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I. APRESENTAÇÃO DO CAMPUS E IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

O IFBA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, é 

resultado da transformação dos Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) 

através de um projeto criado a partir da publicação da Lei n.º 11.892, sancionada pelo 

presidente Luís Inácio Lula da Silva, em 29 de dezembro de 2008, assim como 

aconteceu em outras instituições do país. O IFBA é uma das maiores referência no 

ensino da educação tecnológica e profissional do estado, estando entre os principais do 

país.  

A promoção do conhecimento tecnológico no estado da Bahia já faz parte da 

história do IFBA, sendo que esta começou a se desenvolver na capital, mas, a partir de 

1994, foi se expandindo para o interior do estado a começar pela cidade de Barreiras. 

Hoje o IFBA conta com 21 campus, distribuídas ao longo do Estado da Bahia, como 

exemplo: Salvador, Vitória da Conquista, Barreiras, Jequié, Ilhéus, Eunápolis, Porto 

Seguro, Camaçari e Simões Filho. Além dos campi, o IFBA conta ainda com uma 

Reitoria localizada na cidade de Salvador e núcleos avançados.  

Dentro desta estrutura encontra-se o Campus Ilhéus que nasceu com a expansão 

da Rede Federal de Educação Profissional em dezembro de 2010. O Campus iniciou 

suas atividades administrativas em 2011 com o desenvolvimento de dois projetos de 

extensão: Pró-IFBA - curso: preparatório para o ingresso no IFBA Campus Ilhéus, 

ofertado a estudantes das escolas públicas dos municípios de Ilhéus e Itabuna e o projeto 

Mulheres Mil, que visa integrar mulheres ao mundo do trabalho através da oferta de 

cursos de curta duração. 

Em 2012, o Campus iniciou os cursos nas Formas de Ensino médio Integrado e 

Subsequente ao Ensino Médio nas seguintes áreas: 

 Técnico em Informática 

 Técnico em Segurança do Trabalho 

 Técnico em Edificações (somente subsequente) 

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

em Edificações, incluído no Eixo Tecnológico Infraestrutura. Este curso tem como 

objetivo a formação educacional profissional diversificada na área de projetos e 

obras de Edificações, de tecnologias e de materiais de Construção Civil, bem como 

nas áreas administrativas e de planejamento. Busca-se que o técnico formado seja 

apto a atuar como profissional liberal, ou em parceria com empresas que atuem na 
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área da Construção Civil, como, por exemplo, empresas de projetos, fábricas de 

insumos e de elementos industrializados, empreiteiras, construtoras, incorporadoras, 

distribuidoras de materiais, empresas de fiscalização e laboratórios. 

Este projeto está fundamentado nas bases legais e nos princípios norteadores da 

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

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

brasileiro Lei. 11.892/2008, Parecer CNE/CEB 11/2012, Resolução CNE/CEB 

06/2012, bem como nos documentos que versam sobre integralização destes dois 

níveis de ensino que tem como pressupostos a formação integral do profissional-

cidadão.  

Neste contexto, para elaboração deste plano pedagógico de curso (PPC) buscou-se 

respeitar as diretrizes explicitadas pela LDB para o ensino médio que são eles:  

 Consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos,  

 Preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores, 

 Aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 

 Compreensão dos fundamentos cientifico – tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina;  

 Este projeto foi elaborado levando-se em consideração os diversos segmentos que 

definem o processo de entrada, o perfil do profissional em formação, as competências 

integradas as habilidades, as estratégias de aprendizagem a estrutura curricular e os 

aspectos político-administrativos do curso.  

O PPC respeita os princípios norteadores e as diretrizes curriculares nacionais 

para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio de acordo com a resolução nº 06 

de 20 de setembro de 2012, “que se referem ao desenvolvimento de competências para a 

laboralidade, à flexibilidade, à interdisciplinaridade, à contextualização na organização 

curricular, à identidade dos perfis profissionais de conclusão, à atualização permanente 

dos cursos e seus currículos e à autonomia da escola em seu projeto pedagógico”.  

De acordo com a resolução CNE/CEB 06/2012 são princípios da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio: 
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I - relação e articulação entre a formação desenvolvida no Ensino Médio e a 

preparação para o exercício das profissões técnicas, visando à formação integral do 

estudante; 

II - respeito aos valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, na 

perspectiva do desenvolvimento para a vida social e profissional; 

III - trabalho 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; 

IV - articulação da Educação Básica com a Educação Profissional e Tecnológica, 

na perspectiva da integração entre saberes específicos para a produção do conhecimento 

e a intervenção social, assumindo a pesquisa como princípio pedagógico; 

V - indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a 

historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem; 

VI - indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem; 

VII - interdisciplinaridade assegurada no currículo e na prática pedagógica, 

visando à superação da fragmentação de conhecimentos e de segmentação da 

organização curricular; 

VIII - contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade na utilização de 

estratégias educacionais favoráveis à compreensão de significados e à integração entre a 

teoria e a vivência da prática profissional, envolvendo as múltiplas dimensões do eixo 

tecnológico do curso e das ciências e tecnologias a ele vinculadas; 

IX - articulação com o desenvolvimento socioeconômico-ambiental dos territórios 

onde os cursos ocorrem, devendo observar os arranjos sócio produtivos e suas 

demandas locais, tanto no meio urbano quanto no campo; 

X - reconhecimento dos sujeitos e suas diversidades, considerando, entre outras, 

as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, 

as pessoas em regime de acolhimento ou internação e em regime de privação de 

liberdade, 

XI - reconhecimento das identidades de gênero e étnico-raciais, assim como dos 

povos indígenas, quilombolas e populações do campo; 

XII - reconhecimento das diversidades das formas de produção, dos processos de 

trabalho e das culturas a eles subjacentes, as quais estabelecem novos paradigmas; 
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XIII - autonomia da instituição educacional na concepção, elaboração, execução, 

avaliação e revisão do seu projeto político-pedagógico, construído como instrumento de 

trabalho da comunidade escolar, respeitadas a legislação e normas educacionais, estas 

Diretrizes Curriculares Nacionais e outras complementares de cada sistema de ensino; 

XIV - flexibilidade na construção de itinerários formativos diversificados e 

atualizados, segundo interesses dos sujeitos e possibilidades das instituições 

educacionais, nos termos dos respectivos projetos político-pedagógicos; 

XV - identidade dos perfis profissionais de conclusão de curso, que contemplem 

conhecimentos, competências e saberes profissionais requeridos pela natureza do 

trabalho, pelo desenvolvimento tecnológico e pelas demandas sociais, econômicas e 

ambientais; 

XVI - fortalecimento do regime de colaboração entre os entes federados, 

incluindo, por exemplo, os arranjos de desenvolvimento da educação, visando à 

melhoria dos indicadores educacionais dos territórios em que os cursos e programas de 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio forem realizados; 

XVII - respeito ao princípio constitucional e legal do pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

Curso Técnico em Edificações – Modalidade Integrada 

Campus Ilhéus 

Forma de oferta Presencial 

Previsão de abertura do curso 1º semestre de 2016 

Período Vespertino 

Vagas anuais 80 vagas 

Tempo mínimo de curso 4 anos 

Duração da Hora/aula 50 minutos 
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II. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS  

 

2.1. Justificativa 

 

O IFBA Campus Ilhéus está localizado na cidade de Ilhéus-BA, na rodovia BR-

415, entre os municípios de Ilhéus e Itabuna, desta forma, o Instituto atende 

principalmente a alunos vindos destes dois municípios. Vale ressaltar que na região 

cacaueira, existem vários municípios menores, próximos das cidades de Ilhéus e 

Itabuna, na qual o Instituto exerce influência. De acordo com o IBGE (2013), o 

município de Ilhéus possui aproximadamente 184.616 habitantes e o município de 

Itabuna 204.667 habitantes. A região de influência do Campus Ilhéus, conhecida como 

microrregião de Ilhéus-Itabuna é uma das microrregiões do estado brasileiro da Bahia 

pertencente à mesorregião Sul Baiano. Sua população foi estimada pelo IBGE em 

1.081.347 habitantes e está dividida em 41 municípios. Possui uma área total de 

21.308,944 km². É a microrregião com mais cidades em toda Bahia. 

A história de Ilhéus remonta a época das capitanias hereditárias e sua Economia 

baseia-se na agricultura, turismo e indústrias, destacando-se também no setor de 

serviços relacionados a transporte, a cidade possui um Aeroporto que recebe voos 

nacionais de todas as regiões do país e um Porto, que exporta principalmente produtos 

como Cacau, Soja, Níquel, etc. 

A economia ilheense deverá experimentar um crescimento econômico com a 

implantação de um novo porto, o Porto Sul, instalado em águas profundas, e a chegada 

da ferrovia integrada ao Eixo Ferroviário Nacional Leste-Oeste. Também está prevista a 

construção de um aeroporto capaz de operar voos internacionais. 

Merece ainda destacar que a cidade é uma das regiões turísticas da Bahia, que 

recebe um grande volume de turistas regionais, nacionais e estrangeiros, sendo também 

um portão de entrada para destinos muito procurados como Itacaré, Barra Grande, 

Canavieiras, Ilha de Comandatuba. Apesar de a infraestrutura da cidade ainda não ser a 

ideal para o turismo, tem-se caminhado para o desenvolvimento de ações que 

proporcionem uma base sólida para o surgimento de uma atividade turística sustentável 

a médio e longo prazo.  

O município de Itabuna, juntamente com Ilhéus forma um centro regional de 

comércio, indústria e serviço. Nos últimos anos, Itabuna tem se destacado pelo forte 

comércio local e grandes redes varejistas e atacadistas que tem se instalado no 
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município, tornando-se um importante entreposto comercial do estado situado às 

margens da BR-101, destacando-se também no segmento industrial, com pequenas 

indústrias locais e grandes indústrias nacionais, como a Nestlé, Penalty e Triffil, merece 

destaque a Educação e Saúde, o que torna a cidade um dos melhores centros 

educacionais e de saúde do interior do estado.  

Os municípios de Ilhéus e Itabuna, também possuem vários órgãos e empresas 

públicas, como a Petrobras, Infraero, CEPLAC, Universidade Estadual de Santa Cruz, 

Polícia Federal, Receita Federal, INSS, Bancos Públicos, entre outros. Em 2013 foi 

implantado a UFSB (Universidade Federal do Sul da Bahia), cuja Reitoria está sitiada 

em Itabuna, com oferta de cursos de Engenharias e Tecnologias. 

Apesar da importância econômica da região e potencial de crescimento com a 

implantação do completo intermodal Porto Sul, a oferta da educação profissional de 

nível técnico e de nível superior ainda é pequena na região. No nível superior é formada 

principalmente por uma universidade estadual, uma universidade federal recém 

implantada e  instituições particulares de ensino. Na educação profissional de nível 

técnico – forma integrada é formado  por um Centro Estadual de Educação Profissional 

(CEEP) presente no município de Ilhéus e Itabuna e o  IFBA – Campus Ilhéus que é a 

primeira Instituição Pública Federal de Ensino implantada na microrregião de Ilhéus e 

Itabuna. 

A proposta do curso Técnico em Edificações – Forma Curricular Integrada, tem 

viabilidade de implantação, nesta região, quando leva-se em consideração o fato de que 

na última década o setor da Construção Civil vem passando por uma grande 

transformação, saindo de um longo marasmo, com poucos investimentos, para um 

período com grandes obras em andamento e fortes investimentos imobiliários.  

