sala de aula. Além disso, os discentes podem utilizar os 

computadores para a realização de pesquisas de artigos, textos e outras fontes junto a portais de 

periódicos especializados, tais como, Portal Periódicos CAPES, Scielo e Web of Science, 

disponíveis institucionalmente.  Essa estrutura de laboratórios de informática permite aos 

professores ministrar aulas com exposição de conteúdos da internet como vídeos, textos, artigos 

científicos, material bibliográfico, sites com conteúdo específico, bem como realizar práticas com 

utilização de softwares. 

 

 



103 

 

• Laboratório de Redes de Computador 

Existe, 1 (um) Laboratório de Redes com 20 (vinte) computadores, 1 (um) servidor, 1 (um) 

projetor multimídia e acesso à internet em todos os computadores, bem como dispositivos e 

ferramentas para interconexão de redes. 
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14. CASOS OMISSOS 

 Os casos omissos a este documento serão discutidos e deliberados pelo Colegiado do Curso 

de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, respeitando as normas Institucionais e 

Legislação vigente. 
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15. APÊNDICES 

APÊNDICE A EMENTÁRIO DO CURSO TECNOLOGIA EM ANALISE E 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

Semestre 1 

INTRODUÇÃO À LÓGICA DE 

PROGRAMAÇÃO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 15 1 

EaD 0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 

ILP 001 

Período: 

Primeiro 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Informática 

Ementa: 
Introdução ao raciocínio lógico. Argumentos, premissas e conclusão. Introdução à programação. 

Noções de algoritmos e suas representações. Pseudocódigo. Lógica e programação em linguagem 

de programação estruturada. Operadores lógicos e matemáticos, estruturas de decisão e de 

repetição. Estruturas de Dados Homogêneas e Heterogêneas. 

Objetivos: 

• Introduzir o estudante aos conceitos básicos de lógica de programação, estimulando o 

raciocínio lógico e estruturado para resolver problemas e desenvolver algoritmos.  

• Ensinar ao estudante uma linguagem de programação estruturada. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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2014. 
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para o desenvolvimento de programação de computadores. 24. ed. rev. São Paulo: Ed. 

Érica, 2010. 320 p. ISBN 978-85-365-0221-2 

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. 

Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, Pascal, C/C++ e Java. 2. 

ed. São Paulo: Pearson, 2010. 434 p. ISBN 978-85-7605-148-0. 

SOUZA, Marco Antonio Furlan de et al. Algoritmos e lógica de programação: um texto 

introdutório para engenharia. 2. ed. rev. amp. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 236 p. 

ISBN 978-85-221-1129-9 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
MELO, Ana Cristina Vieira De; SILVA, Flávia Soares Corrêa da. Princípios de linguagem de 
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2010. 406 p. ISBN 978-85-7608-473-0.  
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HEINEMAN, Goorge; POLLICE, Gary; SELKOW, Stanley. Algoritmos: o guia essencial. Rio de 

Janeiro: Alta Books, 2009. 340 p. ISBN 978-85- 7608-418-1. 
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INTRODUÇÃO À 

COMPUTAÇÃO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 15 1 

EaD 0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 

ICO 001 

Período: 

Primeiro 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Informática 

Ementa: 
A informática na atualidade. Sistemas de Numeração. Evolução da Computação (Gerações). A 

Informática e o Computador. Representação da Informação. Tipos de Computadores. Introdução 

a Manutenção e Configuração de Computadores. 

Objetivos: 

• Apresentar uma Visão geral do curso de Computação introduzindo o estudante no assunto 

de Ciência da Computação apresentando conceitos básicos, segmentações e aplicações, 

além de uma visão geral da evolução computacional. Bem como apresentação das 

tecnologias a distância e seu crescente uso nos meios educacionais. 

• Fornecer os conceitos básicos sobre computação, desde os componentes do computador 

(hardware e software), tecnologias conhecidas na área (redes, internet, sistemas 

operacionais) e conceitos atuais (TI verde, Cloud, IoT e Big Data).  

• Preparar o estudante, na prática, como montar e configurar um computador de 

mesa/móvel. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 7. ed. rev. atual. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2004. 407 p. ISBN 978-85-352-1536-6. 

CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à informática. 8. ed. São Paulo: 

Pearson, 2010. 350 p. ISBN 978-85-87918-88-8. 

NORTON, Peter. Introdução à informática. São Paulo: Pearson, 2010. 619 p. ISBN 

978-85-346-0515-1. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MORIMOTO, Carlos E. Hardware, o guia definitivo. Porto Alegre: Sul Editores, 

2007. 844 p. ISBN 978-85-99593-10-3 

MAZETE, Ricardo. Manutenção de computadores. São Paulo: SENAC, 2002. 152 p. 

GARCIA,Mauro (Org.). Montagem e manutenção de computadores. São Paulo: 

Nauvoo, 2002. 72 p. 

VASCONCELLOS, Laércio. Montagem e configuração de micros. Rio de Janeiro: 

Ed. do Autor, 2007. 330 p. ISBN 978-85-900395-7-0. 

DALTRINI, Beatriz Mascia; JINO, Mario; MAGALHÃES, Léo Pini. Introdução a 

sistemas de computação digital. São Paulo: Makron Books. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 0 0 

EaD 0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 

LPO 001 

Período: 

Primeiro 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 
Linguagens, Códigos 

e suas Tecnologias 

Ementa: 
Introdução: conceito; classificação e justificativa. Descrição Técnica: descrição de objeto ou 

ser; descrição de processo e plano padrão de descrição de objeto e de processo. Relatório: 

conceito; normas para a elaboração de um relatório; tipo; encaminhamento do relatório e 

elaboração e composição do relatório. Dissertações científicas - teses e monografias: 

nomenclatura; estrutura típica e amostras de sumário de dissertações científicas. 

Objetivos: 

• Fornecer as técnicas da redação. As bases e técnicas para elaboração de relatórios e 

textos técnicos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CARNEIRO, Agostinho Dias. Redação em construção: a escritura do texto. 2° ed. 

São Paulo: Moderna, 2001  

FIORIN, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. São Paulo: 

Scipione, 1998.  

FÁVERO, Leonor & PASCHOAL, Mara S. Z. Linguística textual: texto e leitura. 

São Paulo: PUC, 1985.  

INFANTE, Ulisses. Do Texto ao Texto: Curso Prático de Leitura e Redação. São 

Paulo: Scipione Ltda, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ABREU, Antônio Suárez. Curso de redação. São Paulo: Ática [s.d.].  

FARACO, Carlos A. & TEZZA, Cristóvão. Prática do texto: língua portuguesa para 

estudantes universitários. RJ: Vozes, 1992.  

GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna. Rio de Janeiro: Fundação 

Getúlio Vargas, 1980  

INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. São Paulo: Scipione, 

1995.  

MARTINS, Dileta Silveira & ZILBERKNOP, Lúcia Scliar. Português instrumental. 

Porto Alegre: Sagra-Luzzatto, 1997. 
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INGLÊS INSTRUMENTAL 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 0 0 

EAD 0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 

ING 001 

Período: 

Primeiro 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 
Linguagens, Códigos 

e suas Tecnologias 

Ementa: 
Estratégias e técnicas de leitura em língua inglesa; Interpretação de textos técnico-científicos 

em inglês; Revisão geral da estrutura básica da língua; Estudo de vocabulário técnico e 

expressões idiomáticas inglesas em Informática; Afixos, grupo nominal, referência 

contextual, tempos verbais, elementos de coesão do texto Uso do dicionário. 

Objetivos: 

• Fornecer ao estudante bases da língua inglesa necessárias à leitura de textos, manuais, 

relatórios, informativos, softwares e demais textos relativos à sua área de atuação.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GALLO, Ligia Razera. Inglês Instrumental para informática, mod. 1. São Paulo: 

Ìcone, 2008. 

MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental: estratégias de leitura, mod. 1. Sao 

Paulo: Textonovo,2004. 

MURPHY, R. Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2004 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MARQUES, Amadeu. Dicionário inglês/português português/inglês. 3. ed. São 

Paulo: Ática, 2010. 879 p. 

READER'S DIGEST. (Coord.). Diálogos em inglês: gramática ilustrada. Lisboa: 

REaDer's Digest, 1977. 181 p. 

SANTOS, Denise. Ensino de língua inglesa: foco em estratégias. Barueri, SP: 

DISAL, 2012. 

SERPA, Oswaldo. Gramática da língua inglesa. 8. ed. Rio de Janeiro: FAE, 1985. 

333 p. 

SWAN, Michael. Basic english usage. 16. ed. Oxford: Oxford University Press, 

1998. 12, 288 p. 

THOMSON, A. J.; MARTINET, A. V. A practical english grammar. 20. ed. Oxford: 

Oxford University Press, 1999. 383 p. 
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METODOLOGIA DO 

TRABALHO CIENTÍFICO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 15 1 

EAD 0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

Código: 

MTCFLUXXO 

001 

Período: 

Primeiro 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 
Ciências Humanas 

e suas Tecnologias 

Ementa: 
Abordagens e métodos de pesquisa. Técnicas e procedimentos de pesquisa: amostragens, 

instrumentos de coleta, análise documental, análise de dados de campo. Normas para elaboração 

de Trabalhos Acadêmicos. A organização do texto científico. Elaboração do projeto 

interdisciplinar. 

Objetivos: 

• Oferecer subsídio ao estudante para o desenvolvimento de relatórios e artigos de cunho 

científico, bem como subsidiar a construção dos projetos interdisciplinares e projetos de 

pesquisa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARROS, Aidil de Jesus Paes De; LEHFELD, Neide Aparecida De Souza. Projeto de 

pesquisa: proposta metodológica. 22. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 127 p. ISBN 978-85-

326-0018-9 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 184 p. ISBN 978-85-224-5823-3. 

SPECTOR, Nelson. Manual para redação de teses, projetos de pesquisas e artigos 

científicos. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 150 p. ISBN 85-277-0702-

0.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DEMO, Pedro. Pesquisa e construção de conhecimento: metodologia científica no 

caminho de Habermas. 6. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004. 125 p. 

(Biblioteca Tempo Moderno; 96). ISBN 85-282-0060-4. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 174 p. ISBN 85-

224-3430-1. 

FEITOSA, Vera Cristina. Redação de textos científicos. Campinas: Papirus, 1991. 155 

p. ISBN 85-308-0176-8. 

HUBNER, Maria Martha. Guia para elaboração de monografias e projetos de 

dissertação de mestrado e doutorado. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 1998. 

76 p. ISBN 8522101493. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 

científico. 7. ed. rev. amp. São Paulo: Atlas, 2009. 225 p. ISBN 978-85-224-4878-4. 
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Semestre 2 

 

LABORATÓRIO DE 

PROGRAMAÇÃO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 15 1 

Prática 45 3 

EAD 0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 

LPR 002 

Período: 

Segundo 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Informática 

Ementa: 
Modularização, funções, recursividade, manipulação de vetores e matrizes, passagem de 

parâmetros por valor, ponteiros, passagem de parâmetros por referência, alocação dinâmica, 

API'S (Streams). 

Objetivos: 

• Continuar o desenvolvimento dos conceitos básicos de lógica de programação, 

estimulando o raciocínio lógico e estruturado para resolver problemas e desenvolver 

algoritmos, praticando conceitos com uso de uma linguagem de programação 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BORGES, Luiz Eduardo. Python para Desenvolvedores. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Novatec, 2014. 

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica 

para o desenvolvimento de programação de computadores. 24. ed. rev. São Paulo: Ed. 

Érica, 2010. 320 p. ISBN 978-85-365-0221-2 

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. 

Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, Pascal, C/C++ e Java. 

2. ed. São Paulo: Pearson, 2010. 434 p. ISBN 978-85-7605-148-0. 

SOUZA, Marco Antonio Furlan de et al. Algoritmos e lógica de programação: um 

texto introdutório para engenharia. 2. ed. rev. amp. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

236 p. ISBN 978-85-221-1129-9 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MELO, Ana Cristina Vieira De; SILVA, Flávia Soares Corrêa da. Princípios de 

linguagem de programação. São Paulo: Ed. Edgard Blücher, 2011. 211 p. ISBN 978-

85-212-0322-3 

CORMEN, Thomas H. et al. Algoritmos: teoria e prática. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 2002. 916 p. ISBN 9788535209266. 

FARRER, Harry et al. Algoritmos estruturados: programação estruturada de 

computadores. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, c1999. 284 p. ISBN 85-216- 1180-3. 