De acordo com a SINDUSCON-BA (2011), nos últimos 10 anos a economia 

baiana apresentou uma expansão de 7,5% e a construção civil foi um setor importante 

para esse crescimento, registrando um crescimento de 14,6% em relação a década 

anterior. Esse crescimento aqueceu o mercado imobiliário baiano, sendo que nos 

últimos 5 anos esse crescimento foi de 151,2% para lançamento de novas unidades 

habitacionais e de 158,7% nas vendas de imóveis.     

Segundo dados fornecidos pela União dos Municípios da Bahia (UPB), Itabuna e 

Ilhéus vêm sendo beneficiadas desde 2009 com obras de infraestrutura e habitação, 

através de projetos em parceria com o Governo Federal e Estadual, como por exemplo, 
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o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC I e PAC II), além das obras do 

programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Outro projeto de destaque em Itabuna é 

o investimento da ordem de R$ 23 milhões que deverá ser aplicados, nos próximos 

anos, na construção da barragem do rio Colônia, um projeto essencial para ampliação da 

captação e melhoria do abastecimento de água. 

Atualmente, o Porto sul é um empreendimento que faz parte do planejamento 

estratégico da região sul do estado da Bahia, que tem por objetivo a construção de um 

complexo intermodal no município de Ilhéus que visa articular o porto marítimo de 

Ilhéus com o Oeste da Bahia e a região do Brasil Central através da ferrovia Oeste-

Leste, projeto já em andamento.  

Ilhéus se encontra entre os municípios que integram a Área de Influencia Direta 

(AID) do Projeto Porto Sul, tendo como alguns dos principais impactos diretos o 

aumento da concentração populacional, contaminação dos mananciais, pressão na 

demanda de saneamento básico. O EIA/RIMA do empreendimento destaca que o Porto 

Sul atrairá novos empreendimentos para a região, sendo necessários a adoção de 

políticas de qualificação profissional e o fortalecimento do ensino tecnológico da região.  

Em função de consulta prévia à implantação do Campus Ilhéus é que, dentre as 

alternativas do catálogo nacional de cursos, a formação técnica em Edificações foi uma 

das três eleitas como prioritárias para o início do funcionamento do campus (juntamente 

com Informática e segurança do trabalho, que já operam nas modalidades subsequente e 

integrada).  

O cenário da carência atual de profissionais técnicos em edificações é ampliado 

quando posto na perspectiva de iminência do complexo intermodal, que prevê a 

instalação de um porto off-shore, a instalação de um aeroporto Internacional, a 

articulação intermodal com a Ferrovia de Integração Oeste-Leste e Zona de 

Processamento de Exportação (ZPE), e a duplicação da rodovia Ilhéus-Itabuna (BR415), 

todos esses investimentos de infraestrutura representando notável ampliação da 

demanda por profissionais técnicos para a cadeia produtiva da construção civil. Há 

ainda que se considerar o impacto que traz consigo uma injeção de capital dessa monta, 

haja vista a tendência de metropolização do binômio Ilhéus-Itabuna, que traz a reboque 

vários municípios que compõem uma rede sob sua influência imediata.  

Pode-se destacar também, como impacto positivo gerado pela abertura de um 

curso técnico no eixo tecnológico de infraestrutura , a ampliação emprego e geração de 
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renda na região de implantação, tendo em vista que as projeções realizadas por 

MÓDULO (2011) sobre a necessidade de mão de obra nessa área na região Sul da 

Bahia, leva em consideração a dinâmica de crescimento urbano que ocorre basicamente 

nas periferias das cidades, numa velocidade maior que a oferta de serviços disponíveis 

para qualificar o ambiente construído. Assim, tanto da parte do poder público quanto do 

mercado, a falta mão de obra que intervenha positivamente nos processos de construção 

e urbanização é notável. A afirmativa de Módulo (2011) é que: 

“Na última década, a região Sul da Bahia, se transformou em um 

canteiro de obras, aquecendo o mercado de imóveis novos, 

principalmente nas cidade de Itabuna, Ilhéus e Teixeira de Freitas. Tal 

crescimento, no setor da construção civil, é resultante de uma demanda 

reprimida que surgiu após a queda da monocultura da lavoura 

cacaueira, produto tradicional da região, era a principal renda dos 

grandes empresários e entrou em decadência com a crise da vassoura de  

bruxa, de forma que os investidores ficaram sem outras opções.  Este 

cenário regional começou a ser remodelado a partir da implantação de 

shoppings e Instituições de nível superior, o mercado imobiliário ficou 

pressionado e surgiu como uma nova e boa opção de 

investimento.”(MÓDULO,2011) 

 

Neste contexto é estratégico que a oferta de profissionais técnicos em edificações, 

preconizada por esse campus se consolide, pois os serviços de pequeno porte na 

construção civil (de que podem se ocupar os técnicos em edificações junto à população 

de menor renda), normalmente não seriam realizados por um arquiteto ou um 

engenheiro civil, pelo custo de sua mão de obra. E é fato reconhecido que uma enorme 

fatia do mercado de materiais de construção é absorvida pelos segmentos sociais de 

baixa renda, o que é indicador de enorme mercado latente para o exercício da ocupação 

do técnico em edificações, sem falar de sua inserção em empresas e instituições 

públicas. 

 A variedade e o alcance das atividades desenvolvidas na região Sul da Bahia, 

sobretudo no eixo Ilhéus-Itabuna, bem como de seu potencial de crescimento no 

contexto socioeconômico justificam a criação do curso de Edificações. Nesta vertente, 

buscou-se elaborar uma matriz curricular para o curso que além de atender às 

necessidades do mundo do trabalho regional, forme profissionais e cidadãos conscientes 

de seu papel na sociedade e com competências e habilidades que os capacitem para um 

orientação mercadológica em constante atualização. 
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2.2. Objetivo Geral 

 

 

O Curso Técnico em Edificações – Forma Integrado, ofertado pelo Instituto 

Federal da Bahia – Campus Ilhéus, cumprirá três finalidades complementares, de forma 

simultânea e integrada, nos termos do projeto pedagógico da instituição, garantindo para 

tal os componentes curriculares referentes a essas três finalidades:  

1) Preparação para o mundo do trabalho; 

2) Preparação para a constituição da cidadania plena 

3) Ooportunidade de continuidade em outros níveis mais  elevados 

de ensino, do início ao fim do curso.  

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

básicos, a preparação científica e a capacidade de utilizar as diferentes tecnologias 

relativas às áreas de atuação. 

 Juntamente com as aquisições realizadas com os componentes curriculares do 

Ensino Médio, a profissionalização do indivíduo na área de edificações objetiva 

proporcionar ao educando recursos para que se constitua num profissional técnico 

qualificado com uma base sólida de conhecimentos gerais, tecnológicos e científicos, 

possibilitando-lhes desenvolver competências e habilidades para a sua formação geral e 

aplicação na vida profissional, de forma que os capacitem à completa inserção no 

mercado de trabalho como um profissional cidadão histórico crítico. 

 

 

2.3. Objetivos Específicos 

 

 

 Proporcionar ao educando a compreensão do significado de sua profissão como 

resultado das ciências, das letras e das artes, tornando-o consciente do processo de 

transformação da sociedade, da cultura brasileira e da cultura do trabalho, de modo a 

possuir as competências e habilidades necessárias ao exercício laboral, ao usufruto 

dos seus direitos e à responsabilidade sobre seus deveres como cidadão; 

 Proporcionar o domínio dos princípios e fundamentos científico-tecnológicos, 

desenvolvendo no educando as competências, habilidades e conhecimentos 

necessários para: 
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 Compreender a relação ente os processos e seus produtos, com uma visão 

ampla das atividades pertinentes à cadeia produtiva da construção civil, 

em que estará inserido para um exercício flexível de aplicação de seus 

conhecimentos; 

 Relacionar a teoria com a prática, transitando entre os conteúdos de teor 

científico e os de cunho pragmático; 

 Executar projetos de edificações conforme normas técnicas de segurança 

e de acordo com legislação específica; 

 Planejar a execução e elaborar orçamento de obras; 

 Prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e 

pesquisas tecnológicas na área de edificações; 

 Orientar e coordenar a execução de serviços de manutenção de 

equipamentos e de instalações em edificações; 

 Orientar a assistência técnica para compra, venda e utilização de produtos 

e equipamentos especializados. 
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III. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO  

 

 

3.1. Processo Seletivo 

 

         O acesso ao Curso Técnico em Edificações da Educação Profissional Técnica de 

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

a. Após conclusão do Ensino Fundamental ou equivalente; 

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

primeira série do curso, de acordo com as normas vigentes do IFBA, constando 

de uma prova que deverá avaliar as competências e habilidades que os 

candidatos deverão possuir como egresso do Ensino Fundamental. 

O processo seletivo é aberto ao público, para o primeiro ano do curso, para 

estudantes portadores do certificado de conclusão do Ensino Fundamental. O Processo 

Seletivo para acesso regular ao curso será oferecido uma vez ao ano e obedecerá aos 

trâmites de todos os cursos técnicos do IFBA segundo critérios institucionais, 

objetivando apreciação das competências e habilidades que os candidatos deverão 

possuir como egressos do Ensino Fundamental.  

As solicitações para a matrícula de alunos de transferência interna, ocorrida 

apenas entre unidades de ensino no âmbito do IFBA, ou externa, de outra instituição 

pública para o IFBA, serão realizadas em prazo estabelecido no Calendário Escolar e de 

acordo com as normas estabelecidas na Organização Didática vigente no IFBA. A 

solicitação só será atendida se houver a existência de vaga na etapa do curso pretendida. 

Não será permitida a mudança de curso em nenhum dos cursos do IFBA. 

 

3.2. Das Vagas 

 

O Exame de Seleção será feito anualmente com ingresso apenas no início da 1ª 

série, onde será ofertado a cada novo processo seletivo um máximo de 80 vagas. A 

distribuição de vagas obedecerá ao disposto na Resolução CNE/CES  nº 10 de 1º de 

junho de 2006, na Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 que dispõe sobre o ingresso 

nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e 

nos critérios de reservas de vagas no IFBA conforme editais de seleção.  

As vagas são divididas conforme mostra a imagem abaixo, sendo que nas cidades 

de Porto Seguro e Eunápolis, por estar situadas em uma região que apresenta característica 
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étnicas específicas, serão reservadas ainda mais vagas para os indígenas, descontadas das 

vagas gerais. 

Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 

 

Art. 4º  As instituições federais de ensino técnico de 

nível médio reservarão, em cada concurso seletivo 

para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo 

50% (cinquenta por cento) de suas vagas para 

estudantes que cursaram integralmente o ensino 

fundamental em escolas públicas. 

Parágrafo único.  No preenchimento das vagas de 

que trata o caput deste artigo, 50% (cinquenta por 

cento) deverão ser reservados aos estudantes 

oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 

1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) per 

capita. 

Art. 5º  Em cada instituição federal de ensino 

técnico de nível médio, as vagas de que trata o art. 

4o desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, 

por autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em 

proporção no mínimo igual à de pretos, pardos e 

indígenas na população da unidade da Federação 

onde está instalada a instituição, segundo o último 

censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

Parágrafo único.  No caso de não preenchimento 

das vagas segundo os critérios estabelecidos no 

caput deste artigo, aquelas remanescentes deverão 

ser preenchidas por estudantes que tenham cursado 

integralmente o ensino fundamental em escola 

pública.(Lei 12711/2012) 

 

A matrícula será realizada no período que antecede o início das atividades 

escolares, conforme o Calendário Escolar e será efetuada mediante requerimento do 

aluno ou, se menor de 18 anos, do seu responsável. Constará do requerimento de 

matrícula do aluno, a anuência ao Regimento Escolar. 

No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os documentos indicados na 

Organização Didática dos Cursos da Educação Profissionais Técnica de Nível Médio do 

IFBA aprovada pela Portaria nº 627 de 07/11/2005. 
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IV. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

O IFBA tem por finalidade proporcionar conhecimentos, saberes e competências 

profissionais necessários ao exercício profissional e da cidadania, com base nos 

fundamentos científico-tecnológicos, sócio-históricos e culturais (Resolução nº 06, de 

20 de setembro de 2012). A educação profissional deve ser compreendida como o 

entrelaçamento entre as experiências vivenciais e os saberes necessários para o 

enfrentamento das situações nos diversos âmbitos: nas relações de trabalho, sociais, 

históricas e políticas, implica na ressignificação dos limites entre formação geral e 

formação profissional, e, portanto, na reestruturação do processo educativo de modo a 

contemplar as novas concepções de educação e de currículo. 

 A avaliação do Ensino Médio é baseada na classificação do educador colombiano 

Bernardo Toro, que defende a necessidade de desenvolvimento de sete competências na 

formação do indivíduo para o mundo:  

 Dominar a leitura, a escrita e as diversas linguagens utilizadas pelo homem;  

 Fazer cálculos e resolver problemas;  

 Analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações;  

 Compreender seu entorno social e atuar sobre ele;  

 Receber criticamente os meios de comunicação;  

 Localizar, acessar e usar melhor a informação acumulada;  

 Planejar, trabalhar e decidir em grupo.  

 Neste contexto, busca-se, como premissa básica, promover a formação do cidadão 

histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente 

referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país, e assim, formar-se-á um 

cidadão com capacidade de analisar, decidir, planejar e expor suas ideias ao mundo em 

que se insere. É o reconhecimento da alteridade, de que o indivíduo deve estar 

preparado, fundamentalmente, para interagir com o outro, levando valores e conceitos e 

absorvendo valores e conceitos.  

 Logo, ao concluir o Curso Técnico de Nível médio em Edificações, espera-se que, 

cada estudante demonstre o perfil de um cidadão com conhecimentos consolidados da 

educação básica e da área de edificações que lhe permitam atuar como profissional e/ou 

dar continuidade aos seus estudos no ensino superior. Almeja-se, para o concluinte, a 

aplicação dos conhecimentos, a busca de respostas para situações objetivas que se 
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apresentem à sua frente. Esses parâmetros o ajudarão a exercer seu protagonismo com 

independência, clareza de ideias, espírito de equipe, respeito às divergências e 

capacidade de tomar iniciativas e por em prática, resoluções alternativas. Para tanto 

deve desenvolver:  

1. Preparação básica para o trabalho;  

2. Compreensão dos fundamentos e significados das filosofias, artes, ciências e 

tecnologias dos processos produtivos;  

3. Capacidade de utilizar a língua portuguesa como instrumento de comunicação, 

acesso ao conhecimento e exercício da cidadania;  

4. Habilidades de estudo e eficiência em diversos modos de expressão (intuitivos, 

racionais e tecnológicos).  

O Técnico em Edificações é o profissional de nível médio que conhece as formas 

contemporâneas de expressão, a necessidade de conservação do meio ambiente e do 

bem comum e que articula criticamente os conhecimentos do saber científico e 

profissional no exercício da cidadania de forma ética. É capaz de desenvolver atividades 

nas etapas de planejamento, execução, controle de qualidade, manutenção e restauração 

da edificação, colaborando para a qualidade. 

O técnico em Edificações deve ser capaz de atuar como profissional da área e 

como cidadão. Propõe-se que lhe sejam oferecidas oportunidades de aprendizagem que 

desenvolvam as seguintes competências gerais:  

 Adquirir e aplicar uma sólida base de conhecimentos tecnológicos e científicos;  

 Ser capaz de coletar, interpretar e sistematizar dados; de coordenar equipes; de 

se adaptar a novas situações;  

 Ter capacidade gerencial;  

 Dominar a comunicação oral e escrita;  

 Desempenhar suas atividades buscando qualidade, controle do custo e 

segurança;  

 Ter postura profissional e ética.  

 Sendo um profissional da área de construção civil, sua atuação será voltada a 

todas as atividades que interfiram no planejamento, na execução, na manutenção e na 

recuperação de edificações. Para isso, deve desenvolver Conhecimentos e habilidades 

que o tornem apto a:  
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 Executar trabalhos e serviços técnicos projetados e dirigidos por profissionais de 

nível superior;  

 Operar e/ou utilizar equipamentos, instalações e materiais;  

 Locar obras;  

 Elaborar interpretar e desenvolver desenhos de projetos diversos;  

 Fazer orçamentos de materiais, equipamentos e mão-de-obra;  

 Executar e fiscalizar ensaios de laboratório;  

 Conduzir equipamentos de instalação, execução e manutenção de obras;  

 Treinar equipes de execução de serviços técnicos;  

 Fiscalizar obras, acompanhando e controlando os cronogramas;  

 Assegurar a execução correta dos projetos arquitetônico, estrutural, hidráulico e 

elétrico;  

 Fazer manutenção e recuperação das edificações. 

 Enfim, o técnico em Edificações de Nível Médio deverá ser um cidadão com 

preparação humanística geral e especifica da área para a habilitação profissional e para a 

adaptação às constantes transformações da sociedade contemporânea.  

A habilitação e o perfil profissional de conclusão apresentado está em 

consonância com lei nº 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação 

profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação 

profissional e tecnológica; e de acordo com o Eixo Tecnológico – Infraestrutura, do 

catálogo nacional de cursos técnicos do Ministério da Educação. 
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V. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

 

A organização curricular dos Cursos Técnicos integrados observa as 

determinações legais presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 

suas alterações- Lei 9394/96 , nos Parâmetros Curriculares do Ensino Médio, nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e Educação Profissional de nível 

Técnico, nos Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível 

Técnico e no Decreto nº 5154/04, no Parecer CNE/CEB 39/2002, Resolução CNE/CEB 

nº 6/2012, Parecer  CNE/CEB nº 11/2012, Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, 

Organização Didática dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do 

CEFET-BA, bem como nas diretrizes definidas no Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI) do IFBA. 

O presente Plano do Curso de Nível Médio em Edificações – Forma Integrada 

está estruturado com uma carga horária de 3840 horas ou 4800 horas/aulas, seguindo as 

classificações estabelecidas na resolução CNE/CEB nº 6/2012 em seu artigo 13, incisos 

I, II e III,  além de respeitar as cargas horária mínimas estabelecidas na mesma 

resolução artigo 26, sendo dividido em:: 

a. Um núcleo comum que integra os conhecimentos e as habilidades nas áreas de 

linguagens e códigos, ciências humanas, matemática e ciências da natureza, 

vinculados à Educação Básica, totalizando 2160 horas em 2880 horas/aulas; 

b.  Um núcleo politécnico comum correspondente a cada eixo tecnológico em que 

se situa o curso, que compreende os fundamentos científicos, sociais, 

organizacionais, econômicos, políticos, culturais, ambientais, estéticos e éticos 

que alicerçam as tecnologias e contextualização do mesmo no sistema de 

produção social, totalizando 420 horas em 560 horas/aulas; 

c. Núcleo tecnológico, contemplando métodos, técnicas, ferramentas e outros 

elementos das tecnologias relativas ao curso, totalizando 1260, sendo 

distribuídas em: 1020 horas em 1360 horas/aulas para as disciplinas mais 240 

horas de prática profissional. 

 

 

5.1. Matriz Curricular 
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A estrutura curricular proposta inclui quatro séries distribuídas de acordo com a 

matriz curricular apresentada abaixo 

 ÁREA 
UNIDADES  

CURRICULARES 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

POR SÉRIE 

CARGA HORÁRIA 

TOTAL 

1º 2º 3º 4º H. aula Hora 

N
Ú

C
L

E
O

 C
O

M
U

M
 

Ciências da 

natureza, 

matemática 

e  

suas 

tecnologias 

Biologia --- 02 02 02 216 180 

Química 02 02 02 --- 216 180 

Física 03 03 03 --- 324 270 

Matemática 04 03 03 --- 360 300 

Ciências  

humanas e 

suas 

Tecnologias 

Filosofia 01 02 02 01 216 180 

Sociologia 01 02 02 01 216 180 

História 02 02 02 --- 216 180 

Geografia --- 02 02 02 216 180 

Linguagens 

códigos e 

suas 

tecnologias 

Educação Física 02 02 02 --- 216 180 

Língua portuguesa 04 04 02 --- 360 300 

 SUBTOTAIS DA  ÁREA 17 24 22 06 2556 2130 

N
Ú

C
L

E
O

 

P
O

L
IT

É
C

N
IC

O
 

Linguagens 
Inglês --- 02 --- 02 144 120 

Espanhol --- --- --- 02 72 60 

Artes Artes 02 --- --- --- 72 60 

Sociais 

aplicadas 

Organização e Normas 

da Qualidade e Gestão 

de Organizações e 

Empreendedorismo 

--- --- --- 02 72 60 

Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde 
--- --- --- 02 72 60 

Técnicas Informática 02 --- --- --- 72 60 

 SUBTOTAIS  DA  ÁREA   06 02 00 08 504 420 

N
Ú

C
L

E
O

 T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

1º  Ano 
Desenho Técnico I 03 --- --- --- 108 90 

Matérias de Construção 04 --- --- --- 144 120 

2º  Ano 
Desenho Técnico II --- 04 --- --- 144 120 

Topografia --- --- 02 --- 72 60 

3º  Ano 

Resistência dos 

Materiais 
--- --- 02 --- 72 60 

Solos e Fundações --- --- --- 02 72 60 

Técnicas Construtivas  --- --- 04 --- 144 120 

4º  Ano 

Estruturas de concreto --- --- --- 02 72 60 

Instalações Elétricas  --- --- --- 02 72 60 

Instalações 

Hidrossanitárias  
--- --- --- 02 72 60 

Infraestrutura Urbana --- --- --- 02 72 60 

Patologias Construtivas --- --- --- 02 72 60 
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5.1.1. Componentes Curriculares 

 

A seguir, serão detalhados os conhecimentos, habilidades, bases tecnológicas e 

científicas, formas de avaliações e bibliografia básicas e complementares  das 

disciplinas do curso. 

 

 PRIMEIRA SÉRIE 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: QUIMICA 

Série: 1ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas. 

 Compreender os códigos e símbolos próprios da química atual. 

 Traduzir a linguagem discursiva em linguagem simbólica da química e vice 

versa. Utilizar a representação simbólica das transformações químicas e 

reconhecer suas modificações ao longo do tempo. 

 Traduzir a linguagem discursiva em outras linguagens usadas em química; 

gráficos, tabelas e relações matemáticas. 

 Identificar fontes de informação e formas de obter informações relevantes para o 

conhecimento da química (livros, computadores, jornais, manuais etc). 

 Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão microscópica 

(lógico-empírica). 

 Compreender os fatos químicos dentro de uma visão (lógico-formal). 