BARRY, Paul; GRIFFITHS, David. Use a cabeça! Programação. Rio de Janeiro: Alta 

Books, 2010. 406 p. ISBN 978-85-7608-473-0.  

HEINEMAN, Goorge; POLLICE, Gary; SELKOW, Stanley. Algoritmos: o guia 

essencial. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009. 340 p. ISBN 978-85- 7608-418-1. 
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FILOSOFIA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 0 0 

EAD 0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 

FIL 002 

Período: 

Segundo 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 
Ciências Humanas 

e suas Tecnologias 

Ementa: 
A origem da filosofia. A ciência, a história, a ação, a liberdade e a informação. Introdução à 

ética. Relações entre ética e o desenvolvimento técnico-científico. Ética e profissão: estudos 

de casos. Impactos do uso de computadores na sociedade: aspectos sociais, aspectos 

econômicos. O que é a Filosofia. A Filosofia e suas origens ocidentais, orientais e africanas. 

O banquete de Platão: Conhecimento e sabedoria. A ética em Aristóteles. As possibilidades 

do conhecimento: Dogmatismo X Ceticismo. Formas de apreensão do conhecimento: 

Racionalismo e empirismo. Descartes: As regras para a orientação do espírito. A sociedade 

em rede. Ética: discutindo questões da contemporaneidade. 

Objetivos: 

• Desenvolver o senso crítico e filosófico e a ética no estudante, fazendo o refletir sobre 

o seu papel como agente da sociedade, bem como sobre o mundo que o cerca. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHAUÍ, Marilena de Souza. Iniciação à filosofia. São Paulo: Ática, 2012. 376 p. 

ISBN 978-85-08-13036-8 

COTRIM, Gilberto; FERNANDES, Mirna. Fundamentos de filosofia: volume 

único: ensino médio. São Paulo: Saraiva, 2010. 368p. ISBN 9788502097612. 

HABERMAS, Jürgen. Pensamento pós-metafísico: estudos filosóficos. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002. 271 p. ISBN 85-282-0026-4. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da 

informática. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2010. 206 p. (Trans). ISBN 978-85-85490-

15-7. 

VALLS, Álvaro L. M. O que é ética. 9. ed. São Paulo: Brasiliense, 2002. 82 p. 

(Primeiros Passos; 177). ISBN 85-11-01177-3. 

MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a 

Wittgenstein. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 303 p. ISBN 978-85-7110-405-1. 

BUZZI, Arcângelo R. Introdução ao pensar: o ser, o conhecimento, a linguagem. 

31. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 260 p. ISBN 85-326-0445-5 

BORNHEIM, Gerd A. Introdução ao filosofar: o pensamento filosófico em bases 

existenciais. 3. ed. São Paulo: Globo, 2009. 164 p. ISBN 978-85-250-4683-3. 

JAEGER, Werner. Paidéia: a formação do homem grego. 5. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2010. 1413 p. (Clássicos WMF) ISBN 978-85-7827-212-8 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O que é filosofia?. 3. ed. Rio de Janeiro: Ed. 

34, 2010. 271 p. (Trans). ISBN 978-85-85490-02-7. 
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ARQUITETURA DE 

COMPUTADORES E 

SOFTWARE BÁSICO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 15 1 

EAD 15 1 

TOTAL 75 5 

Obrigatória 
Código: 

ACS 002 

Período: 

Segundo 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Informática 

Ementa: 
Introdução à lógica digital. Conceitos Básicos de Arquitetura Computacional: primeira, segunda, 

terceira e quarta geração de computadores, processador, canais, periféricos, Modo de 

Endereçamento, Tipo de Dados, Conjunto de Instruções, interrupções. Memórias: Introdução. 

Hierarquia de memória.  Memória Principal e cache. Unidade Central de Processamento: Unidade 

Lógica – aritmética.   Unidade de Controle.   Instruções.   Ciclo de instrução.   Pipeline. Entrada e 

Saída. Representação dos Dados e Instruções.  Dispositivos e Interfaces E/S. Interrupção – DMA. 

Sistemas Operacionais: conceitos e funções. Linguagens e ferramentas. Teleprocessamento e Redes: 

Conceitos. 

Objetivos: 

• Apresentar os conceitos e fundamentos dos sistemas operacionais e fornecer noções que 

permitam ao estudante compreender o Funcionamento dos componentes que perfazem o seu 

ambiente de trabalho.  

• Capacitar o estudante para compreender corretamente a relação entre dispositivos de 

hardware e software e aplicação dos conceitos de sistemas operacionais, em aspectos ligados 

ao escalonamento e comunicação de processos, gerência de memória e disco. Identificar 

sistemas operacionais mais adequados para ambientes e aplicações específicos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MONTEIRO, Mário A. (Mário Antonio). Introdução à organização de computadores. 5. 

ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 698 p. ISBN 978-85-216- 1543-9. 

TANENBAUM, Andrew S. Organização estruturada de computadores. 5. ed. São 

Paulo: Pearson, 2011. 449 p. ISBN 978-85-7605-067-4. 

NORTON, Peter. Introdução à informática. São Paulo: Pearson, 2010. 619 p. ISBN 978-

85-346-0515-1. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
TORRES, Gabriel. Hardware: curso completo. 4. ed. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2001. 1398 p. 

ISBN 85-7323-165-3. 

MORIMOTO, Carlos E. Hardware, o guia definitivo. Porto Alegre: Sul Editores, 2009. 847 p. 

ISBN 978-85-99593-10-3 

CARDINALE, Roberto; D'UGO, Felipe. Dossiê hardware. São Paulo: Digerati Books, 2006. 319 

p. (Dossiê) ISBN 85-991873-0-9 

OLIVEIRA, Karina De; REHDER, Wellington da Silva; XAVIER NETO, Mauro Da Rocha. 

Hardware: montagem, manutenção e configuração de microcomputadores. 4. ed. São Paulo: Ed. 

Viena, 2006. 254 p. ISBN 85-371-0017-X 

PÉREZ, Juan Carlos Moreno;PÉREZ, Juan Serrano;CABRERA, José Luis Raya. Fundamentos del 

hardware, Ra-Ma Editorial, S.A., 2010. 504 p. ISBN: 9788499643199. Disponível em: 

http://site.ebrary.com/lib/ifba/detail.action?docID=11046420 
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INTRODUÇÃO À 

ADMINISTRAÇÃO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 0 0 

EAD 30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 

ADM 002 

Período: 

Segundo 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 
Ciências Humanas 

e suas Tecnologias  

Ementa: 
Conceitos, natureza da Administração, Função social da Administração. Áreas de atuação 

administrativa, função do administrador. Visão sistêmica das organizações. 

Objetivos: 

• Fomentar no estudante a importância do entendimento das organizações e suas estruturas, 

compreendendo o papel da administração. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa: uma ideia, uma paixão e um plano de 

negócios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. Rio de Janeiro: Sextante, 

2008. 

DRUKER, Peter  F. Inovação e espírito empreendedor: práticas e princípios. São 

Paulo: Cengage Learning, 2013. 

MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Administração para empreendedores. 2 ed. 

São Paulo: Pearson Pretence Hall, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAVALCANTI, Glauco; TOLOTTI, Márcia. Empreendedorismo: decolando para o 

futuro. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2012. 

CHÉR, Rogério. Empreendedorismo na veia: um aprendizado constante. 2 ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier/Campus, 2013. 

CLEMENTE, Armando (org.). Planejamento do negócio: como transformar ideias em 

realizações. Rio de Janeiro: Lucerna; Brasília: SEBRAE, 2004. 

VALERIO NETTO, Antonio. Gestão de pequenas e médias empresas de base 

tecnológica. São Paulo: Manole, 2006. 

ZUGMAN, Fábio. Administração para profissionais liberais. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2005.  
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MATEMÁTICA DISCRETA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 90 6 

Prática 0 0 

EAD 0 0 

TOTAL 90 6 

Obrigatória 

Código: 

MTD 002 

Período: 

Segundo 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Física e 

Matemática 

Ementa: 
Conjuntos. Álgebra dos conjuntos. Estruturas Algébricas. Relações. Funções. Indução 

Matemática. Recursão e Relações de Recorrência. Introdução a Lógica Matemática. Álgebra 

Booleana. 

Objetivos: 

• Fornecer ao estudante as ferramentas matemáticas usadas e necessárias para compreender 

e aplicá-las nas diversas disciplinas. Também, introduzir uma linguagem e notação 

necessária a solução de problemas técnicos e administrativos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação: 

um tratamento moderno de matemática discreta. 5ª ed. LTC, 2004. 

HOFFMANN, Laurence D.; BRANDLEY, Gerald. Cálculo: um curso moderno e suas 

aplicações. 11ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.  

LIPSCHUTZ, Seymour; LIPSON, Marc. Matemática discreta. 2ª ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2013.  

ALENCAR FILHO, E. Iniciação à lógica matemática. São Paulo: Nobel, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DAGHLIAN. J. Lógica e álgebra de Boole. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 1995 

DOMINGUES, Hygino H.; IEZZI, G. Álgebra moderna. 4ª ed. São Paulo: Atual, 

2006. 

HAZZAN, Samuel; IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar: 

Volume 4. 8ª ed. São Paulo: Atual, 2012. 

IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de Matemática Elementar: 

Volume 1. 9ª ed. São Paulo: Atual, 2013. 
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Semestre 3 

 

ESTRUTURAS DE DADOS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 2 

Prática 30 2 

EAD 30 2 

TOTAL 90 6 

Obrigatória 
Código: 

EDA 003 

Período: 

Terceiro 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Informática 

Ementa: 
Introdução a análise de algoritmos. Operações com Ponteiros. Noções de técnicas de projeto 

de algoritmos. Algoritmos de ordenação e busca. Estruturas de dados: Listas; Filas; Pilhas; 

Árvores (Balanceamento, AVL, B e outros tipos de árvore); Hash ; Heaps; Grafos; 

Objetivos: 

• Proporcionar uma visão geral de implementação de diferentes estruturas de dados para 

dados organizados em memória e em arquivos, bem como dos algoritmos relacionados 

e da estimativa de sua complexidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

VELOSO,Paulo et al. Estruturas de dados. São Paulo: Elsevier, 1983. 257 p. ISBN 

978-85-700-1352-1. 

GOODRICH, Michael; TAMASSIA, Roberto. Estruturas de dados e algoritmos 

em Java. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 600 p. ISBN 978-85-60031-50-4. 

GUIMARÃES, Ângelo Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e 

estruturas de dados. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 216 p. ISBN 978-85-216-0378-8.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

WIRTH, Niklaus. Algoritmos e estruturas de dados. São Paulo: LTC, 2009. 255 p. 

ISBN 978-85-216-1190-5 

PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. Lógica de programação e estrutura de dados 

com aplicações em Java. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2009. 292 p. ISBN 978-85-

7605-207-4. 

ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmo: com implementações em Pascal e C. 3. ed. 

rev. amp. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 639 p. ISBN 978-85-221-1050-6 

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. Lógica de 

programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3. ed. São Paulo: 

Pearson, 2005. 218 p. ISBN 978-85-7605-024-7. 

PREISS, Bruno R. Estruturas de dados e algoritmos: padrões de projetos 

orientados a objetos com Java. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001. 566 p. ISBN 

9788535206937. 

  



EMENTÁRIO DO CURSO TECNOLOGIA EM ANALISE DESENVOLVIMENTO 

DE SISTEMA 

119 

 

 

SISTEMAS OPERACIONAIS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 15 1 

EAD 0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 

SOP 003 

Período: 

Terceiro 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Informática 

Ementa: 
Gerência de Processos e ThrEaDs. Programação Concorrente. Gerência de Memória.  Gerência de 

Disco. Estudo de Caso Windows.  Escalonamento Windows. Estudo de Caso GNU/Linux. 

Virtualização. Tópicos de Sistemas Operacionais Sistemas Embarcados, Distribuídos e de Tempo Real. 

Objetivos: 

• Compreender as técnicas de gerência de processador, memória e disco utilizada pelos sistemas 

operacionais, bem como os problemas associados, possibilitando ao estudante compreender mais 

detalhadamente o modo de operação dos componentes que fazem parte de seu ambiente de 

trabalho e qual o impacto disto no desenvolvimento das aplicações que ela desenvolve. 

•  Capacitar o estudante a compreender corretamente a relação entre dispositivos de hardware e 

software.  

• Fornecer o embasamento necessário ao estudante para que ele possa aplicar as técnicas ligadas 

ao escalonamento e comunicação de processos, gerência de memória e disco.  