 Compreender dados quantitativos, estimativas e medidas, compreender relações 

e Técnicas de 

Manutenção 

Planejamento, 

Orçamento e Adm. de 

Obras 

--- --- --- 02 72 60 

Tópicos Especiais em 

Construção Civil 
--- --- --- 02 72 60 

 Prática Profissional --- --- --- --- 288 240 

 SUBTOTAIS DAS DISCIPLINAS 

TÉCNICAS 

 

      07 

 

04 

 

 08 

 

      16 

 

    1548 

 

      1290 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL   30 30 30 30 4608 3840 

 
Estágio Supervisionado (não 

obrigatório) 
     

180 
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de proporcionalidade presentes na química (raciocínio proporcional). 

 Reconhecer tendências e relações a partir de dados experimentais ou outros 

(classificação, seriação e correspondência química). 

 Selecionar e utilizar idéias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) 

para resolução de problemas qualitativos e quantitativos em química, 

identificando a acompanhando as variáveis relevantes. 

 Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e coletiva do ser 

humano com o ambiente. 

 Reconhecer o papel da química no sistema produtivo, industrial e rural. 

 Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico da 

química e aspectos sócio político-culturais. 

 Reconhecer os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no 

desenvolvimento da química e da tecnologia. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Conceitos básicos; 

 Análise imediata; 

 Tabela periódica; 

 Átomo e distribuição eletrônica; 

 Ligações químicas; 

 Funções inorgânicas 

 Reações químicas 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aula expositiva; 

 Prática em laboratório; 

 Pesquisas (levantamento bibliográfico) 

AVALIAÇÃO 

 Avaliação escrita; 

 Trabalhos individuais ou em equipes; 

 Relatórios e seminários. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
 FELTRE Ricardo, Química -Volumes 1. São Paulo: Moderna, 2004.  

 LEMBO, Antonio.   Química: realidade e contexto : volume único. São Paulo: 

Ática, 2000.  

 SARDELLA, Antônio.  Curso Completo de Química.  2a ed., São Paulo: Ática, 

1999. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 CARVALHO, Geraldo Camargo de. Química moderna.  São Paulo: Scipione, 

1995. 

 COVRE, G. J.Química: O Homem e a Natureza. Editora FTD. 1a ed. Vol. 1, 

2000  

 PERUZZO, Tito Maragaia, CANTO, Eduardo Leite. Química: na abordagem do 

cotidiano. São Paulo: Moderna, [2000]. v. 1. 

 REIS, M. Completamente Química. Editora FTD. 1a ed. Vol. 1, 2001.  

 SALVADOR, U. Química. Editora. Saraiva. 2ª ed. Vol. 1. 1996.  
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: FÍSICA   

Série: 1ª Carga Horária: 90 HORAS – 108 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos; 

compreender  manuais de instalação e utilização de aparelhos.  

 Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a 

expressão do saber físico;  Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens 

matemática e discursiva entre si. 

 Expressar-se corretamente utilizando a linguagem física adequada e elementos 

de sua representação simbólica;Apresentar de  forma clara e objetiva o 

conhecimento aprendido, através de tal linguagem. 

 Conhecer fontes de informações e formas de obter informações relevantes, 

sabendo interpretar notícias científicas. 

 Elaborar sínteses ou esquemas estruturados dos temas físicos trabalhados; 

 Desenvolver a capacidade de investigação física. Classificar, organizar, 

sistematizar, identificar regularidades;observar,estimar ordens de 

grandeza,compreender o conceito de medir, fazer hipóteses, testar. 

 Conhecer, compreender e utilizar conceitos físicos. Relacionar grandezas, 

quantificar, identificar parâmetros relevantes. Compreender e utilizar leis e 

teorias físicas. 

 Compreender a Física presente no mundo vivencial e nos equipamentos e 

procedimentos tecnológicos. Descobrir o “como funciona” de aparelhos. 

 Construir e investigar situações-problema, identificar a situação física, utilizar 

modelos físicos,generalizar de uma a outra situação, prever,  avaliar, analisar 

previsões 

 Articular o conhecimento físico com conhecimentos de outras áreas do saber 

científico. 

 Reconhecer a Física enquanto construção humana,aspectos de sua história  e 

relações com o contexto cultural, social,político e econômico. 

 Reconhecer o papel da física no sistema produtivo, compreendendo a evolução 

dos meios tecnológicos sua relação dinâmica com a evolução do conhecimento 

científico. 

 Dimensionar a capacidade crescente do homem pela tecnologia. 

 Estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras formas de expressão da 

cultura humana. 

 Ser capaz de emitir juízos de valor em relação a situações sociais que envolvam 

aspectos físicos e/ou tecnológicos relevantes. 
 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Grandezas físicas; 

 Potência de dez e algarismos significativos; 

 Vetores; 

 Movimento (conceitos preliminares); 

 Dinâmica; 

 As três Leis de Newton e suas aplicações; 

 Momento: Equilíbrio de um corpo extenso; 
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 Energia. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas e demonstrativas; 

 Atividades extraclasses individuais e em grupo; 

 Aula em laboratório; 

 Recursos áudios-visuais. 

 

AVALIAÇÃO 

 Avaliação escrita individual e em grupo; 

 Participação nas aulas; 

 Atividades demonstrativas; 

 Relatório de Práticas. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 GASPAR A. Física. Vol. 01. Ed. Ática – São Paulo, 2001. 

  MÁXIMO A. & Alvarenga B. Curso de Física. Vol. 01 – Ed. Scipione, São 

Paulo, 2000. 

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

Física – São Paulo. Ed. Moderna, 1999. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 GONÇALVES FILHO; Aurélio, TOSCANO, Carlos. Física paro o ensino médio 

- Série Parâmetros. São Paulo: Scipione.  

 LUZ, Antôno Máximo Ribeiro da; ÁLVARES, Beatriz Alvarenga. Física de olho 

no mercado de trabalho. São Paulo: Scipione.  

 LUZ, Antônio Máximo Ribeiro da; ÁLVARES, Beatriz Alvarenga. Física - 

Volume Único. São Paulo: Scipione.  

 PETEADO, P.C.M. & TORRES, C.M.A. Física  - ciência e tecnologia. Vol.01 

São Paulo. Ed Moderna. 2005 

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

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

 

Disciplina: MATEMÁTICA 

Série: 1ª Carga Horária: 120 HORAS – 144 h/a

  

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 
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 Ler e interpretar textos em matemática; 

 Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas, gráficos, 

expressões, etc); 

 Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para a linguagem 

simbólica (equações, gráficos, diagrama, formulas, etc) e vice versa; 

 Exprimir- se com correção e clareza, tanto na língua materna, como na 

linguagem matemática, usando a terminologia correta; 

 Produzir textos matemáticos adequados; 

 Utilizar adequadamente os recursos tecnológicos como instrumentos de 

produção e de comunicação. 

 Utilizar corretamente instrumentos de medição e de desenho; 

 Identificar  problemas do contexto  da realidade e traduzi-los para a linguagem 

a matemática  (compreender enunciados, formular questões); 

 Procurar, selecionar e interpretar informações relativas ao problema; 

 Formular hipóteses e prever resultados; 

 Selecionar estratégias de resolução de problemas; 

 Interpretar e criticar resultados numa situação concreta. 

 Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos; 

 Desenvolver a capacidade de utilizar a matemática à interpretação e 

intervenção no real; 

 Aplicar métodos e conhecimentos matemáticos em situações reais, em especial 

em outras áreas do conhecimento. 

 Utilizar adequadamente calculadoras e computador, reconhecendo suas 

limitações e potencialidades. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 
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 Unidade I 

o Revisão: operações com inteiros, fracionários, grandezas direta e 

inversamente proporcionais, regar de três, equações de 1º e 2º graus, 

produtos notáveis e estudo do triangulo retângulo (relações métricas e 

trigonométricas)      

 Unidade II 

o Conjuntos numéricos: classificação, operações com conjuntos e 

operações numéricas, propriedades, intervalos numéricos, módulos de 

um número real. 

o Funções 

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

produto cartesiano. 

o Definição geral de função, domínio e imagem, gráfico de uma função, 

tipos de função (crescente, decrescente, par / ímpar). 

o Função afim: definição, papel dos coeficientes, gráfico, domínio, 

imagem, a função linear e a função constante, estudo do sinal, 

inequações (produto, quociente, simultânea), aplicações. 

 Unidade III 

o Função quadrática: definição, papel dos coeficientes, construção da 

parábola, raízes e coordenadas do vértice, domínio e imagem, 

inequações do 2º problemas de máximo e mínimo. 

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

modular. 

o Função exponencial: definição, gráfico, equações e inequações 

exponenciais, aplicações. 

 Unidade IV 

o Função logarítmica: definição e propriedades dos logaritmos, definição 

da função logarítmica, gráfico, domínio e imagem, equações e 

inequações logarítmicas, logaritmos decimais, aplicações.  

o Progressões: definições e propriedades, termo geral de uma PA, soma 

dos termos de uma PA, termo geral de uma PG, soma dos termos de 

uma PG finita, limite da soma dos temos de uma PG infinita. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Trabalhos em grupo 

 Estudo dirigido 

 Exposição dialogada 

 Apresentação de problemas da vida  cotidiana. 

 Utilização de livro didático. 

AVALIAÇÃO 

 Resolução de listas de exercícios. 

 Trabalhos em grupo 

 Prova escrita 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 IEZZI, Gelson et al. Matemática: Ciência e aplicações, Vols 1. São Paulo, 

editora Atual-2004. 

 DANTE, Luiz Roberto.  Matemática: Contexto e Aplicações, Vols 1. São 

Paulo, editora Ática –2003. 

 Coleção Fundamentos de Matemática Elementar vols 1 a 10. São Paulo, 

editora Atual –2005. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de Matemática Elementar 

1 – Conjuntos e Funções. São Paulo: Atual.  

 IEZZI, Gelson; Fundamentos de Matemática Elementar 2 – Logaritmos. São 

Paulo: Atual.  

 CASTRUCCI, Benedito. Introdução à Lógica Matemática. São Paulo: 

G.E.E.M.  

 FILHO, Edgar de Alencar. Iniciação à Lógica Matemática. São Paulo: Nobel.  

 PAIVA, Manoel. Matemática – Conceitos, Linguagens e Aplicações – Volume 

1. São Paulo: Moderna.  

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: FILOSOFIA 

Série: 1ª Carga Horária: 30 HORAS – 36 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Ler textos filosóficos de modo significativo. 

 Ler, de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e registros; 

 Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo 

 Debater tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e mudando 

de posição face a argumentos mais consistentes. 

 Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos 

discursivos nas Ciências Naturais e Humanas, nas Artes e em outras 

produções culturais. 

 Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem 

específica, quanto em outros planos:o pessoal-biográfico; o entorno sócio-

político,histórico e cultural; o horizonte  da sociedade científico-tecnológica. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Filosofia e conhecimento; Filosofia e ciência; definição de Filosofia 

 Mito e Filosofia 

 A Escola de mileto; Tales, Anaximandro e Anaxímenes 

 Filosofia pré-socrática; uno e múltiplo; movimento e realidade; 

 Falácias não formais; reconhecimento e argumentos; conteúdo e forma; 

 A ética antiga; Platão Aristóteles e filósofos helenistas 

 Validade e verdade; proposição e argumento; 

 Teoria das idéias em Platão; conhecimento e opinião; aparência e realidade 

 A política antiga; a república de Platão; a Política de Aristóteles; 

 Conceitos centrais da metafísica aristotélica; a teoria da ciência aristotélica  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas dialogadas com utilização de slides, Retroprojetor; Quadro 

branco. 

 Trabalho individual e em grupo 

 Solicitação de leitura 

 Trabalhos com Filmes, documentários  etc  

 

AVALIAÇÃO 
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 Elaboração de trabalhos: individual e grupos 

 Prova escrita 

 Seminários 

 Debates 

 Proposta de leitura: textos originais 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 CHAUÍ, Maria Helena. Filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2001 

 ARANHA, Maria Lucia de Arruda. Filosofando: introdução à filosofia – 3ª 

Ed. Revista – São Paulo: Moderna, 2003 

 NICOLA, Ubaldo. Antologia ilustrada de filosofia: das origens à idade 

moderna – São Paulo: Globo, 2005. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 Dicionário de Filosofia: Abagnano, N. 

 Dicionário de Filosofia: Japiassu, H. 

 GUTHRIE, W.C.K. Os sofistas. trad. João Rezende Costa. São Paulo: Paulus, 

1995.  

 HESÍODO. Teogonia. trad. e de Jaa Torrano. São Paulo: Iluminuras, 1996.  

 HESÍODO. Trabalhos e os dias. trad. de Mary de Camargo Neves Lafer. São 

Paulo: Iluminuras, 1996.  

 HOMERO. Ilíada / Odisséia. trad. Carlos Alberto Nunes. Rio de Janeiro: 

Ediouro, 2001/2002.  

 RUSSELL, Bertrand. A Filosofia entre a Religião e a Ciência. História da 

Filosofia Ocidental, Rio de Janeiro: Cia. Editora Nacional 

http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/russell.htm  

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: SOCIOLOGIA 

Série: 1ª Carga Horária: 30 HORAS – 36 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 

 Identificar, analisar e comparar os diferentes discursos sobre a realidade: as 

explicações das Ciências Sociais ,amparadas nos vários paradigmas teóricos, e 

as do senso comum. 

 Produzir novos discursos sobre as diferentes realidades sociais, a partir das 

observações e reflexões realizadas. 

 Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana, 

ampliado a “visão de mundo”, e o “horizonte de expectativas”, nas relações 

interpessoais com vários grupos sociais; 

 Construir uma visão mais critica da industria cultural e dos meios de 

comunicação e de massa, avaliando o papel ideológico do “marketing” 

enquanto estratégia de persuasão do consumidor e do próprio eleitor. 
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 Compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais de etnias e 

segmentos sociais, agindo de modo a preservar o direito á diversidade, 

enquanto princípio estético, político e ético que supera conflitos e tensões do 

mundo atual. 

 Compreender  as transformações no mundo do trabalho e o novo perfil de 

qualificação exigida, gerados por mudanças na ordem econômica. 

 Construir a identidade social e política, de modo a viabilizar o exercício da 

cidadania plena, no contexto do Estado de Direito, atuando para que haja, 

efetivamente, uma reciprocidade de direitos e deveres entre o poder público e o 

cidadão e também entre os diferentes grupos; 

 
 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Conceitos fundamentais em cultura; 

 Etnocentrismo e Diversidade cultural; 

 Relação indivíduo e natureza; 

 Mídia e Indústria Cultural; 

 Instituições sociais (família, estado, escola, religião); 

 Cultura Brasileira 

 Cultura e Ideologia; 

 Introdução à metodologia cientifica; 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas dialogadas; 

 Leituras e reflexões dos textos bibliográficos e projetos temáticos; 

 Seminários em grupo contextualizando com temas de pesquisas  

 Vivências, dramatizações, leitura de vídeos. 

AVALIAÇÃO 

 Avaliação escrita; freqüência e participações nas atividades desenvolvidas; 

 Apresentação de seminários; 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 ARANTES, Antônio Augusto. O que é cultura popular? 1ª Ed. São Paulo. 

Brasiliense. 1985. 

 BENTO, Maria Aparecida Silva. Cidadania em preto e branco:  Discutindo as 

relações raciais. São Paulo: Ática, 2003. 

 BORON, Atilio; CHOMSKY, Noam. Nova hegemonia mundial: alternativas 

de mudança e movimentos sociais. Buenos Aires; São Paulo: CLACSO, 2005. 

193 p. ISBN 9871183097 (broch.) 

 BRANDÃO, Antônio Carlos. Movimentos culturais de juventude. 2ª Ed. São 

Paulo, Moderna, 2004. 

 CALDAS, Waldenyr. Temas de cultura de massa:  música, futebol, consumo,. 

São Paulo: Arte & Ciência – Villipress, 2001. 

 CARVALHO, L.M.G. Sociologia e ensino em debate: experiências e 

discussão de sociologia. RS: Unijuí, 2004. 

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

Moderna, 1997 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 DEMO, Pedro. Introdução à sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e 

desigualdade social. São Paulo: Atlas, 2002. 

 GUARENSCHI, P.A. Sociologia da prática social. Petrópolis: Vozes. 
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 INKELES, A. O que é Sociologia. Editora Thomsou Learning, 1980. 

 JONNSIN, ALLAN G. Dicionário de Sociologia: guia prático de linguagem 

sociológica. São Paulo: Zahar  

 KONDER, V.TURA, M.L.R., VILELA, R.A.T. Sociologia para educadores. 

Editora Quartel,  2001 

 LARAIA,  Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico; 16ª  edição, 

Rio de Janeiro: Zahar editores, 2003 

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

Vozes. 

 OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Identidade, etnia e estrutura social. Livraria 

Pioneira Editora. São Paulo. 1976. 

 QUINTANERO, Tânia (org). Um toque de clássicos: Marx. Durkheim e 

Weber. 2ª Ed. Belo Horizonte. Ed. UFMG, 2009. 

 SILVA, Toamz Tadeu da (org). Identidade e diferença: a perspectiva dos 

estudos culturais. Petrópolis, Rio de Janeiro. Vozes. 2000. 

 SOUZA, Jesus Barbosa de. Meios de comunicação de massa: jornal, televisão 

e rádio. São Paulo. Scipione. 1996. 

 TERREIRA, L.C. A Sociologia no horizonte do século XXI. Boitempo 

editorial, 2002. 

 TOMAZI,, Nelson Dácio (Org.). Sociologia para o Ensino Médio.  São Paulo: 

Atual, 2005. 

 VILANOVA, Sebastião Introdução à Sociologia. Editores Atlas. 

 WHITE, Leslie. O conceito de cultura. Rio de Janeiro. Contraponto. 2009. 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: HISTÓRIA 

Série: 1ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversa, 

reconhecendo o papel das diferentes linguagens, dos diferentes agentes sociais 

e dos diferentes contextos envolvidos em sua produção. 

 Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processos históricos, a 

partir das categorias e procedimentos próprios do discurso histográfico. 

 Relativizar as diversas concepções de tempo e as diversas formas de 

periodização do tempo cronológico, reconhecendo as como construções 

históricas e culturais. 

 Estabelecer relações entre continuidade/permanência e ruptura/transformação 

nos processos históricos. 

 Construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do 

reconhecimento do papel do individuo nos processos históricos. 

 Atuar sobre os processos de construção da memória social, partindo da critica 

dos diversos’’lugares de memória’’ socialmente instituídos. 

 Situar as diversas produções da cultura as linguagens, as artes, a filosofia, a 

religião, as ciências, as tecnologias e outras manifestações sociais nos 

contextos históricos de sua constituição. 
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 Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas relações 

de sucessão e/ou de simultaneidade. 

 Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos, posicionando 

- se distante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o 

passado. 

 Conhecer a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na 

formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas 

áreas social, econômica e política pertinente à História do Brasil. 

 Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas 

relações com o passado. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 A crise do Sistema Feudal / Revisão; 

 Processo de transição do Feudalismo para o Capitalismo 

 Formação dos Estados Modernos; 

 Renascimento Cultural 

 Reforma Protestante e Reforma Católica 

 Iluminismo 

 Expansão Marítima 

 A conquista da América / Brasil Colônia 

 Revoluções Burguesas 

 Revolução Inglesa / Revolução Francesa / independência dos E.U.A. 

 Revolução Industrial 

 Rebeliões coloniais brasileiras 

 Processo de Independência das Colônias Espanholas 

 O negro na formação da sociedade nacional – Contribuições nas áreas social, 

econômica e política. 

 Processo de Independência do Brasil 

 Monarquia Brasileira 

 Ordem liberal-burguesa – expansão e conflitos no século XIX 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas com utilização de retroprojetor e Datashow 

 Pesquisas bibliográficas e estudo de textos com utilização de fontes diversas; 

 Exibição de filmes 

 

AVALIAÇÃO 

 Avaliações escritas com e sem consulta; 

 Seminários, debates, relatório de atividades, etc. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 DIMENSTEIN, Gilberto. Aprendiz do futuro: cidadania hoje e amanhã. São 

Paulo: Ática, 2003. 

 DIMENSTEIN, Gilberto; GIANSANTI, Álvaro César. Quebra-cabeça Brasil: 

temas de cidadania na história do Brasil. São Paulo: Ática, 2003. 

 ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. Rio de 

Janeiro: Horizonte, 1945.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 CHMIDT, Mario. Nova História Crítica: Moderna e Contemporânea. São 

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

Geração, 1997. 

 SCHMIDT, Mario. Nova História Crítica do Brasil: 500 anos de história 

malcontada. São Paulo: Nova Geração, 1997. 

 HOBSBAWN, Eric. A Era das Incertezas. São Paulo: Cia das Letras, 2000. 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: EDUCAÇÃO FÍSICA  

Série: 1ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como 

capacidade para discutir e modificar regras, reunindo elementos de varais 

manifestações de movimento e estabelecendo uma melhor utilização dos 

conhecimentos adquiridos sobre a cultura corporal.   

 Assumir uma postura ativa na prática das atividades físicas, e consciente da 

importância delas na vida do cidadão. 

 Participar de atividades em grandes e pequenos grupos, compreendendo as 

diferenças individuais e procurando colaborar para que o grupo possa assim 

atingir os objetivos que se propôs. 

 Reconhecer na convivência e nas praticas pacificas, maneiras de eficazes de 

crescimento coletivo, dialogando, refletindo e adotando uma postura 

democrática sobre diferentes pontos de vista postos em debate. 

 Compreender o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e 

modificar as atividades corporais, valorizando como melhoria de suas aptidões 

físicas. 

 Desenvolver as noções conceituadas de esforço, intensidade e freqüência, 

aplicando-os em sua praticas corporais.   

 Refletir sobre as informações específicas da cultura corporal, sendo capaz de 

discerni-las e reinterpretá-las em bases cientificas, adotando uma postura 

autônoma, na seleção de atividades procedimentos para a manutenção ou 

aquisição de saúde.   

 Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo a 

valorizando as diferença de desempenho, linguagem e expressão. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Contextualização da educação física; 

 Benefícios da atividade de física; 

 Definições de esporte-rendimento; Esporte-participação; Esporte-rendimento; 

 Dinâmicas: alongamentos; matroginástica; ginástica aeróbica; 

 Ginástica Laboral; 

 Noções de freqüência cardíaca aplicada à atividade física.  

 Seleção e elaboração de coreografias de danças relacionadas com a temática a 

ser escolhida; 

 Vivências Corporais que proporcionem o Crescimento Pessoal e Interpessoal; 

 Festival de Dança Educação 

 Práticas Esportivas: Voleibol e Basquetebol 
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 Fundamentos Básicos 

 Regras 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas participadas; 

 Retroprojetor; 

 Aulas práticas 

 Aparelho de som. 