• Apresentar ao estudante mecanismos utilizados para desenvolver aplicações que considerem os 

problemas relacionados ao controle de concorrência e sincronização de processos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

TANENBAUM, Andrew S. Sistemas operacionais modernos. 3.ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2010. 654p. ISBN 9788576052371. 

TANENBAUM, Andrew S.; WOODHULL, Albert S. Sistemas operacionais: projeto e 

implementação. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 990 p.ISBN 978-85-7780-057-5. 

RICART, Manuel Alberto. Linux para leigos: passo a passo. Rio de Janeiro: Ciência 

Moderna, c1999. 368 p. ISBN 85-7393-049-7. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

TERPSTRA, John H. et al. Segurança para Linux. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 411 p. 

ISBN 85-352-1599-9. 

Easttom, Chuck. Moving from Windows to Linux. Herndon, US: Charles River Media / 

Cengage Learning, 2003. ProQuest ebrary. Web. 31 August 2017. 

Michael Kerrisk. The Linux Programming Interface: A Linux and UNIX System 

Programming Handbook (1). San Francisco, US: No Starch Press, 2010. ProQuest ebrary. 

Web. 31 August 2017. 

Negus, Christopher. Bible Ser. : Linux Bible (9). Somerset, US: John Wiley & Sons, 

Incorporated, 2015. ProQuest ebrary. Web. 31 August 2017. 

Easttom, Chuck. Essential Linux Administration: A Comprehensive Guide for Beginners. 

Boston, US: Course Technolgy, 2011. ProQuest ebrary. Web. 31 August 2017. 
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BANCO DE DADOS I 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática  30 2 

EAD 15 1 

TOTAL 75 5 

Obrigatória 
Código: 

BD1 003 

Período: 

Terceiro 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Informática 

Ementa: 
Contextualização em relação a demais técnicas de processamento de dados; Introdução aos conceitos de 

bancos de dados: tipos, componentes, etc.; Modelos (conceitual, lógico e físico); Modelo de Entidade e 

Relacionamento; Regras de normalização de dados; Projeto de Bancos de Dados – Modelo Relacional; 

Mapeamento Modelo Conceitual para Modelo Lógico; Gerenciamento de transações e controle de 

concorrência; Álgebra Relacional; Linguagem de definição e manipulação de dados (SQL – DDL e 

DML); 

Objetivos: 

• Proporcionar aos estudantes os conceitos necessários para analisar, projetar, desenvolver e 

manter bases de dados de acordo com as normas técnicas e de negócios das organizações.  

• Proporcionar também os meios necessários de utilização dos Sistemas Gerenciadores de Bancos 

de Dados, assim como base teórica e prática para realizar acesso e consultas a base de dados. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

282 p. (Livros Didáticos Informática UFRGS; 4). ISBN 978-85-7780-382-8  

COUGO, Paulo. Modelagem conceitual e projeto de banco de dados. Rio de Janeiro: 

Campus, [2000]. 284 p. ISBN 978-85-352-0158-1  

DAVIS, Michele E.; PHILLIPS, Jon A. Aprendendo PHP e MySQL. Rio de Janeiro: Alta 

Books, 2008. 395 p. ISBN 978-85-7608-202-6.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SOARES, Walace. PHP 5: conceitos, programação e integração com banco de dados. 6. ed. 

São Paulo: Érica, 2011. 528p. ISBN 9788536500317. 

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6. ed. São Paulo: 

Pearson Makron Books, 2010. xii, 788 p. ISBN 978-85-7936-085-5 

DAMAS, Luís. SQL: structured query language. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 384 p. ISBN 978-

85-216-1558-3. 

TAKAHASHI, Mana; AZUMA, Shoko. Guia mangá de bancos de dados. São Paulo: 

Novatec, 2010. 213 p. ISBN 978-85-7522-163-1. 

TAHAGHOGHI, Saied; WILLIAMS, Hugh E. Aprendendo MySQL. Rio de Janeiro: Alta 

Books, 2007. 523 p. ISBN 978-85-7608-147-0.  
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REDES DE 

COMPUTADORES I 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 3 

Prática 15 1 

EAD 15 1 

TOTAL 75 5 

Obrigatória 
Código: 

RC1 003 

Período: 

Terceiro 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Informática 

Ementa: 
Conceitos básicos de comunicação de dados e comutação. Meios de transmissão, interfaces e 

padronização. Tipos de cabeamento. Topologia e Classificação de redes. Protocolos e 

arquiteturas de rede. Modelo OSI e TCP/IP. Estudo dos protocolos TCP/IP e seus níveis do tipo 

híbrido. Elementos de Interconexão de redes. Redes sem fio e redes móveis. Segurança em 

redes. Gerenciamento de redes 

Objetivos: 

• Apresentar conceitos básicos de redes de comunicação de dados, redes de computadores 

e da Internet, em especial, os protocolos de comunicação nas diversas camadas dos 

modelos de referência TCP/IP.  

• Capacitar o estudante a compreender os principais conceitos relacionados à arquitetura, 

funcionamento e implementação de redes de computadores, bem como seus protocolos e 

principais aplicações.  

• Compreender os principais conceitos relacionados à segurança e qualidade de serviço em 

redes IP. Contextualizar a Internet historicamente, descrevendo sua arquitetura, 

funcionamento e evolução. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem 

top-down. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010. 614 p. ISBN 978-85-88639-97-3. Classificação: 

004.6 K96r 5. ed.  

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 7. ed. rev. atual. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2004. 407 p. ISBN 978-85-352-1536-6. Classificação: 004 V443i 7. ed. rev. 

atual.  

SOARES, Luiz Fernando Gomes; LEMOS, Guido; COLCHER, Sérgio. Redes de 

computadores das LANs, MANs e WANs às redes ATM. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

c1995. 705 p. ISBN 85-7001-998-X. Classificação: 004.6 S676r 2. ed.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
PINHEIRO, José Maurício S. Guia completo de cabeamento de redes. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2003. 239 p. ISBN 978-85-352-1304-1.  

DERFLER, Frank J. Guia para a interligação de redes locais. Rio de Janeiro: Campus, c1993. 

235 p. ISBN 85-7001-774-X.  

MORIMOTO, Carlos E. Redes, guia prático. Porto Alegre: Sul Editores, 2009. 555 p. ISBN 

978-85-99593-11-0  

MENDES, Douglas Rocha. Redes de computadores: teoria e prática. São Paulo: Novatec, 

2007. 384 p. ISBN 978-85-7522-127-3.  

VERAS, Paulo. Por dentro da bolha: tudo o que você sempre quis saber sobre as loucuras da 

Internet mas não tinha a quem perguntar. São Paulo: Ed. Inteligentes, 2004. 221 p. ISBN 85-

7615-029-8  
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LABORATÓRIO DE 

MÉTODOS CIENTÍFICOS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 10 1 

Prática 20 2 

EAD 15 0 

TOTAL 45 3 

Obrigatória 
Código: 

LMC 003 

Período: 

Terceiro 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Informática 

Ementa: 
Ferramentas para elaboração artigos científicos/teses baseadas em Tex (TexStudio, TexMaker, 

Overleaf, Sharelatex, Authorea); Ilustrações com TikZ Configuração de processadores de texto 

para elaboração de artigos científicos/teses; Ferramentas para revisões sistemáticas (StArt — 

LaPES); Ferramentas de organização de referências bibliográficas (Zotero, Mendeley). 

Objetivos: 

• Apresentar ferramentas para auxiliar a elaboração de trabalhos e artigos científicos de 

forma geral, afim de proporcionar ao acadêmico subsídio na formatação dos documentos 

e fichamento eletrônico das referências bibliográficas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma 

abordagem top-down. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010. 614 p. ISBN 978-85-88639-97-

3. Classificação: 004.6 K96r 5. ed.  

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 7. ed. rev. atual. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2004. 407 p. ISBN 978-85-352-1536-6. Classificação: 004 V443i 

7. ed. rev. atual.  

SOARES, Luiz Fernando Gomes; LEMOS, Guido; COLCHER, Sérgio. Redes de 

computadores das LANs, MANs e WANs às redes ATM. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, c1995. 705 p. ISBN 85-7001-998-X. Classificação: 004.6 S676r 2. ed.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PINHEIRO, José Maurício S. Guia completo de cabeamento de redes. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2003. 239 p. ISBN 978-85-352-1304-1.  

DERFLER, Frank J. Guia para a interligação de redes locais. Rio de Janeiro: 

Campus, c1993. 235 p. ISBN 85-7001-774-X.  

MORIMOTO, Carlos E. Redes, guia prático. Porto Alegre: Sul Editores, 2009. 555 p. 

ISBN 978-85-99593-11-0  

MENDES, Douglas Rocha. Redes de computadores: teoria e prática. São Paulo: 

Novatec, 2007. 384 p. ISBN 978-85-7522-127-3.  

VERAS, Paulo. Por dentro da bolha: tudo o que você sempre quis saber sobre as 

loucuras da Internet mas não tinha a quem perguntar. São Paulo: Ed. Inteligentes, 2004. 

221 p. ISBN 85-7615-029-8  
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NOVAS TECNOLOGIAS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 10 1 

Prática 20 2 

EAD 15 0 

TOTAL 45 3 

Obrigatória 
Código: 

NTE 003 

Período: 

Terceiro 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Informática 

Ementa: 
Abordagens de temas atuais, circunstanciais e/ou inovadores de problemas relacionados aos 

sistemas computacionais e a área de tecnologia da informação. Aprofundamento de técnicas 

específicas e aplicadas à solução de problemas locais e regionais. Trata-se de disciplina sem 

ementa permanente. É adequada para introdução de novas disciplinas normalmente não 

previstas. 

Objetivos: 

• Apresentar ferramentas para auxiliar a elaboração de trabalhos e artigos científicos de 

forma geral, afim de proporcionar ao acadêmico subsídio na formatação dos documentos 

e fichamento eletrônico das referências bibliográficas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Dependente da disciplina sendo ofertada no semestre. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Dependente da disciplina sendo ofertada no semestre. 
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Semestre 4 

 

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A 

OBJETOS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

EAD 30 2 

TOTAL 90 6 

Obrigatória 
Código: 

POO 004 

Período: 

Quarto 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Informática 
Ementa: 

O paradigma, objetos e classes, atributos e métodos, operadores de visibilidade, construtores e 

destrutores, sobrecarga e sobreposição de métodos, atributos e métodos de classe (estáticos), parâmetros 

com valores default, interfaces e classes abstratas, herança de implementação e de interface, 

polimorfismo e ligação dinâmica, sobrecarga de operadores, templates e generics (collections), 

exceções, Introdução a ThrEaDs, noções de tecnologias como JavaFX e Java Web Start. Acesso a dados. 

Objetivos: 

• Apresentar os fundamentos do paradigma da orientação a objetos, os mecanismos disponíveis e 

seus objetivos, bem como proporcionar uma vivência prática acerca dessas tecnologias.  

• Capacitar o estudante em relação à correta compreensão e aplicação dos conceitos da orientação 

a objetos, em aspectos ligados a encapsulamento, ocultamentos, composição e agregação de 

objetos, tipos de herança, polimorfismo e ligação dinâmica, exceções e programação genérica.  

• Apresentar como a linguagem Java implementa os mecanismos teóricos apresentados e recursos 

adicionais particulares da linguagem.  

• Apresentar os recursos básicos para desenvolvimento de interfaces gráficas de usuário e acesso 

a banco de dados e atualização de aplicativos construídos na plataforma Java. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SANTOS, Rafael. Introdução à programação orientada a objetos usando Java. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2003. 326p. ISBN 9788535212068.  

BARNES, David J.; KÖLLING, Michael. Programação orientada a objetos com Java: uma 

introdução prática usando o BlueJ. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2011. 455 p. ISBN 978-85-7605-187-9. 

HORSTMANN, Cay. Conceitos de computação com o essencial de Java. 3. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2005. x, 780 p. ISBN 85-363-0443-X. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J. Java TM como programar. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2010. 

1145 p. ISBN 978-85-7605-563-1.  

HUBBARD, John R. Teoria e problemas da programação com java. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 

2006. 328 p. ISBN 85-363-0712-9. 

JEPSON, Brian. Programando banco de dados em Java TM. São Paulo: Makron Books, 1997. 487 

p. ISBN 85-346-0759-1 

GONÇALVES, Edson. Dominando o eclipse: tudo o que o desenvolvedor JAVA precisa para criar 

aplicativos para desktop, da criação do aplicativo ao desenvolvimento de relatórios. São Paulo: 

Moderna, 2006. 311 p. ISBN 85-7393-486-7. 