 Televisão e DVD 

 Elaboração de coreografias e Ensaios de Danças 

 Apresentação do trabalho no Festival de Dança-Educação 

 Competições intersalas 

 

AVALIAÇÃO 

 Auto-avaliação; 

 Avaliação teórica; 

 Participação nas aulas (qualitativa); 

 Apresentação do Trabalho Final e participação no Festival de Dança-

Educação; 

 Participação nos Jogos Internos 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 Parâmetros Curriculares Nacionais. PCN 

 Coletivo de autores. Metodologia do ensino de Educação Física 

 Teixeira, Hudson. Educação Física e Desportos. São Paulo. Ed. Saraiva, 1995. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 Guedes & Guedes, J. E.R.P. Controle de Peso Corporal: composição corporal 

Atividade Física e Nutrição. Londrina. Ed. Midiograt, 1998. 

 Olga, Reverbel. Jogos Teatrais na Escola. Atividades Globais de Expressão. 

São Paulo. Ed. Scipione, 1996 

 Nanni, Dionísia. Dança Educação. Princípios, Métodos e Técnicas. Rio de 

Janeiro. Ed. Sprint, 1995 

 

 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: LINGUA PORTUGUESA 

Série: 1ª Carga Horária: 120 HORAS – 144 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Estabelecer Critérios sobre a utilização da linguagem oral ou escrita; 

 Compreender os elementos constituintes do estudo da literatura; 

 Aplicar os conhecimentos de fonética 

 Conhecer diversos gêneros textuais e tipologias;  

 Estabelecer diferenças entre conotação e denotação; 
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 Ler, interpretar, analisar e reescrever textos diversos propostos; 

 Classificar obras literárias segundo o gênero; 

 Perceber e discutir os estilos individuais e de época; 

 Estabelecer critérios para classificação da linguagem poética; 

 Conhecer figuras de linguagem; 

 Ler, interpretar, analisar, reescrever e criar textos narrativos e descritivos; 

 Identificar nas escolas literárias as características, o contexto histórico, principais 

obras e autores; 

 Compreender o processo de formação das palavras; 

 Ler, interpretar, analisar e produzir texto dissertativo. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Linguagem, língua, fala; 

 Denotação e conotação; 

 Figuras e funções da linguagem; 

 Língua falada e língua escrita; 

 “Erro” gramatical; recursos de estilo; adequação da linguagem ao contexto; 

 Conceito de texto/ tipologia textual; 

 Conceito de literatura; prosa e poesia; história da literatura; literatura e momento 

histórico; escritor; obra público; 

 A linguagem poética/ figuras de linguagem I; 

 Gêneros literários; 

 Estilo individual e estilo de época; 

 Estrutura e formação das palavras (morfema) 

 Narração/descrição/dissertação; 

 Coerência e coesão textuais; 

 Concordância lógica, atrativa e ideológica; 

 Colocação pronominal;  

 Trovadorismo; 

 Humanismo; 

 Classicismo; 

 Literatura informativa no Brasil; 

 Processos de formação das palavras; 

 Barroco; 

 Arcadismo; 

 Neologismo; 

 Análise da narrativa e do texto dissertativo. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aula expositiva; 

 Leitura e pesquisa 

 Utilização de diversos textos como ponto de partida para alcance dos conteúdos; 

 Diversidade linguística do Brasil, contribuições de origem étnica e expressões 

regionais 

 Comparação e análise entre as Formas linguísticas; 

 Vídeo; 

 Estudo dirigido; 

 Seminário; 

 Atividades escritas; 

 Debates 

AVALIAÇÃO 
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 A avaliação será contínua com atividades escritas e orais; 

 Produção textual; 

 Prova escrita; 

 Confecção de painéis; 

 Análise da narrativa 

 Debates sobre textos 

 Leitura e discussão em sala de aula. 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 BAGNO, Marcos. O preconceito lingüístico. São Paulo: Loyola, 1999. 

 ______. Dramática da língua portuguesa: tradição gramatical, mídia & exclusão 

social. São Paulo, Loyola, 2000. 

 ______. Português ou brasileiro? Um convite à pesquisa. São Paulo, Parábola, 

2001. 

 BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1977. 

 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média Tecnológica. 

Parâmetros curriculares nacionais: Ensino Médio: Língua Portuguesa. Brasília: 

MEC/SEMT, 1999. 

 CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. São 

Paulo:  Martins Fontes, 1976. 2v.    

 ______.  Literatura e sociedade. São Paulo: Nacional, 1973.    

 ______.  Na sala de aula. São Paulo: Ática, 1985. 

 COUTINHO, Afrânio. (org.). A literatura no Brasil. 6. v. Rio de Janeiro: 

Sulamericana,  1969. 6V 

 CUNHA, Celso Ferreira da. Gramática da língua portuguesa. - FAE-Ministério 

da Educação: Brasília, 1986. 

 DEMO, Pedro. Conhecimento moderno: sobre ética e intervenção do 

conhecimento. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.  

 DEMO, Pedro. A Educação do futuro e o futuro da educação. Campinas, São 

Paulo: Autores Associados, 2005. 

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

Fontes,  1990. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.   

 GARCEZ, Lucília Helena do Carmo. A escrita e o outro: os modos de 

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

1998. 

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

Cascável: Assoeste, 1985. 

 GOODMAN, S.Kenneth. Considerações a respeito da língua e do 

desenvolvimento. In FERREIRO, Emília; PALÁCIO, Margarida Gómez. Os 

processos de leitura e escrita: novas perspectivas. Tradução de Luisa Maria Silva. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 1987, p. 11 -22. 

GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. 3. ed. Rio de 

Janeiro:  Civilização Brasileira, 1978.   

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

1978. 

 JAUS, H. R. et alli. A literatura e o leitor: textos de estética da recepção. Rio de 

Janeiro:  Paz e Terra, 1979. 
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 KOCH, Ingedore Villaça. A interação pela linguagem. 4. ed. São Paulo: 

Contexto, 1998. 

 KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos 

do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

 LUFT, Celso Pedro. Língua e liberdade: por uma nova concepção da língua 

materna. São Paulo: Ática, 2004. 

 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Exercícios de compreensão ou copiação nos 

manuais de ensino de língua? EM ABERTO, Brasília, ano 16, n.69 jan/mar 1996. 

Disponível em: Guia de livros didáticos no site: http//www.mec.org.br. 

 MATTOS E SILVA, R.V. Tradição gramatical e gramática tradicional.  São 

Paulo: Contexto, 2002.   

 _____. O português arcaico: morfologia e sintaxe. São Paulo: Contexto, 2001. 

 _____. Contradições no ensino de português: a língua que se fala x a língua que 

se ensina.  São Paulo: Contexto, 1996.  

 ORLANDI, Eni Puccinelli. A linguagem e seu funcionamento: as formas do 

discurso. 4. ed. Campinas: Pontes, 1996. 

 NICOLA, José de. Língua, literatura e redação. São Paulo: Scipione. 1991. 3 v. 

 PERRONE-MOISÉS, Leyla. Texto, crítica, escritura. São Paulo: Ática, 1993. 

 PLATÃO Y. Fiorin. Para Entender o Texto. São Paulo. Ed. Ática, 2002. 

 POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: 

Mercado das Letras, 1997.  

 SOARES, Magda B. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2003.  

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

de gramática no 1 e 2 graus. São Paulo: Cortez, 1996. 

 VIEIRA, A. O prazer do texto: perspectivas para o ensino da literatura. São 

Paulo: EPU, 1989. 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: ARTES 

Série: 1ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Realizar produções artísticas, individuais e/ou coletivas, nas linguagens da arte 

(musica artes visuais, dança teatro). 

 Apreciar produtos de arte, em suas varias linguagens, desenvolvendo tanto a 

fruição, quanto a analise estética. 

 Analisar, refletir e compreender os diferentes processos da arte, com seus 

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

culturais e históricas. 

 Conhecer, analisar, refletir e compreender critérios culturalmente construídos 

e embasados em conhecimentos afins, de caráter filosófico, histórico, 

sociológico, antropológico, semiótico, científico e tecnológico entre outros. 

 Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas manifestações de arte, 

utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos em suas múltiplas funções, 
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interagindo com o patrimônio nacional e internacional, que se deve ser 

compreendido em sua dimensão sócio- histórica. 

 Conhecer a cultura brasileira e as contribuição da população negra, indígena 

na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição dos 

descendentes de povos africanos e autóctones nas áreas social e cultural. 

 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Estética (filosofia da arte). 

 Conceito de Arte e suas linguagens. 

 Funções da arte. 

 Cultura, padrões e construção da noção de gosto. 

 Categorias teóricas para análise da beleza. 

 Tipos de arte: elite, popular-folclore, e massa. Meios de comunicação de 

massa. 

 Cinema como meio de comunicação. 

 Arte industrial (art nouveau, Bauhaus, pop art, arte cinética) 

 Estética da apresentação em desenho e pintura (equilíbrio, força, simetria 

assimetria, estudo das cores). 

 Oficinas de arte, desenho de observação, pintura. 

 Percepção musical. Música como meio de construção de identidades culturais. 

 Web arte. 

 História da Arte Pré-Cabralina, Africana e Europeia, e suas contribuições para 

formação da Cultura brasileira. 

 Expressões artísticas da cultura negra e indígena brasileiras. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas;  

 Fichamento de textos;  

 Seminários; 

 Organização de Mostra de Arte “Nossas Africanidades” e o Dia Nacional da 

Consciência Negra em 20 de novembro.  

 Aulas práticas de desenho e pintura. 

 Aparelhagem de som e multimídia. 

AVALIAÇÃO 

 Contínua e diagnóstica 

 Cumulativa e sistemática 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 Aranha, Maria Lúcia de Arruda- Temas de filosofia – 2ª Ed. revisada, Editora 

Moderna São Paulo SP. 1998 

 WALKER. John A. – artes desde o pop, trad. Luiz Coração, Editorial Labor S 

A 1977, Barcelona, Espanha. 

 BATISTONE Filho; Duílio Pequena historia da arte. 2ª edição Campinas SP: 

Papirus 1987. 

 HOFSTATTER, Hans H. A arte moderna pintura, desenho e gravura. 

Cenográfica Lisboa 1984. trad. Mercedes Gallis Rufino. 

 OSTROWER, Fayga Perla universo da arte. 7ª edição Vozes 1991 Petrópolis 

RJ 

 JANSON, H.W. História geral da arte- mundo moderno São Paulo 1993 

Martins Fontes. 
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BIBILOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 ARGAN, Giulio Carlo.  Historia da Arte como Historia da Cidade Trad. Luigi 

Cabra – 4ª Ed. – São Paulo: Martins Fontes 1998- Coleção A. 

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

Estampa. Lisboa 

 ________. Arte moderna: Do iluminismo aos movimentos contemporâneos. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

 CHIPP, Herschel Browing. Etapas da Arte Contemporânea. São Paulo: Nobel, 

1985. 

CHIPP, Herschel Browing. Teorias da arte moderna. São Paulo: Martins 

Fontes, 1988. 

DE FUSCO, Renato. História de arte contemporânea. Lisboa: Presença, 1998. 

LYOTARD, Jean François. O Pós-Moderno. Trad. Ricardo C. Barbosa. Rio de 

Janeiro: José Olympio, 1993. 

MACHADO, Arlindo. Máquina e imaginário. São Paulo: EDUSP, 1993.  

PONTUAL, Roberto. Arte/Bahia/Hoje, 50 anos depois. São Paulo: Collectio, 

1973. 

STANGOS, Nikos. Conceitos fundamentais da arte moderna. Trad. Álvaro 

Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 1991. 306 p. il. 