SIERRA, Kathy; BATES, Bert. Use a cabeça! Java TM. 2.ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2010. 484p. 

(Use a cabeça!). ISBN 9788576081739. 
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PROGRAMAÇÃO WEB 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

EAD 15 1 

TOTAL 75 5 

Obrigatória 
Código: 

PWB 004 

Período: 

Quarto 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Informática 

Ementa: 
Conceitos: Linguagem de Marcação, Servidor de Aplicações. Linguagem HTML: Tags e 

Atributos. CSS. Linguagem de programação PHP. Integração do PHP com: banco de dados 

MySQL, Linguagem JavaScript e ambiente de desenvolvimento. Sites Responsivos. 

Acessibilidade 

Objetivos: 

• Apresentar os princípios básicos do desenvolvimento para ambiente web, as principais 

técnicas e tecnologias utilizadas, bem como proporcionar uma vivência prática acerca 

dessas tecnologias.  

• Capacitar o estudante em relação à correta compreensão e aplicação dos conceitos 

relacionados ao desenvolvimento para o ambiente web, em termos de tecnologias client- 

e server-side, características de requisições HTTP, processamento de formulários e 

tecnologias para geração de páginas dinâmicas.  

• Apresentar ao estudante as soluções arquiteturais utilizadas no desenvolvimento de 

sistemas web mais complexos, as abordagens utilizadas para acesso a bases de dados e 

as tecnologias utilizadas para prover maior interatividades em tais ambientes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SOARES, Walace. PHP 5: conceitos, programação e integração com banco de dados. 

6. ed. São Paulo: Érica, 2011. 528p. ISBN 9788536500317. 

NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. Usabilidade na Web: projetando websites com 

qualidade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 406p. ISBN 9788535221909. 

DALL'OGLIO, Pablo. PHP: programando com orientação a objetos. 2. ed. São Paulo: 

Novatec, 2009. 574 p. ISBN 978-85-7522-200-3.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ADAMS, Cameron et al. A arte e ciência da CSS: crie web designs inspiradores 

baseados em padrões. Porto Alegre: Bookman, 2009. 248 p. ISBN 978-85-7780-509-9. 

LEMAY, Laura; COLBURN, Rafe; TYLER, Denise. Aprenda a criar páginas Web 

com HTML e XHTML em 21 dias. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2002. 

1110 p. ISBN 85-346-1428-8. 

DAMASCENO, Anielle. Webdesign: teoria e prática. Florianópolis: Visual Books, 

2005. 491 p. ISBN 85-7502-133-8. 

NORTH, Barrie M. Joomla!: guia do operador : construindo um website com Joomla! 

Rio de Janeiro: Alta Books, 2008. 352 p. ISBN 978-85-7608-204-0. 

BRASIL. Legislação brasileira sobre pessoas com deficiência. 2013. Câmara dos 

Deputados, Edições Câmara. ISBN: 9788540200081  
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REDES DE 

COMPUTADORES II 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 15 1 

EAD 0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 

RC2 004 

Período: 

Quarto 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Informática 

Ementa: 
Arquiteturas e padrões. Classes de Endereços IP.  Serviços para servidores. Princípios de 

segurança e implementações. Introdução a administração de redes. Gerenciamento avançado de 

sistema operacional. Configuração TCP/IP. Serviços de Rede. Redes Sem Fio e suas 

Configurações. Noções de Projeto de Redes. Cabeamento estruturado. Topologias e meios 

físicos de transmissão. Instalação de servidores, serviços e suporte de redes. Aspectos de 

Segurança da Internet 

Objetivos: 

• Apresentar os serviços e aplicações voltadas para servidores de redes (proporcionando 

uma vivência prática), além de capacitar o estudante para a análise das necessidades e 

gestão da estrutura na área de gerência de redes.  

• Capacitar o estudante a administrar os recursos de uma rede de computadores usando o 

ferramental apropriado para cada sistema operacional.  

• Apresentar as técnicas de configuração e administração de redes para garantir e 

confiabilidade dos serviços de rede.  

• Apresentar conceitos e ferramentas fundamentais para a gerência de redes de 

computadores. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BURGESS, Mark. Princípios de administração de redes e sistemas. 2. ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2006. 455 p. ISBN 85-216-1480-2 

TANENBAUM, Andrew S. Redes de computadores. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2003. 945 p. ISBN 978-85-352-1185-6.  

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma 

abordagem top-down. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010. 614 p. ISBN 978-85-88639-97-

3. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COMER, Douglas E. Redes de computadores e internet. 4. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2007. 632 p. ISBN 978-85-60031-36-8.  

THOMPSON, Marco Aurélio. Windows Server 2003: administração de redes. 5. ed. 

São Paulo: Ed. Érica, 2008. 370 p. ISBN 978-85-7194-980-5 

MORIMOTO, Carlos E. Servidores Linux: guia prático. Porto Alegre: Sul, 2011. 735 

p. ISBN 978-85-99593-13- 

BADDINI, Francisco. Gerenciamento de redes com Microsoft Windows XP: 

professional. 7. ed. São Paulo: Ed. Érica, 2009. 246 p. ISBN 978-85- 7194-985-0  

DERFLER, Frank J. Guia para a interligação de redes locais. Rio de Janeiro: 

Campus, c1993. 235 p. ISBN 85-7001-774-X.  
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BANCO DE DADOS II 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática  30 2 

EAD 15 1 

TOTAL 75 5 

Obrigatória 
Código: 

BD2 004 

Período: 

Quarto 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Informática 

Ementa: 
Exercitar conceitos vistos nas disciplinas anteriores relacionadas com BD; Procedimentos de 

otimização de consultas; Análise do Plano de consulta; Praticar procedimentos referentes aos 

BD; Desenvolver aplicações de BD; Utilização de ferramentas de desenvolvimento, projeto e 

gerenciamento de BD; Aspectos de Segurança de dados; Aspectos éticos do uso de banco de 

dados; Outra Abordagens de banco de dados: Distribuídos, Paralelos, Objeto-Relacionais, 

Orientados a Objetos; XML e XQuery. 

Objetivos: 

• Proporcionar aos estudantes os meios necessários para exercitar os conceitos de Bancos 

de Dados, bem como praticar métodos e rotinas de projeto, desenvolvimento, 

gerenciamento e manutenção das aplicações.  

• Permitir o contato com outras abordagens de organização e armazenamento de dados. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DATE, C. J. Introdução a sistemas de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

865 p. ISBN 978-85-352-1273-0 

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6. ed. São 

Paulo: Pearson Makron Books, 2010. xii, 788 p. ISBN 978-85-7936-085-5 

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 

2009. 282 p. (Livros Didáticos Informática UFRGS; 4). ISBN 978-85-7780-382-8. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COUGO, Paulo. Modelagem conceitual e projeto de banco de dados. Rio de Janeiro: 

Campus, [2000]. 284 p. ISBN 978-85-352-0158-1. 

DAMAS, Luís. SQL: structured query language. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 384 p. ISBN 

978-85-216-1558-3. 

TAKAHASHI, Mana; AZUMA, Shoko. Guia mangá de bancos de dados. São Paulo: 

Novatec, 2010. 213 p. ISBN 978-85-7522-163-1. 

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco 

de dados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 781 p. ISBN 978-85-352-1107-8. 

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Mauricio Pereira. Projeto de banco de 

dados: uma visão prática. 15. ed. São Paulo: Ed. Érica, 2008. 298 p. ISBN 978-85-

7194-312-4 
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GERÊNCIA DE PROJETOS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 15 1 

EAD 0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 

GPR 004 

Período: 

Quarto 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Informática 

Ementa: 
Conceito: gestão, fases e seus artefatos. Estimativas de custo, benefícios e recursos. Medição. 

Ponto de Função. PMBOK. PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP). Nocões de Prince2.  

Objetivos: 

• Fornecer as técnicas para que o estudante possa desenvolver habilidade de durante a 

gestão de projetos de desenvolvimento de Sistemas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

UM GUIA do conhecimento em gerenciamento de projetos: (guia PMBOK). São 

Paulo: Saraiva, 2013. 459 p. ISBN 978-85-02-16267-9. 

VIEIRA, Marconi Fábio. Gerenciamento de projetos de tecnologia da informação. 

2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 485 p. ISBN 978-85-352-2273-9 

MOLINARI, Leonardo. Gestão de projetos: técnicas e práticas com ênfase em web. 

São Paulo: Érica, 2011. 382 p. ISBN 978-85-365-0005-8. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

HELDMAN, Kim. Gerência de projetos: fundamentos: um guia prático para quem 

quer certificação em gerência de projetos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 319 p. ISBN 

978-85-352-1684-4. 

O'BRIEN, James A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da 

internet. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 431, G28, B10, IE4, IA 16 p.ISBN 978-85-

02-09834-3. 

TURBAN,Efraim et al. Tecnologia da informação para a gestão: transformando os 

negócios na economia digital. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 680, G-10, I-30 p. 

ISBN 978-85-7780-508-2. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração de projetos: como 

transformar idéias em resultados. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 281 p.ISBN 85-224-

3101-9 

HARDINGHAM, Alison. Como tomar decisões acertadas. São Paulo: Nobel, 1992. 

126 p. ISBN 85-213-0733-0 
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Semestre 5 

 

ENGENHARIA DE 

SOFTWARE 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática  15 1 

EAD 15 1 

TOTAL 75 5 

Obrigatória 
Código: 

EGS 005 

Período: 

Quinto 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

 

Ementa: 
Metodologias, técnicas e ferramentas de análise e projeto de sistemas de informação. 

Documentação e padrões de desenvolvimento. Apresentação da UML; Caso de Uso; Modelagem 

de Classes; Cenários e diagrama de interações entre Objetos. 

Objetivos: 

• O objetivo desta disciplina é desenvolver o conhecimento em análise de sistemas, a partir 

da Análise e Projeto Orientado a Objetos, utilizando a notação UML para modelagem de 

projetos e sistemas de informação. Além disso, a disciplina visa fornecer ao estudante o 

embasamento essencial para levá-lo: 1) a conhecer e analisar os principais modelos e 

abordagens para Análise e Projeto de software, 2) a ser capaz de desenvolver um produto 

de software confiável e de qualidade, elaborando documentação adequada. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

WAZLAWICK, Raul Sidnei. Análise e projeto de sistemas de informação orientados a 

objetos. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 330 p. ISBN 978-85-352-3916-4. 

BEZERRA, Eduardo. Princípios de análise e projeto de sistemas com UML. 2. ed. rev. 

atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 369 p. ISBN 978-85-352-1696-7. 

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011. 529 p. 

ISBN 978-85-7936-108-1 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PRESSMAN, Roger. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 7. ed. Porto 

Alegre: McGraw Hill, 2011. xxviii, 780 p. ISBN 978-85-63308-33-7. 

MCLAUGHLIN, Brett; POLLICE, Gary; WEST, David. Use a cabeça análise e projeto 

orientado ao objeto. Rio de Janeiro: Alta Books, 2010. 442 p. ISBN 978-85-7608-145-6.  

MAGELA, Rogério. Engenharia de software aplicada: fundamentos. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2006. 418 p. ISBN 857608123-7. 

PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de software: fundamentos, métodos e 

padrões. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 1248 p. ISBN 978-85-216-1650-4. 

LARMAN, Craig. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto 

orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 

695 p. ISBN 978-85-60031-52-8. 

FOWLER, Martin. UML essencial: um breve guia para a linguagem-padrão de 

modelagem de objetos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. xv, 160p. ISBN 85-363-

0454-5. 
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PADRÕES DE PROJETO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

EAD 15 1 

TOTAL 75 5 

Obrigatória 
Código: 

PPR 005 

Período: 

Quinto 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Informática 

Ementa: 
Princípios SOLID. Padrões de Projeto (Design Patterns) Gof. Padrões de projetos em sistemas 

corporativos. Orientação à aspectos e Estudo de Casos. 

Objetivos: 

• Fornecer as técnicas necessárias para que o estudante possa desenvolver habilidade de 

programação, empregando as boas práticas de programação com o intuito de tornar o 

código mais flexível e reutilizável. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GAMMA,Erich et al. Padrões de projeto: soluções reutilizáveis de software orientado 

a objetos. Porto Alegre: Bookman, 2000. 364 p. ISBN 978-85- 7307-610-3. 