SUBIRATIS, Eduardo. Da vanguarda ao pós-moderno. São Paulo: Zahar, 

1983 

 WOLFE, Tom. Da Bauhaus ao nosso caos. Trad. Lia Wylu. Rio de Janeiro: 

Rocco, 1991, 103p. il. 

ZANINI, Walter. História geral da arte no Brasil. São Paulo: Instituto Walter 

Moreira Salles, Fundação Djalma Guimarães, 1983. 

ZILIO, Carlos. O Nacional e o popular na cultura brasileira. São Paulo: 

Brasiliense, 1983. 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: INFORMÁTICA 

Série: 1ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Conhecer as origens e a evolução dos computadores.  

 Definir conceitos da evolução histórica dos computadores definindo todas as suas gerações.  

 Conhecer a evolução dos componentes que marcaram as gerações dos computadores.  

 Conhecer o PC e seus componentes de Hardware, características e finalidades.  

 Conhecer o PC e seus componentes de Software.  

 Conhecer os sistemas de numeração, identificar as bases binárias, hexadecimal, octal etc  

 Conceituar a diferença entre Hardware e Software assim com as suas aplicações.  

 Conhecer o vocabulário técnico de Informática.  

 Utilizar corretamente o vocabulário técnico termos e definições.  

 Conhecer Sistemas Operacionais comerciais e os Software Livre.  

 Identificar os diversos tipos de Sistemas Operacionais.  

 Conhecer Instalação de Sistemas Operacionais.  
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 Saber instalar Sistema Operacional no computador previamente montado.  

 Saber utilizar adequadamente os sistemas operacionais proprietários e livres.  

 Identificar e utilizar adequadamente aplicativos para área de Informática.  

 Saber identificar aplicativos proprietários e ferramentas open source.  

 Saber utilizar adequadamente os aplicativos mais comuns proprietários bem como aqueles de 

distribuição gratuita (Software Livre) nos computadores montados.  

 Conhecer os aplicativos de Processamento de Texto, Construção de Planilhas Eletrônicas, 

Apresentação.  

 
 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 
 História e Evolução dos computadores.  

 Hardware: definição, componentes e características.  

 Software: definição, componentes e características.  

 Sistemas Operacionais Proprietários e Software Livre  

 História e Evolução dos Sistemas Operacionais.  

 Funções do sistema operacional.  

 Procedimentos de instalação, configuração, formatação (teoria)  

 Utilização dos Sistemas Operacionais  

 Softwares Aplicativos Proprietários  

 Operação e configuração avançada de programas de computador (editores, 

planilhas e gráficos e apresentações de slides).  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

  

BIBLIOGRAFIA 

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

1995  

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

1995  

 Price, Wilson T. Fundamentos do Processamento de Dados. Ed. Campus.  

 Dhamke, Mark. Sistemas Operacionais para Microcomputadores. Ed. Campus.  

 Biblioteca Básica de Informática Sistemas Operacionais e Sofware. Ed. Século 

Futuro.  

 Sampaio, Marcus C. Unix Guia do Usuário. São Paulo. Ed. Mac/Graw Hill, 

1998  
 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: DESENHO TÉCNICO I 

Série: 1ª Carga Horária: 90 HORAS – 108 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

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

motora; 

 Desenvolver a criatividade através dos conceitos aprendidos em Desenho 

Geométrico; 

 Desenvolver as potencialidades conseguindo resolver questões propostas tendo o 

prazer de usar e abusar seus conhecimentos; 

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

 Desenvolver a percepção do estudante em relação as artes em geral. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Introdução – Desenhar é preciso; Vantagens do Desenho Geométrico no Ensino; 

Origem da geometria e formas geométricas. 

 Entes Geométricos – pontos, linhas e plano; 

 Retas e seus subconjuntos – retas ,segmentos de retas e semi-retas; 

 Construções fundamentais – paralelas, perpendiculares, mediatriz; 

 Ângulos – Construções, classificações, bissetriz; 

 Triângulos – construções e definições; 

 Pontos singulares dos triângulos; 

 Quadriláteros- construções e definições; 

 Circunferências – partes e elementos; 

 Áreas de figuras planas 

 Estudo das cores – Cores primárias, secundárias e terciárias 

 Perspectivas – cônicas lineares, cilíndrica linear (isométrica/cavaleira); 

 Programação visual – estilização, faixa decorativas, técnicas do quadriculado 

(ampliação/diminuição), monogramas, logotipos, composição visual, 

diagramação, RAFE, layout, arte final.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

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

 Uso do giz colorido para enfatizar as figuras geométricas; 

 Utilização de recursos audiovisuais; 

 Visitas às instalações da escola para reconhecer formas geométricas, despertando 

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

e outros. 

AVALIAÇÃO 

 Trabalhos em sala de aula; 

 Correção de exercícios; 

 Participação e assiduidade; 

 Avaliações e auto-avaliações. 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 Teixeira Lopes, Elizabeth - Fujiko, Kanage Cecília – Desenho Geométrico – 

Scipione, vols: 1/2/3/4 – 1998/SP 

 Yajima, Eiji – Educação Artística – Ed. IBEP/SP 

 Gabryelle, Thayanne – A Conquista da Arte – Ed. Brasil/SP 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 CARVALHO, Benjamin de A. Desenho Geométrico. Rio de Janeiro: ed. Ao 

Livro Técnico,3ª edição,1993.  

 OBERG, L. Desenho arquitetônico. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico.  

 MARCHESI Jr, Isaías – Atividade de Edcucação Artística – Ed. Ática – 1992/SP 

 MONTENEGRO, Gildo. Desenho Arquitetônico.  
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 VASCONCELLOS, Thelma / Nogueira, Leonardo – Reviver Nossa Arte – Ed. 

SCIPIONE – 1993/SP 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  

Série: 1º Carga Horária: 120 HORAS – 144 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Identificar os materiais de construção e suas propriedades;  

 Propor alternativas de uso e de técnicas de produção dos materiais;  

 Analisar a qualidade dos materiais, de acordo com as normas técnicas;  

 Coordenar o manuseio,o preparo e o armazenamento dos materiais;  

 Interpretar legislação e normas técnicas referentes ao tema;  

 Interpretar metodologias de pesquisas técnicas;  

 Identificar materiais e técnicas que causem agressão ao meio ambiente.  

 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

1. Normas Técnicas;  

2. Terminologia;  

3. Propriedades dos materiais;  

4. Aglomerantes aéreos e hidráulicos;  

5. Agregados;  

6. Argamassas;  

7. Aditivos para concreto;  

8. Propriedades do concreto no estado fresco e endurecido; 

9. Dosagem Experimental do Concreto.  

10. Materiais Cerâmicos 

11. Tintas e vernizes 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas práticas; 

pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo; 

 Provas teóricas; Provas práticas; trabalho em grupo e individual; participação nas 

discussões. 

 Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 

AVALIAÇÃO 

 Avaliações escritas e práticas 

 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, 

pesquisas) 

 Participação nas discussões 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 BAUER, Falcão L. A. Materiais de Construção. vol 1 e 2. 5ª edição. Rio de 

Janeiro: Livros Técnicos e científicos Editora S.A., 2008;  

 PETRUCCI, Eládio g.r.– Materiais de construção. 11ª edição. São Paulo: Editora 
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Globo, 1988.  

 MEHTA, P. Kumar e MONTEIRO, Paulo J. M. Concreto-estrutura, propriedades 

e matérias. São Paulo: PINI, 1994.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 NORMAS TÉCNICAS E CATÁLOGOS DOS FABRICANTES  

 FIORITO, Antônio J. S. I. Manual de Argamassas e Revestimentos – Estudos e 

Procedimentos de execução. São Paulo: PINI, 1994.  

 TARTUCE, Ronaldo e GIOVANNETTI, Edio. Princípios Básicos sobre 

Concreto de Cimento Portland. São Paulo: PINI: IBRACON, 1990.  

 

 

 

 

 SEGUNDA SÉRIE 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: BIOLOGIA 

Série: 2ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Descrever processos e características do ambiente ou dos seres vivos, observando 

em microscópio ou a olho nu. 

 Perceber e utilizar os códigos intrínsecos da biologia. 

 Apresentar suposições e hipóteses acerca de dos fenômenos biológicos em 

estudo. 

 Apresentar, de forma organizada, o conhecimento biológico aprendido através de 

textos, desenhos, esquemas, gráficos, tabelas, maquetes etc. 

 Conhecer diferentes formas de obter informações (observações, experimento, 

leitura de texto, imagem e entrevista), selecionando aquelas pertinentes ao tema 

biológico em estudo. 

 Relacionar fenômenos, fatos, processos e idéias em biologia, elaborando 

conceitos, identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações. 

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

 Utilizar noções e conceitos da biologia em novas situações de aprendizado 

(existencial ou escolar). 

 Relacionar conhecimento das diversas disciplinas para o entendimento de fatos 

ou processos biológicos. 

 Reconhecer o ser humano como agente paciente de transformações intencionais 

por ele produzidos no seu ambiente. 

 Julgar ações de intervenção, identificando aquelas que visam a preservação e a 

implementação da saúde individual, coletiva e do ambiente.        

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Classificação dos seres vivos; 

 Vírus; 

 Reino Monera; 

 Reino Protista; 
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 Reino Fungi; 

 Reino Plantae; 

 Reino Animal 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas com exposição dialogada; 

 Uso do retroprojetor; 

 Aulas práticas; 

 Trabalhos em equipe; 

 Seminários e filmes. 

AVALIAÇÃO 

 Avaliação escrita; 

 Observação do desenvolvimento da aprendizagem; 

 Apresentação de seminários e relatórios 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 LINHARES, Sérgio & GEWANDSZNAJDER, F. – Biologia. Série Brasil, 

volume único – ed. Ática, 1ª edição, São Paulo, 2004. 

 FAVARETTO, J.A. & MERCADANTE, C. – biologia, volume único, Ed. 

Moderna, 2ª edição, São Paulo, 2003. 

 - PAULINO, Wilson Roberto. Biologia: volume único.  São Paulo: Ática, 2000. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 AMABIS & MARTHO. Biologia das células, 3 volumes. São Paulo: Moderna, 

2000.  

 LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNADJER, Fernando. Biologia Hoje, 3 

volumes. São Paulo: Ática, 2002.  
 LOPES, S. Bio 3 volumes São Paulo: Saraiva, 2003.  
 SOARES, José Luís. Biologia: volume único. 9. ed.  São Paulo: Ed. Scipione, 

1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: QUIMICA 

Série: 2ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas. 
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 Compreender os códigos e símbolos próprios da química atual. 

 Traduzir a linguagem discursiva em linguagem simbólica da química e vice 

versa.  

  Utilizar a representação simbólica das transformações químicas e reconhecer 

suas modificações ao longo do tempo. 

 Traduzir a linguagem discursiva em outras linguagens usadas em química; 

gráficos, tabelas e relações matemáticas. 

 Identificar fontes de informação e formas de obter informações relevantes para o 

conhecimento da química (livros, computadores, jornais, manuais etc). 

 Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão microscópica 

(lógico-empírica). 

 Compreender os fatos químicos dentro de uma visão (lógico-formal). 

 Compreender dados quantitativos, estimativas e medidas, compreender relações 

de proporcionalidade presentes na química (raciocínio proporcional). 

 Reconhecer tendências e relações a partir de dados experimentais ou outros 

(classificação, seriação e correspondência química). 

 Selecionar e utilizar idéias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) 

para resolução de problemas qualitativos e quantitativos em química, 

identificando e acompanhando as variáveis relevantes. 

 Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e coletiva do ser 

humano com o ambiente. 