PREISS, Bruno R. Estruturas de dados e algoritmos: padrões de projetos orientados a 

objetos com Java. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001. 566 p. ISBN 9788535206937 

FREEMAN, Eric; FREEMAN, Elisabeth. Use a cabeça padrões e projetos. 2. ed. rev. 

Rio de Janeiro: Alta Books, 2009. 478 p. ISBN 978-85-7608- 174-6. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LARMAN, Craig. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto 

orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 

2007. 695 p. ISBN 978-85-60031-52-8. 

HANMER, Robert. Pattern-Oriented Software Architecture for Dummies. 

Somerset, GB: For Dummies, 2012. ProQuest ebrary. 386 p. ISBN 978-1-119-96630-2. 

Disponível em: http://site.ebrary.com/lib/ifba/rEaDer.action?docID=10634647. 

BARCLAY, Kenneth, and SAVAGE, John. Object-Oriented Design with UML and 

Java. Oxford, GB: Butterworth-Heinemann, 2003. ProQuest ebrary. 416 p. ISBN: 

9780080497556. Disponível em: 

http://site.ebrary.com/lib/ifba/rEaDer.action?docID=10180965 

KLIMCZAK, Erik. Design for Software: A Playbook for Developers. New York, GB: 

John Wiley & Sons, Incorporated, 2013. ProQuest ebrary. 321 p. ISBN: 

9781119943693. Disponível em: 

http://site.ebrary.com/lib/ifba/rEaDer.action?docID=10671596 

PILGRIM, Peter A.. Java EE 7 Handbook. Olton, GB: Packt Publishing, 2013. 

ProQuest ebrary. 634 p. ISBN: 9781849687959. Disponível em: 

http://site.ebrary.com/lib/ifba/rEaDer.action?docID=10768810 
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AUDITORIA DE SISTEMAS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática  15 1 

EAD 0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 

AUD 005 

Período: 

Quinto 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Informática 

Ementa: 
Visão geral da Auditoria de Sistemas de Informação; - Atividades de uma Auditoria de Sistemas de 

Informação - Controles da Alta Administração; no Desenvolvimento de Sistemas; em Programação; 

na Gestão de Dados; na Segurança; em Operações (TI); Metodologia de Auditoria de Sistemas 

conforme as normas internacionais ISACA/COBIT; - Papel do gestor, natureza das funções 

desempenhadas, importância, etc; - Controles e segurança em Sistemas - Planos de Contingência em 

TI; - Controles e auditoria em hardware e software. Integração do COBIT com outros frameworks. 

Auditoria e Gerência no ITIL  

Objetivos: 

• Fornecer aos estudantes conhecimentos básicos sobre Auditoria e Controles de Sistemas de 

Informação, enfocando a estruturação e implementação de procedimentos de auditoria em 

ambientes informatizados segundo as normas internacionais ISACA/COBIT. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

IMONIANA, Joshua Onome. Auditoria de sistemas de informação. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2013. 207 p. ISBN 978-85-224-5002-2. 

FERNANDES, Aguinaldo Aragon; ABREU, Vladimir Ferraz de. Implantando a 

governança de TI: da estratégia à gestão dos processos e serviços. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Brasport, 2011. xxviii, 444 p. ISBN 978-85-7452-346-0. 

TURBAN,Efraim et al. Tecnologia da informação para a gestão: transformando os 

negócios na economia digital. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 680, G-10, I-30 p. ISBN 

978-85-7780-508-2 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

O'BRIEN, James A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da internet. 

3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 431, G28, B10, IE4, IA 16 p. ISBN 978-85-02-09834-3. 

GORDON, Steven R.; GORDON, Judith R. Sistemas de informação: uma abordagem 

gerencial. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 377 p. ISBN 978-85-216-1479-1. 

Bosworth, Seymour, Kabay, Michel E., and Whyne, Eric, eds. Computer Security 

Handbook, Set (6). Somerset, US: John Wiley & Sons, Incorporated, 2014. ProQuest 

ebrary. 

Jurkscheit, Jane. An analysis of the success factors in implementing an ITIL-based IT 

Change and Release Management Application: Based on the IBM Change and 

Configuration Management Database (CCMDB): Based on the IBM Change and 

Configuration Management Database (CCMDB) (1). Hamburg, DE: Anchor Academic 

Publishing, 2014. ProQuest ebrary. 

Mowbray, Thomas J. Cybersecurity: Managing Systems, Conducting Testing, and 

Investigating Intrusions (1). Somerset, US: John Wiley & Sons, Incorporated, 2013. 

ProQuest ebrary. Web. 11 September 2017.  
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EMPREENDEDORISMO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática  0 0 

EAD 30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 

EMP 005 

Período: 

Quinto 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 
Ciências Humanas 

e suas Tecnologias 

Ementa: 
Economia criativa: Apresentação do Conceito de Economia Criativa; Estudo das Industrias 

Criativas. Análise do Mercado Global de Economia Criativa; Estudo das Oportunidades e Leis 

de Incentivos no Brasil. Apresentação das principais tendências no desenvolvimento de projetos 

criativos e culturais. Patentes, Investimentos e Incubadoras; Apresentação de Técnicas de 

Desenvolvimento de Projetos Criativos; Desenvolvimento de Plano de Negócios. Mercado de 

Startups no Brasil, Estados Unidos e Europa. Estudo de Caso de Startups e Projetos Digitais. 

Objetivos: 

• Fomentar o perfil empreendedor no estudante, desenvolvendo sua percepção para a 

prospecção e o desenvolvimento de oportunidades de negócio. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa: uma ideia, uma paixão e um plano de 

negócios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. Rio de Janeiro: Sextante, 

2008. 

DRUKER, Peter F. Inovação e espírito empreendedor: práticas e princípios. São 

Paulo: Cengage Learning, 2013. 

MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Administração para empreendedores. 2 ed. 

São Paulo: Pearson Pretence Hall, 2011 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAVALCANTI, Glauco; TOLOTTI, Márcia. Empreendedorismo: decolando para o 

futuro. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2012. 

CHÉR, Rogério. Empreendedorismo na veia: um aprendizado constante. 2 ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier/Campus, 2013. 

CLEMENTE, Armando (org.). Planejamento do negócio: como transformar ideias em 

realizações. Rio de Janeiro: Lucerna; Brasília: SEBRAE, 2004. 

VALERIO NETTO, Antonio. Gestão de pequenas e médias empresas de base 

tecnológica. São Paulo: Manole, 2006. 

ZUGMAN, Fábio. Administração para profissionais liberais. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005. 
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PROJETO DE PESQUISA I 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 15 1 

Prática 15 1 

EAD 0 0 

TOTAL 30 2 

Obrigatória 
Código: 

PP1 005 

Período: 

Quinto 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Informática 

Ementa: 
A disciplina consolida as competências e habilidades adquiridas durante o curso em um projeto 

de pesquisa na área de tecnologia, que deverá ser baseado em problemas reais, abordando 

estratégias de desenvolvimento, modelos de análise e de projeto e implementação. O trabalho 

possibilita ao estudante a integração de teoria e prática, verificando a capacidade de síntese do 

aprendizado adquirido durante o curso e utilização das normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). 

Objetivos: 

• Adotar os pressupostos teóricos da investigação científica na construção de um software; 

perceber a vantagem do uso da metodologia científica, da sistematização de dados e fatos 

na aquisição do conhecimento utilizando metodologia de desenvolvimento.  

• Oferecer mecanismos para proporcionar a leitura planejada e crítica, como base na 

aquisição do saber e da eficiência da atividade acadêmica.  

• Desenvolvimento do plano de investigação científica e elaboração do pré-projeto de 

conclusão de curso. 

• Auxiliar na escolha do tema e do professor orientador de TCC.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARROS, Aidil de Jesus Paes De; LEHFELD, Neide Aparecida De Souza. Projeto de 

pesquisa: proposta metodológica. 22. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 127 p. ISBN 978-85-

326-0018-9 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 184 p. ISBN 978-85-224-5823-3. 

SPECTOR, Nelson. Manual para redação de teses, projetos de pesquisas e artigos 

científicos. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 150 p. ISBN 85-277-0702-

0.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DEMO, Pedro. Pesquisa e construção de conhecimento: metodologia científica no 

caminho de Habermas. 6. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004. 125 p. 

(Biblioteca Tempo Moderno; 96). ISBN 85-282-0060-4. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 174 p. ISBN 85-

224-3430-1. 

FEITOSA, Vera Cristina. Redação de textos científicos. Campinas: Papirus, 1991. 155 

p. ISBN 85-308-0176-8. 

HUBNER, Maria Martha. Guia para elaboração de monografias e projetos de 

dissertação de mestrado e doutorado. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 1998. 

76 p. ISBN 8522101493. 
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MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 

científico. 7. ed. rev. amp. São Paulo: Atlas, 2009. 225 p. ISBN 978-85-224-4878-4. 
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Semestre 6 

  

PROJETO DE PESQUISA II 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 15 1 

Prática 15 1 

EAD 0 0 

TOTAL 30 2 

Obrigatória 
Código: 

PP2 006 

Período: 

Sexto 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Informática 

Ementa: 
A disciplina aborda a continuação do projeto de pesquisa I, que deverá ser desenvolvido com 

base nas linhas de investigação definidas curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do 

Campus Eunápolis, segundo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), utilizando pressupostos teóricos da investigação científica, verificando a capacidade 

de síntese do aprendizado durante o curso.   

Objetivos: 

• Suporte ao desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, o qual ficará sob a 

supervisão do professor orientador, sendo a disciplina mais um mecanismo de apoio 

nessa construção.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARROS, Aidil de Jesus Paes De; LEHFELD, Neide Aparecida De Souza. Projeto 

de pesquisa: proposta metodológica. 22. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 127 p. ISBN 

978-85-326-0018-9 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 184 p. ISBN 978-85-224-5823-3. 

SPECTOR, Nelson. Manual para redação de teses, projetos de pesquisas e artigos 

científicos. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 150 p. ISBN 85-277-

0702-0.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DEMO, Pedro. Pesquisa e construção de conhecimento: metodologia científica no caminho 

de Habermas. 6. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004. 125 p. (Biblioteca Tempo 

Moderno; 96). ISBN 85-282-0060-4. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 174 p. ISBN 85-224-

3430-1. 

FEITOSA, Vera Cristina. Redação de textos científicos. Campinas: Papirus, 1991. 155 p. 

ISBN 85-308-0176-8. 

HUBNER, Maria Martha. Guia para elaboração de monografias e projetos de dissertação 

de mestrado e doutorado. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 1998. 76 p. ISBN 

8522101493. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 

científico. 7. ed. rev. amp. São Paulo: Atlas, 2009. 225 p. ISBN 978-85-224-4878-4. 
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ARQUITETURA DE 

SOFTWARE 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 15 1 

EAD 15 1 

TOTAL 75 5 

Obrigatória 
Código: 

ASW 006 

Período: 

Sexto 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Informática 

Ementa: 
Definições de arquitetura de software, importância do estudo sobre arquiteturas, projeto 

arquitetural, estilos arquiteturais, visões, documentação de arquiteturas, recuperação de 

arquiteturas, linguagens de descrição de arquitetura (ADL), métricas arquiteturais, arquiteturas 

dinâmicas e auto-gerenciáveis. Estudo prático comparativo sobre estilos arquiteturais. 

Objetivos: 

• Apresentar os princípios conceituais sobre arquiteturas de software, a motivação para 

estudo de arquiteturas de software e como estes conceitos podem ser aplicados no 

desenvolvimento de sistemas reais.  

• Capacitar o estudante acerca dos objetivos de uma arquitetura de software, dos principais 

estilos arquiteturais utilizados atualmente, das formas de documentação de arquiteturas e 

das diferentes visões utilizadas em um projeto arquitetural. Espera-se que ao final do 

curso o estudante consiga decidir qual estilo arquitetural será utilizado no sistema sendo 

desenvolvimento e quais impactos essa decisão acarretará no software. Serão ainda 

apresentadas algumas Linguagens de Descrição de Arquiteturas (ADLs) e será conduzido 

um experimento prático de comparação de estilos arquiteturais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FOWLER, Martim. Padrões de arquitetura de aplicações corporativas. Porto 

Alegre: Bookman, 2006. 493 p. ISBN 978-85-363-0638-4.  

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011. 529 

p. ISBN 978-85-7936-108-1.  

PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de software: fundamentos, métodos e 

padrões. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 1248 p. ISBN 978-85-216- 1650-4. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BROOKS JR., Frederick P. O mítico homem-mês: ensaios sobre engenharia de 

software. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 300 p. ISBN 978-85-352- 3487-9. 

VAZQUEZ, Carlos Eduardo; SIMÕES, Guilherme Siqueira; ALBERT, Renato 

Machado. Análise de pontos de função: medição, estimativas e gerenciamento de 

projetos de software. 11.ed. São Paulo: Érica, 2011. 232p. ISBN 9788571948990.  

MAGELA, Rogério. Engenharia de software aplicada: fundamentos. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2006. 418 p. ISBN 857608123-7. 

FREEMAN, Eric; FREEMAN, Elisabeth. Use a cabeça padrões e projetos. 2. ed. rev. 

Rio de Janeiro: Alta Books, 2009. 478 p. ISBN 978-85-7608-174-6. 

GAMMA,Erich et al. Padrões de projeto: soluções reutilizáveis de software orientado 

a objetos. Porto Alegre: Bookman, 2000. 364 p. ISBN 978-85-7307-610-3 
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TÓPICOS ESPECIAIS EM 

COMPUTAÇÃO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

EAD 30 2 

TOTAL 90 6 

Obrigatória 
Código: 

TEC 006 

Período: 

Sexto 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Informática 

Ementa: 

Livre. 

Objetivos: 

Abordagens de temas atuais, circunstanciais e/ou inovadores de problemas relacionados 

aos sistemas computacionais e a área de tecnologia da informação. Aprofundamento de 

técnicas específicas e aplicadas à solução de problemas locais e regionais. Trata-se de 

disciplina sem ementa permanente. É adequada para introdução de novas disciplinas 

normalmente não previstas  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Dependente da disciplina sendo ofertada no semestre. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Dependente da disciplina sendo ofertada no semestre. 
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SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática  15 1 

EAD 0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 

SDS 006 

Período: 

Sexto  

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Informática 

Ementa: 
Definições de sistemas distribuídos, ordenação de mensagens (ordem causal, relógios lógicos, 

ordem total), modelos (síncronos, assíncronos e parciais), fundamentos de middleware, 

invocação remota (RPC, RMI, CORBA), Comunicação em Grupo, Comunicação baseada em 

eventos (JMS, CORBA Event Service, MSMQ). Componentes distribuídos, EJB3, CORBA3, 

web services. 

Objetivos: 

• Propiciar uma visão geral de aspectos teóricos de sistemas distribuídos, e apresentar ao 

estudante aspectos práticos de implementação de aplicações distribuídas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ENRÍQUEZ, René; C., Andrés Salazar. RESTful Java Web Services Security. Olton, 

GB: Packt Publishing, 2014. ProQuest ebrary. Web. 4 September 2017. 

SALTER, David; DANTAS, Rhawi. NetBeans IDE 8 Cookbook. Olton Birmingham, 

GB: Packt Publishing, 2014. ProQuest ebrary. Web. 4 September 2017. 

SIKORA, Michael. EJB 3 Developer Guide. Olton, GB: Packt Publishing, 2008. 

ProQuest ebrary. Web. 4 September 2017. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PILGRIM, Peter A. Java EE 7 Handbook. Olton, GB: Packt Publishing, 2013. 

ProQuest ebrary. Web. 4 September 2017. 

HEFFELFINGER, David R. Java EE 7 with GlassFish 4 Application Server. Olton, 

GB: Packt Publishing, 2014. ProQuest ebrary. Web. 4 September 2017. 

KALALI, Masoud,; MEHTA, Bhakti. Developing RESTful Services with JAX-RS 

2.0, WebSockets, and JSON. Olton, GB: Packt Publishing, 2013. ProQuest ebrary. 

Web. 4 September 2017. 

COLE, Kameron, McChesney, Robert; RASZKA, Richard. Advanced Java EE 

Development for Rational Application Developer 7.5: Developers' Guidebook (2). 

Ketchum, US: MC Press, 2011. ProQuest ebrary. Web. 4 September 2017. 

WILLIAMSON, Jason; LASZEWSKI, Tom. Oracle Modernization Solutions. Olton, 

GB: Packt Publishing, 2008. ProQuest ebrary. Web. 4 September 2017.  
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DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS MOBILE 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática  15 1 

EAD 0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 

DSM 005 

Período: 

Sexto  

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Informática 

Ementa: 
Esta disciplina apresenta a tecnologia para desenvolvimento de aplicativos e sistemas para 

dispositivos móveis. 

Objetivos: 

• Trabalhar com os recursos oferecidos pelo Google Android SDK para o desenvolvimento 

de aplicativos para dispositivos móveis. O Android, Conceitos fundamentais, 

Componentes de tela, Layouts, criação de aplicativos, Persistência de dados, Intents, 

Câmera e arquivos, Integração com outros sistemas: conectividade, trabalhando com 

serviços em background, componentes customizados, Mapa com GPS, Programando 

para Tablet, Pacote de Compatibilidade, Conectividade: usando facilitadores, Deploy: 

instalando a aplicação no celular 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J. Java TM como programar. 8. ed. São Paulo: 

Pearson, 2010. 1145 p. ISBN 978-85-7605-563-1. 

SCHILDT, Herbert; SKRIEN, Dale. Programação com java: uma introdução 

abrangente. Porto Alegre: Bookman, 2013. 1128 p. ISBN 978858055267-6. 

JEPSON, Brian. Programando banco de dados em Java TM. São Paulo: Makron 

Books, 1997. 487 p. ISBN 85-346-0759-1 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

JEROME F. DiMarzio and J. F. DiMarzio. Beginning Android Programming with 

Android Studio. John Wiley & Sons, Incorporated, 2016-10-06.  

MILANO' Diego Torres. Android Application Testing Guide. Editora Packt 

Publishing. 2011-06-23. ISBN 9781849513500. 

SIERRA, Kathy; BATES, Bert. Use a cabeça! Java TM. Rio de Janeiro: Alta Books, 

2007. 470 p. ISBN 978-85-7608-173-9. 

COSTA, Daniel G. Java em rede: recursos avançados de programação. Rio de 

Janeiro: Brasport, 2008. xiii, 324 p. ISBN 978-85-7452-369-9 

HORSTMANN, Cay. Conceitos de computação com o essencial de Java. 3. ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2005. x, 780 p. ISBN 85-363-0443-X.  
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PSICOLOGIA APLICADA 

AO TRABALHO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática  0 0 

EAD 30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 

PSI 006 

Período: 

Sexto 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 
Ciências Humanas 

e suas Tecnologias 

Ementa: 
Histórico da Psicologia. Personalidade. Consciência. Elementos da Psicologia das Relações 

Humanas - PRH. Relações humanas. Comunicação. Relações humanas no trabalho  

Objetivos: 

• Fornecer conhecimentos básicos de psicologia aplicada à área de gestão da informação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOCK, ANA MERCÊS BAHIA; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes 

Trassi. Psicologias: uma introdução ao estudo da psicologia. 13. ed. reform. amp. São 

Paulo: Saraiva, 2003. 368 p. ISBN 85-02-02900-2. 

SKINNER, B. F. Ciência e comportamento humano. 11. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003. 489 p. ISBN 85-336-1965-9 

MINICUCCI, Agostinho. Relações humanas: psicologia das relações interpessoais. 6. 

ed. São Paulo: Atlas, 2013. 240 p. ISBN 978-85-224-2984-4.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SÃO PAULO. PRONOR INCENTIVO CULTURAL. Curso de introdução a relações 

públicas, humanas e psicologia. São Paulo: PRONOR, .153 p. 

VIGOTSKII, Lev Semenovich. Pensamento e linguagem. 4. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2008. 194 p. (Psicologia e Pedagogia) ISBN 978-85-336-2430-6 

MONTALVÃO, Alberto. O sucesso ao seu alcance: mais psicologia, melhores 

negócios. São Paulo: Egéria, 1975. 5 v. (Biblioteca de Relações Humanas) 

DORIN, Lannoy. Introdução à psicologia. São Paulo: Ed. do Brasil, 1978. 319 p. 

(Psicologia Dorin) 

CASTRO, Eliana de Moura. Psicanálise e linguagem. 2. ed. São Paulo: Ática, 1992. 79 

p. (Princípios; 45). ISBN 85-08-01096-6.  
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SOCIOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60  4 

Prática  0 0 

EAD 0 0 

TOTAL 60 4 

Optativa 
Código: 

SOC 000 

Período: 

 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 
Ciências Humanas 

e suas Tecnologias 

Ementa: 
Fundamentos de Sociologia. Sociedade, conhecimento e informação. Tecnologia e organização do 

trabalho: do taylorismo-fordismo à reestruturação produtiva. A revolução tecno-científica, a 

informática e seus impactos no Brasil. Novas tecnologias da informação (NTI) e sociedades em rede; 

Impactos das NTIs no Estado. Relações e Comportamentos Sociais nas sociedades marcadas pelo uso 

das TIC´s. Cidadania, participação e controle social; democracia e tecnologia. Relação entre avanços 

tecnológicos e Meio Ambiente. 

Objetivos: 

• Oferecer elementos teóricos-reflexivos sobre a necessidade de desenvolver o senso crítico em 

relação aos processos sociais, especialmente aqueles referentes aos avanços tecnológicos e seus 

efeitos na sociedade; 

• Aprender a analisar criticamente as relações entre tecnologia e sociedade; 

• Perceber os efeitos dos avanços tecnológicos sobre os processos sociais, tais como no trabalho, 

nas relações, na esfera pública e no exercício da cidadania. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BAVA JÚNIOR, Augusto Garcia. Introdução à sociologia do trabalho. São Paulo: Ática, 1990. 80 p. 

DEMO, Pedro. Introdução à sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e desigualdade social. 

São Paulo: Atlas, 2002. 382 p. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Sociologia geral. São Paulo: Atlas, 2010. 

373 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BEZERRA, Carolina Marchiori. Inovações tecnológicas e a complexidade do sistema econômico. 

São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010, 122p. (Disponível em Scielo Livros). 

FACIOLI, LARA ROBERTA RODRIGUES. MÍDIAS DIGITAIS E HORIZONTES DE 

ASPIRAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE A COMUNICAÇÃO EM REDE ENTRE MULHERES DAS 

CLASSES POPULARES BRASILEIRAS' 07/03/2017 231 f. Doutorado em SOCIOLOGIA Instituição 

de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, São Carlos Biblioteca Depositária: 

Biblioteca Comunitária da UFSCar (Disponível em Banco de Teses da Capes). 

SANTOS, CARLA SILVA DOS. Tempo de Trabalho na Era da Informação: Percepção e usos do 

tempo sob a perspectiva dos trabalhadores de TI' 31/08/2015 138 f. Mestrado em SOCIOLOGIA 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, Porto Alegre 

Biblioteca Depositária: Biblioteca Setorial de Ciências Sociais e Humanidades – (BSCSH) (Disponível 

em Banco de Teses da Capes). 

SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 

Petrópolis: Vozes, 2000. 133 p.  

VALENTIM, DANIEL COSTA. "Semear é preciso, viver não é preciso": economia do 

compartilhamento e dispersão de sementes digitais através de redes P2P.' Doutorado em 

SOCIOLOGIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, Fortaleza 

Biblioteca Depositária: Disponível em Banco de Teses da Capes. 
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LIBRAS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 0 0 

EAD 0 0 

TOTAL 60 4 

Optativa 

Código: 

LIB 000 

Período: 

 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Linguagens, 

Códigos e suas 

Tecnologias 

Ementa: 
A Língua de Sinais Brasileira - Libras: características básicas da fonologia. Noções básicas de 

léxico, de morfologia e de sintaxe com apoio de recursos audiovisuais; Noções de variação. 

Praticar Libras: desenvolver a expressão visual-espacial. 

Objetivos: 

• Assegurar a acessibilidade da pessoa com surdez e/ou usuária da LIBRAS, 

proporcionando conhecimentos teóricos e práticos sobre a Língua Brasileira de Sinais, 

para a comunicação e interação entre pessoas surdas e ouvintes, usuárias do idioma. 

Introdução: aspectos clínicos, educacionais e sócio antropológicos da surdez. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FERREIRA, Lucinda. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro: 

Tempo Brasileiro, 2010. 273 p. ISBN 85-282-0069-8.  

FELIPE, Tanya; MONTEIRO, Myrna S. Libras em contexto: curso básico: livro do 

estudante. Brasília: MEC, 2004. 63 p. 

GESSER, Audrei. LIBRAS: que língua é essa. São Paulo: Parábola, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

C, Almeida, Elizabeth. Atividades Ilustradas em Sinais da Libras. Rio de janeiro: 

Revinte, 2004. 

RONI, Pimenta, Nelson; Quadros, Curso de LIBRAS 1. 3. ed. Rio de Janeiro: LSB 

vídeo, 2008. 2 v. 

RONI, Pimenta, Nelson; Quadros, Curso de LIBRAS 2. 3. ed. Rio de Janeiro: LSB 

Vídeo, 2008. 

W.D, Capovilla, F.c. E Raphael, Novo Deit - Libras: Dicionário enciclopédico 

ilustrado trilíngue da Língua de Sinais Brasileira. . São Paulo: EDUSP., 2011. 1 v. 

FALCÃO, Luiz Albérico. Surdez, cognição visual e libras: estabelecendo novos 

diálogos. Recife: Edição do Autor, 2010. 
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HUMANIDADE E 

SOCIEDADE 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 0 0 

EAD 0 0 

TOTAL 60 4 

Optativa 

Código: 

HSO 000 

Período: 

 

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Ciências 

Humanas e suas 

Tecnologias 

Ementa: 
Relação entre natureza e cultura. Conceito de cultura e de sociedade. O homem enquanto 

produtor e produto da cultura. Sociedade: diversidade e universalidade. Processo de construção 

da realidade social. Cultura, subjetividade e poder. Relações étnico-raciais. Ideologia e 

representações sociais. Gênero, identidade e sexualidade. Direitos Humanos e Direitos Sociais.  

Objetivos: 

• Estudar os fundamentos filosóficos, sociológicos, antropológicos e conceituais das 

Ciências Humanas, bem como sua aplicabilidade como recurso analítico ao contexto 

nacional e internacional para a compreensão dos fenômenos sociais, políticos e culturais 

das sociedades contemporâneas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DESAULNIERS, Julieta Beatriz Ramos (Org.). Fenômeno: uma teia complexa de 

relações. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000. 217 p. ISBN 85-7430-134-5. 

HABERMAS, Jürgen. Pensamento pós-metafísico: estudos filosóficos. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002. 271 p. ISBN 85-282-0026-4. 

SKINNER, B. F. Ciência e comportamento humano. 11. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003. 489 p. ISBN 85-336-1965-9. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. São Paulo: Brasiliense, 2008. Col. Primeiros 

Passos. 

BUTLER, Judith. Problemas de gênero: Feminismo e subversão da identidade. Trad. 

Renato Aguiar.Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. 

STUART, Hall. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Dp&A, 

2001.  

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. 

CHAUÍ, Marilena. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. São 

Paulo: Cortez,2001. 

FANON, Franz. Pele negra, máscaras brancas. Tradução de Renato da Silveira. 

Salvador: EDUFBA,2008. 

GOODY, Jack. O roubo da história. Tradução Luiz Sérgio D. da Silva. São Paulo: 

Contexto, 2008. 

MARX, Karl; ENGELS, F. A ideologia Alemã. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

  



EMENTÁRIO DO CURSO TECNOLOGIA EM ANALISE DESENVOLVIMENTO 

DE SISTEMA 

144 

 

 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 15 1 

Prática  285 19 

TOTAL 300 20 

Obrigatória 
Código: 

EST 006 

Período: 

Sexto  

Pré-Requisito: 

NENHUM 

Departamento: 

Informática 

Ementa: 
Atividade interdisciplinar. O estágio supervisionado deverá ser realizado em empresas públicas 

e privadas de tecnologia da informação ou em organizações que possuem uma área de tecnologia 

da informação, bem como em ambientes especializados em engenharia de software, como 

fábricas de software. O projeto de estágio deve indicar os objetivos e detalhar a observação e a 

participação em atividades de pesquisa, analise planejamento e realização de práticas. A 

avaliação do estágio deve envolver frequência e desempenho e os elementos básicos para a 

avaliação devem ser: Projeto de Estagio; Relatório Final de estagio; Parecer da Instituição. Ver 

normas das atividades interdisciplinares e normas acadêmicas. 

Objetivos: 

• Aplicar os conhecimentos adquiridos na atividade de rotina de um serviço. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Dependente do estágio desenvolvido. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Dependente do estágio desenvolvido. 



APÊNDICE B REGIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA 

DA FINALIDADE E OBJETIVO 

Art 1 º -  O presente regimento tem por finalidade estabelecer normas e procedimentos para a 

realização do Trabalho de Conclusão do Curso – TCC do Curso de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia/Campus Eunápolis – IFBA/Campus Eunápolis, componente calcado na dimensão da 

autonomia intelectual e profissional do estudante e indispensável à concessão de grau de graduado. 

Art 2 º -  O TCC tem o objetivo de possibilitar ao acadêmico a capacidade de produzir, a partir da 

investigação científica, conhecimento que demonstre sua capacidade de organização e estruturação 

de dados, habilidades experimentais, verbais e metodológicas na sua área de formação, 

favorecendo a sua formação profissional. 

DO TCC 

a) Entende-se por TCC o  Trabalho de caráter monográfico, realizado essencialmente em 

caráter individual, fruto de pesquisa científica e/ou revisão bibliográfica; 

§ 1º -  O TCC deverá ser realizado sob o acompanhamento de um professor orientador e de acordo 

com o estabelecido nas presentes normas.  

§ 2º -  O estudante elaborará e desenvolverá o Projeto do TCC, em torno de temas pertinentes a 

sua área de formação, para ser executado e concluído no curso da Projeto de Pesquisa, e 

apresentado sob a forma definida no caput deste artigo e aprovada pelo Colegiado do Curso.  

DAS COMPONENTES CURRICULARES 

Art 3 º -  Para desenvolver o TCC o discente deverá cursar com aproveitamento obrigatoriamente 

75% dos componentes curriculares do curso. 

§ 1º -  Deverá haver uma homologação dos docentes orientadores de cada TCC pelo Coordenador 

de Colegiado de Curso. 

DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DE COLEGIADO DO CURSO 

Art 4 º -  Compete à Coordenação de Colegiado do Curso: 

I -  Estar ciente dos Trabalhos de Conclusão que pretendem ser finalizados a cada semestre; 

II -  Homologar nome do orientador de cada TCC; 

III -  Credenciar professores/pesquisadores de outras Instituições de Ensino Superior, quando 

couber; 

IV -  Analisar os recursos das avaliações dos professores orientadores e bancas avaliadoras; 

V -  Tomar, em primeira instância, todas as demais decisões e medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento deste regimento; 
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VI -  Analisar e aprovar alterações neste regimento; 

VII -  Resolver os casos omissos neste regimento e interpretar seus dispositivos. 

Parágrafo Único - Poderá a Coordenação de Colegiado do Curso convocar, quando necessário, 

reuniões com os Orientadores de TCCs, membros do Núcleo Docente Estruturante e membros do 

Colegiado do Curso, buscando cumprir e fazer cumprir este regimento. 

Art 5 º -  Ajudar os discentes a encontrarem um orientador adequado, obedecendo aos seguintes 

critérios: 

I -  Subáreas de conhecimento dentro da Informática; 

II -  Disponibilidade de tempo; 

III -  Experiência em orientações; 

IV -  Titulação dos professores; 

Art 6 º -  Ao coordenador de curso compete ainda, em especial: 

I -  Manter estreito relacionamento com os professores orientadores; 

II -  Convocar, sempre que necessário, reuniões com os professores orientadores e estudantes em 

fase de elaboração de TCC; 

III -  Indicar professores orientadores para os estudantes que não os conseguirem, na forma dos 

artigos Art 8 º - , Art 9 º -  e Art 10 º - ;  

IV -  Manter arquivo atualizado com os projetos de TCC em desenvolvimento; 

V -  Tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento deste regulamento; 

VI -  Definir, juntamente com o Colegiado do Curso, o calendário semestral, fixando prazos para 

entrega do TCC bem como designar as bancas avaliadoras; 

VII -  Homologar as composições das bancas avaliadoras, locais, datas e horários das defesas do 

TCC; 

VIII -  Organizar, controlar e manter a versão final corrigida de cada TCC, devendo as mesmas 

serem encaminhas à biblioteca do Campus para a disponibilidade em consultas e/ou pesquisas 

futuras; 

IX -  Decidir sobre os casos omissos.  

 

DOS PROFESSORES ORIENTADORES DE TCC 

 

Art 7 º -  O professor orientador de TCC deverá ser docente do IFBA/Campus Eunápolis ou de 

outras IES, desde que credenciados pela Coordenação de Colegiado de Curso.  

Parágrafo Único - Para o credenciamento será necessária à comprovação de que o candidato a 

orientador tem competência reconhecida na área de estudo do TCC, comprovada no Currículo da 

Plataforma LATTES, com titulação mínima de mestre. 

 

Art 8 º -  Caberá ao estudante escolher o professor orientador dentre a relação divulgada pela 

Coordenação de Colegiado de Curso. 
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Art 9 º -  Cada professor poderá orientar uma quantidade variável de TCCs, desde que 

homologada pela Coordenação de Colegiado de Curso.  

Art 10 º -  A solicitação de troca de orientador pelo estudante será avaliada pela Coordenação de 

Colegiado de Curso.  

Art 11 º -  Compete ao orientador: 

I -  Orientar o estudante na elaboração e desenvolvimento do TCC; 

II -  Estar disponível, em horário previamente fixado, para prestar atendimento a seus estudantes 

orientandos; 

III -  Entregar as fichas de frequência e avaliação devidamente preenchidas e assinadas; 

IV -  Avaliar os relatórios parciais que lhe forem entregues pelos coorientadores, quando for o 

caso, ao término de cada etapa do TCC, atribuindo-lhes as respectivas notas; 

V -  Participar das defesas para as quais estiver designado; 

VI -  Verificar as implementações das correções requeridas pela banca avaliadora, bem como a 

formatação da versão corrigida do TCC de acordo com as normas técnicas de redação;  

VII -  Encaminhar as Atas de defesas ao Coordenador, acompanhadas das fichas devidamente 

preenchidas e assinadas; 

VIII -  Encaminhar cópias do TCC aos membros da banca avaliadora com prazo mínimo de 15 

(quinze) dias antes da defesa;  

IX -  Cumprir e fazer cumprir este regulamento. 

Art 12 º -  É facultativa a existência de um coorientador, podendo ser um membro externo ao 

IFBA/Campus Eunápolis, desde que tenha alguma relação de conhecimento com o trabalho em 

desenvolvimento e que tenha sido credenciado pela Coordenação de Colegiado de Curso.  

DA BANCA AVALIADORA 

Art 13 º -  A banca examinadora terá no mínimo 03 (três) integrantes e será constituída de:  

I -  Professor Orientador; 

II -  Professor Convidado; 

III -  Professor Convidado ou Avaliador Externo ao Campus; 

Art 14 º -  A banca avaliadora deve ser indicada pelo orientador e homologada em reunião de 

Coordenação de Colegiado de Curso.  

DOS ESTUDANTES 

 

Art 15 º -  O estudante em fase de realização do TCC tem, entre outros, os seguintes deveres 

específicos: 

I -  Frequentar as reuniões convocadas pelo seu orientador; 

II -  Elaborar a versão definitiva do TCC, de acordo com o presente regulamento e as instruções 

de seu orientador; 
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III -  Encaminhar a versão corrigida do TCC para a Banca Avaliadora, comprometendo-se a 

apresentar as correções sugeridas; 

IV -  Entregar à Coordenação de Colegiado de Curso a versão definitiva de seu TCC, com visto 

da Banca Avaliadora, a partir do Termo de Aprovação, devidamente corrigida, em 01 (uma) cópia 

impressa, em brochura, e outra digitalizada, em mídia e em arquivo em PDF, para serem 

depositadas na Biblioteca do Campus, sob pena de não receber seu Certificado de Conclusão de 

Curso/Diploma, caso descumpra essa exigência; 

V -  A entrega que trata o item anterior deve acontecer no prazo máximo de 6 (seis) meses após 

a conclusão do último semestre letivo. 

VI -  Comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender a versão final de 

seu TCC.  

DO TRABALHO FINAL DE CURSO 

Art 16 º -  O TCC deverá estar de acordo com as normas estabelecidas pela ABNT e manuais 

disponibilizados pelo Campus.  

DA DEFESA 

 

Art 17 º -  A defesa do TCC será aberta ao público e deverá ocorrer do âmbito das instalações do 

IFBA/Campus Eunápolis. 

Art 18 º -  A defesa do TCC seguirá a seguinte sequência de atividades: 

I -  Apresentação oral, por parte do graduando em tecnólogo em análise e desenvolvimento de 

sistemas, à Banca Avaliadora com duração mínima de 20 (vinte) e máxima de 30 (trinta) minutos; 

II -  Arguição por parte dos membros da banca avaliadora, quando couber; 

III -  Deliberação sobre as correções e menções pela Banca Avaliadora.  

 

Art 19 º -  Não havendo o comparecimento de um dos membros da banca avaliadora, será 

nomEaDo pelo orientador um membro suplente para assumir a vaga gerada na referida banca, para 

que não haja prejuízo do cumprimento da determinação definida no Artigo anterior. 

Art 20 º -  A banca avaliadora, por maioria, pode determinar ao estudante que reformule aspectos 

do seu TCC. 

§ 1º -  Quando for determinado que haja a reformulação de partes do TCC, a nota não deve ser 

lançada na caderneta até que sejam entregues os exemplares corrigidos;  

§ 2º -  O prazo para apresentar as alterações determinadas é de no máximo 15 (quinze) dias úteis; 

§ 3º -  O estudante deverá entregar à Coordenação de Colegiado de Curso a versão final do TCC, 

acompanhada de declaração do orientador, atestando que as sugestões foram acatadas e as 

correções realizadas pelo estudante. 

Art 21 º -  A Ata da Defesa do TCC deve ser assinada por todos os membros da banca avaliadora. 
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Art 22 º -  O estudante que não entregar o TCC, ou que não se apresentar para a sua defesa oral, 

sem motivo justificado, estará automaticamente reprovado no componente trabalho de conclusão 

de curso. 

§ 1º -  Consideram-se como motivo justificado os itens definidos nas Normas Acadêmicas do 

Ensino Superior do IFBA. 

§ 2º -  Em caso de justificativa comprovada, o estudante terá até 48 (quarenta e oito) horas letivas 

após a data marcada, para solicitar nova defesa, cabendo ao Coordenador de TCC consultar a banca 

avaliadora sobre uma nova data para defesa. 

§ 3º -  A nova data para a defesa não poderá ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias a partir da data 

inicial prevista.  

Art 23 º -  A reprovação será definitiva, nos casos em que houver, tendo o estudante que cursar 

novamente a componente curricular trabalho de conclusão de curso. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art 24 º -  Este regimento só pode ser alterado através de voto da maioria absoluta dos membros 

presentes à reunião do Colegiado de Curso, convocado para apreciar o assunto e das demais 

instâncias competentes para a sua análise no âmbito do Instituto.  

Art 25 º -  Compete à Coordenação de Colegiado do Curso dirimir dúvidas e omissões referentes à 

interpretação deste regimento, bem como suprir as suas lacunas, expedindo os atos complementares 

que se fizerem necessários. 

Art 26 º -  Este regimento integra a proposta curricular do Curso Tecnologia em Analise e 

Desenvolvimento de Sistemas do IFBA/Campus Eunápolis, como anexo, e entra em vigor na data 

de sua aprovação pela Direção Geral do IFBA/Campus Eunápolis. 



APÊNDICE C CATÁLOGO DE ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-

CULTURAIS 

ATIVIDADE EQUIVALÊNCIAS DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS 

Participação em evento (congresso, 

seminário, simpósio, workshop, palestra, 

conferência, feira) e similar, de natureza 

acadêmica ou profissional 

1 hora de participação 

equivale a 1 hora de 

AACC 

Atestado ou certificado 

expedido pela instituição 

promotora 

Participação em curso (oficina, minicurso, 

extensão capacitação, treinamento) e 

similar, de natureza acadêmica ou 

profissional 

1 hora de participação 

equivale a 1 hora de 

AACC 

Atestado ou certificado 

expedido pela instituição 

promotora 

Participação em curso de língua 

estrangeira 

1 hora de participação 

equivale a 1 hora de 

AACC 

Atestado ou certificado 

expedido pela instituição 

promotora 

Disciplina não aproveitada como créditos 

no curso 

1 hora de participação 

equivale a 1 hora de 

AACC 

Atestado de frequência 

emitido pelo professor 

responsável pela disciplina 

Estágio extracurricular 1 hora de participação 

equivale a 1 hora de 

AACC 

Atestado de frequência 

emitido pelo supervisor de 

estágio 

Atividade de monitoria de disciplinas 

relacionadas à área do curso 

16 semanas de 

participação equivale a 25 

horas de AACC 

Atestado de frequência 

emitido pelo professor 

responsável pela disciplina 

Atividade como pesquisador de iniciação 

científica 

16 semanas de 

participação equivale a 25 

horas de AACC 

Atestado de frequência 

emitido pelo professor 

responsável pelo projeto de 

pesquisa 

Participação em projetos de voluntariado 1 hora de participação 

equivale a 1 hora de 

AACC 

Atestado de frequência 

emitido pelo professor 

responsável pelo projeto  

Participação em comissão organizadora de 

evento e similar 

4 horas de participação 

equivale a 1 hora de 

AACC 

Atestado de frequência 

emitido pelo professor 

responsável pelo evento 



CATÁLOGO DE ATIVIDADES ACADÊMICO-

CIENTÍFICO-CULTURAIS 
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Apresentação de trabalho científico 

(inclusive pôster) em evento de âmbito 

regional, nacional ou internacional, como 

autor ou coautor 

1 apresentação equivale a 

10 horas de AACC 

Certificado de participação 

emitido pela instituição 

promotora do evento 

 

Publicação de artigo científico ou resumo 

em anais de evento científico como autor 

ou coautor 

1 publicação equivale a 15 

horas de AACC 

Cópia da publicação ou 

certificado de participação 

emitido pela instituição 

promotora do evento 

Publicação de artigo científico completo 

(artigo efetivamente publicado ou com 

aceite final de publicação) em periódico 

especializado, com comissão editorial, 

como autor ou coautor 

1 publicação equivale a 25 

horas de AACC 

Cópia da publicação ou 

certificado de participação 

emitido pela instituição 

promotora do evento 

Ouvinte em banca de TCC, mestrado e 

doutorado 

2 horas de participação 

equivale a 1 hora de 

AACC 

Atestado de participação 

emitido pelo coordenador do 

Curso/TCC ou pelo 

programa de pós-graduação 

Participação em grupos de estudos 16 semanas de 

participação equivale a 25 

horas de AACC 

Atestado de frequência 

emitido pelo professor 

responsável pelo grupo 

Certificação profissional na área do curso 1 certificação equivale a 

10 horas de AACC 

Cópia do certificado emitido 

pela instituição certificadora. 

Participação em evento promovido pelo 

IFBA, Campus Eunápolis relacionados 

com questões Étnico-raciais, Educação 

Ambiental, Educação em Direitos 

Humanos  

1 hora de participação 

equivale a 1 hora de 

AACC 

Atestado ou certificado 

expedido pela instituição 

promotora 



 

 

APÊNDICE D NORMAS DO ESTÁGIO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA 

EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (ADS) 

Este documento dispõe sobre as especificidades do estágio supervisionado do curso superior de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFBA, Campus Eunápolis.  

1. Estas normas estão de acordo com a Resolução CNE/CEB nº 1, de 21 de janeiro de 2004 e Lei 

nº11 788, de 25 de setembro de 2008, a Orientação Normativa nº 4, de 4 de julho de 2014, bem 

como as instruções constantes do regulamento de estágio e das Normas acadêmicas do Ensino 

Superior do IFBA.  

 

2. A criação de regulamento específico para o curso de ADS Eunápolis visa abordar situações 

específicas passíveis de ocorrência no que diz respeito à atuação na área de informática. 

 

3. O estudante deverá inicialmente procurar a Coordenação de Relações Institucionais, Estágio e 

Egressos – CRIEE e seguir as orientações de acordo com o fluxograma 1 e 2 disponíveis em 

anexo.  

 

4. O Orientador do Estágio deverá ser obrigatoriamente um professor da área de informática do 

Campus Eunápolis. Sendo suas atividades destinadas à análise do plano de atividades 

elaborado pela empresa, acompanhamento in loco as atividades do estágio, orientação do 

estudante durante o processo, orientação e avaliação do produto final de estágio/relatório, bem 

como o acompanhar e orientar os processos de matrícula dos estudantes do curso de ADS no 

componente estágio obrigatório; analisar e aprovar os documentos próprios do curso como 

plano de estágio e documentos de avaliação do estágio, considerando o perfil do egresso e os 

objetivos do curso. Este orientador deverá assinar e datar o Termo de compromisso de 

orientação, como forma de reconhecer seu envolvimento no início do estágio do estudante do 

curso de ADS. 

 

5. O Supervisor do Estágio será um funcionário do quadro de pessoal da concedente, com 

formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, indicado para orientar e supervisionar 

os estagiários no campo de estágio. 

 

6. O estágio curricular dar-se-á prioritariamente via CRIEE e convênios firmados entre empresas 

da região e o IFBA, Campus Eunápolis.  Situações diferentes deste trâmite previsto deverão 

ser levadas ao conhecimento da coordenação do curso para liberação do início do trabalho. A 

frequência do estagiário será controlada pelo Supervisor que deverá comunicar ao CRIEE ou 

Orientador de Estágio eventuais faltas dos mesmos. A partir da análise do nível de ensino que 

o estudante está, o supervisor de estágio fará a avaliação do estagiário. 

 

7. As áreas possíveis de Estágio estão abaixo relacionadas: 

a. Administração/Gestão de Informática; 



 

 

b. Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 

c. Banco de Dados – Projeto, Instalação e Manutenção; 

d. Desenvolvimento de Soluções Computacionais; 

e. Engenharia de Software; 

f. Redes de Computadores – Projeto, Instalação e Manutenção; 

g. Outras áreas aprovadas pela Coordenação do Curso em Conjunto com o Orientador do 

trabalho. 

 

8. É importante que o trabalho realizado em qualquer uma das áreas acima mencionadas, tenha 

natureza prática comprovada pelo estudante.  

 

9. Estratégias para gestão da integração entre ensino e mundo do trabalho serão abordadas pelo 

estágio a partir da busca pela constante parceria entre a instituição e mercado local, de forma 

que o envolvimento dos parceiros no Campus dar-se-á também por meio de palestras dos seus 

especialistas, cursos in loco etc, considerando as competências previstas no perfil do egresso a 

fim de agregar verdadeiro valor e assim gerando insumos para atualização das práticas do 

estágio. 

 

10. Quanto ao aproveitamento de competência, serão consideradas as seguintes situações, desde 

que aprovadas para aproveitamento pela Coordenação do Curso em Conjunto com o 

Orientador do trabalho (ver fluxograma 3 disponível no anexo). 

 

a. Participação do Estudante em Iniciação Científica, desde que comprovada a atuação 

prática e construção de solução pertinente a uma das áreas citadas no item 4. 

b. Comprovação de atuação na área de informática como empregado de empresas, em 

uma das linhas listadas no item 4. 

c. Desenvolvimento de solução informatizada, em sistemas ou websites específicos, 

como autônomo, nas linhas citadas no item 4, desde que comprovadas via documento 

do cliente que recebeu o serviço e através de contato do orientador com o cliente que 

recebeu o serviço mencionado no relatório de estágio. 

d. Outros serviços computacionais em que o estudante tenha desempenhado atividades 

constantes do item 4. 

 

11. É obrigatório o contato (via visita ao/do cliente) com a organização que recebe ou recebeu 

(quando aproveitamento) os serviços prestados pelo estudante do curso de ADS. Este contato 

visa o conhecimento da natureza do serviço prestado, e sua relação à atividade prática, já que 

como a profissão não é regulamentada já há estudantes que atuam na área mesmo antes do 

início do curso. 

 

12. A carga horária total prevista de 300h deve ser cumprida no desempenho do estágio, sendo 

reservadas 15h para o contato com o orientador de cada trabalho/estudante. Esta Carga Horária 

poderá ser aproveitada parcialmente em trabalhos realizados anteriormente citados no item 7, 

desde que, com a devida comprovação e aprovação do orientador e do coordenador do curso. 



 

 

Os relatórios finais de Estágio que gerarão a nota do aproveitamento do estudante deverão ser 

validadas pelo orientador e pelo coordenador do curso, antes de serem entregues a CORES. 

 

13. Quaisquer outras definições não constantes deste documento deverão ser levadas à apreciação 

do Colegiado do Curso de ADS e do Núcleo Docente Estruturante.



 

 

ANEXO A – FLUXOGRAMA DE CONVÊNIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B – FLUXOGRAMA ESTÁGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO C – FLUXOGRAMA APROVEITAMENTO DE ESTÁGIO 

 

 

 

 

 

 