 Reconhecer o papel da química no sistema produtivo, industrial e rural. 

 Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico da 

química e aspectos sócio político-culturais. 

 Reconhecer os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no 

desenvolvimento da química e da tecnologia. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Reações químicas; 

 Balanceamento de equações químicas; 

 Cálculos Estequiométricos; 

 Soluções; 

 Termoquímica; 

 Cinética química; 

 Equilíbrio químico 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aula expositiva; 

 Prática em laboratório; 

 Pesquisas (levantamento bibliográfico) 

 

AVALIAÇÃO 

 Avaliação escrita; 

 Trabalhos Individuais ou em equipe; 

 Relatórios e Seminários 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 CAMARGO, Geraldo. Química. v.1.2.3. São Paulo: Scipione, 1995 

 LEMBO, Antonio. Química. v. 1,2,3. São Paulo: Àtica, 1999.  

 FELTRE, Ricardo. Química. v.1,2,3. São Paulo: Moderna, 2000.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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 PERUZZO, Tito Mimgaia, CANTO, Eduardo Leite do. Química. v.1,2.3. São 

Paulo: Moderna,1994.  

 NOVAIS, Vera. Química. . v 1,2,3. São Paulo: Atual, 1993.  

 REIS, Martha. Química. São Paulo: FTD, 2004.  

 SARDELLA, Antônio. Química fundamental, vol. 1, São Paulo: Ática, 

1991,1995/96  

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: FISICA 

Série: 2ª Carga Horária: 90 HORAS – 108 h/a

  

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos; compreender  

manuais de instalação e utilização de aparelhos.  

 Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a 

expressão do saber físico; Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens 

matemática e discursiva entre si. 

 Expressar-se corretamente utilizando a linguagem física adequada e elementos de 

sua representação simbólica; Apresentar de forma clara e objetiva o 

conhecimento aprendido, através de tal linguagem. 

 Conhecer fontes de informações e formas de obter informações relevantes, 

sabendo interpretar notícias científicas. 

 Elaborar sínteses ou esquemas estruturados dos temas físicos trabalhados; 

 Desenvolver a capacidade de investigação física. Classificar, organizar, 

sistematizar, identificar regularidades;observar,estimar ordens de 

grandeza,compreender o conceito de medir, fazer hipóteses, testar. 

 Conhecer, compreender e utilizar conceitos físicos. Relacionar grandezas, 

quantificar, identificar parâmetros relevantes. Compreender e utilizar leis e 

teorias físicas. 

 Compreender a Física presente no mundo vivencial e nos equipamentos e 

procedimentos tecnológicos. Descobrir o “como funciona” de aparelhos. 

 Construir e investigar situações-problema, identificar a situação física, utilizar 

modelos físicos, generalizar de uma a outra situação, prever,  avaliar, analisar 

previsões 

 Articular o conhecimento físico com conhecimentos de outras áreas do saber 

científico. 

 Reconhecer a Física enquanto construção humana,aspectos de sua história  e 

relações com o contexto cultural, social,político e econômico. 

 Reconhecer o papel da física no sistema produtivo, compreendendo a evolução 

dos meios tecnológicos sua relação dinâmica com a evolução do conhecimento 

científico. 

 Dimensionar a capacidade crescente do homem pela tecnologia. 

 Estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras formas de expressão da 

cultura humana. 

 Ser capaz de emitir juízos de valor em relação a situações sociais que envolvam 

aspectos físicos e/ou tecnológicos relevantes. 
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BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Estática 

 Hidrostática 

 Impulso e Quantidade de Movimento; 

 Termologia; 

 Termodinâmica 

 Óptica Geométrica 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas, práticas e demonstrativas; 

 Atividades de investigação; 

 Experimentos em classe e extra-classe. 

 

AVALIAÇÃO 

 Avaliações escritas individuais e cumulativas no final do bimestre. 

 Avaliações escritas parciais em grupo; 

 Atividades demonstrativas . 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 GASPAR A. Física. Vol. 01 e 02. Ed. Ática – São Paulo, 2001. 

 MÁXIMO A. & Alvarenga B. Curso de Física. Vol. 01 e 02 – Ed. Scipione, São 

Paulo, 2000. 

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

Fundamentos da Física – São Paulo. Ed. Moderna, 1999. 

 

BILOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 GASPAR, Aberto. Física – Ondas, Ótica e Termologia. Vol. 2. São Paulo: Ática, 

2004. 

 GONÇALVES FILHO; Aurélio, TOSCANO, Carlos. Física paro o ensino médio 

- Série Parâmetros. São Paulo: Scipione.  

 PENTEADO, P.C.M. & TORRES, C.M.A. Física  - ciência e tecnologia. Vol.01 

e 02  São Paulo. Ed Moderna. 2005 

 RAMALHO JÚNIOR, Francisco; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo 

Antônio de Toledo. Os fundamentos da Física – Vol. 2 – Mecânica. São Paulo: 

Moderna.  

 SAMPAIO, J.L. & CALÇADA, C.S. Universo da física. Vol. 01 e 02  Ed. Atual, 

2005 

 

 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: MATEMÁTICA 

Série: 2ª Carga Horária: 120 HORAS – 144 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

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

expressões, etc); 

 Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para a linguagem 

simbólica (equações, gráficos, diagrama, formulas, etc) e vice versa; 

 Exprimir se com correção e clareza, tanto na língua materna, como na linguagem 

matemática, usando a terminologia correta; 

 Produzir textos matemáticos adequados; 

 Utilizar corretamente instrumentos de medição e de desenho; 

 Identificar  problemas do contexto  da realidade e traduzi-los para a linguagem a 

matemática  (compreender enunciados, formular questões); 

 Formular hipóteses e prever resultados; 

 Selecionar estratégias de resolução de problemas; 

 Interpretar e criticar resultados numa situação concreta. 

 Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos; 

 Discutir idéias e produzir argumentos convincentes; 

 Desenvolver a capacidade de utilizar a matemática à interpretação e intervenção 

no real; 

 Aplicar métodos e conhecimentos matemáticos em situações reais, em especial 

em outras áreas do conhecimento. 

 Utilizar adequadamente calculadoras e computador, reconhecendo suas 

limitações e potencialidades. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 

 Unidade I 

o TRIGONOMETRIA  

o Semelhança de triângulos, trigonometria do triângulo retângulo, 

triângulos quaisquer.  

o Ciclo trigonométrico, arco de circunferência, grau, radiano. 

o Função seno e co-seno   

 Unidade II 

o Função tangente 

o Relações entre as funções 

o Identidades Trigonométricas 

o Transformações 

o Equações  e Inequações   

 Unidade III 

o 1.1Matrizes 

o 1.2. Determinantes 

o Sistemas Lineares 

 Unidade IV 

o Análise Combinatória: Principio fundamental da contagem, permutações, 

combinações. 

o Probabilidade: espaço amostral, eventos, probabilidade clássica, 

probabilidade condicional, distribuição de probabilidades. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Trabalhos em grupo 

 Estudo dirigido 

 Exposição participada 
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 Apresentação de problemas da vida real. 

 Utilização de livro didático. 

AVALIAÇÃO 

 Resolução de listas de exercícios. 

 Trabalhos em grupo 

 Prova escrita 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 IEZZI, Gelson et al. Matemática: Ciência e aplicações, Vols 1, 2 e 3. São Paulo, 

editora Atual-2004. 

 Dante, Luiz Roberto.  Matemática: Contexto e Aplicações, Vol. 2 São Paulo, 

editora Ática –2003. 

 Coleção Fundamentos de Matemática Elementar vols 1 a 10. São Paulo, editora 

Atual –2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 DANTE, Luiz Roberto. Coleção Matemática: Volume 1. São Paulo: Ática, 2004.  

 DANTE, Luiz Roberto. Coleção Matemática: Volume 2. São Paulo: Ática, 2004.  

 PAIVA, Manoel. Matemática – Conceitos, Linguagens e Aplicações, Volume 1. 

São Paulo: Moderna.  

 BIANCHINI, Edwaldo; PACCOLA, Herval. Matemática. São Paulo: Editora 

Moderna.  

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CÊNCIA E TECNOLÓGICA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: FILOSOFIA 

Série: 2ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Ler textos filosóficos de modo significativo. 

 Ler, de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e registros. 

 Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo 

 Debater tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e mudando de 

posição face a argumentos mais consistentes. 

 Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos 

nas Ciências Naturais e Humanas, nas Artes e em outras produções culturais. 

 Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem 

específica, quanto em outros planos:o pessoal-biográfico; o entorno sócio-

político,histórico e cultural; o horizonte  da sociedade científico-tecnológica. 

 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Teoria do Conhecimento e do juízo em Tomás de Aquino 

 A teoria das virtudes no período medieval 

 Provas da existência de Deus, argumentos ontológicos, cosmológicos teleológico 

 Tempo e eternidade, conhecimento humano e conhecimento divino 

 Vontade divina e liberdade humana 

 Teoria do conhecimento nos modernos, verdade e evidência, ideias, causalidade, 

indução, método 
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 Teorias do sujeito na filosofia moderna 

 Razão e entendimento, razão e sensibilidade, intuição e conceito 

 Idealismo alemão, filosofias da história 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas dialogadas com utilização de slides, retroprojetor; quadro 

branco 

 Trabalho de apresentação individual e em grupo; l 

 Solicitação de leituras 

 Filmes 

 

AVALIAÇÃO 

 Elaboração de trabalhos: individual e grupos 

 Prova escrita 

 Seminários 

 Debates 

 Proposta de leitura: textos originais 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 CHAUÍ, Maria Helena. Filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2001 

 ARANHA, Maria Lucia de Arruda. Filosofando: introdução à filosofia – 3ª Ed. 

Revista – São Paulo: Moderna, 2003 

 NICOLA, Ubaldo. Antologia ilustrada de filosofia: das origens à idade moderna 

– São Paulo: Globo, 2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 Dicionário de Filosofia: Abagnano, N. 

 Dicionário de Filosofia: Japiassu, H. 

 ANDERY, María Amália...et al./Para Compreender a ciência. Rio de Janeiro – 

Ed. Espaço e Tempo, EDUC, 1988.  

 DESCARTES, Discurso do Método. tradução. J. Guinsburg, Col. Os Pensadores, 

Ed. Nova Cultural Ltda. São Paulo, 1996.  

 KANT, E. A Crítica da Razão Pura. tradução. Valério Rohden. 3a. Ed. S.P. 

Col.Os Pensadores, 1996.  

 HEGEL, F. Princípios da Filosofia do Direito. São Paulo, Martins Fontes.  

 HESSEN, Johannes. Teoria do Conhecimento. S. Paulo, Martins Fontes, 2000  

 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social ou princípio do direito político. 

Trad. de Lourdes Santos Machado. São Paulo: Abril Cultural, 1973 (Coleção os 

Pensadores).  

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: SOCIOLOGIA 

Série: 2ª Carga Horária: 60 HORAS - 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 

 Identificar, analisar e comparar os diferentes discursos sobre a realidade: as 
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explicações das Ciências Sociais ,amparadas nos vários paradigmas teóricos, e as 

do senso comum. 

 Produzir novos discursos sobre as diferentes realidades sociais, a partir das 

observações e reflexões realizadas. 

 Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana, ampliado 

a “visão de mundo”, e o “horizonte de expectativas”, nas relações interpessoais 

com vários grupos sociais; 

 Construir uma visão mais critica da industria cultural e dos meios de comunicação 

e de massa, avaliando o papel ideológico do “marketing” enquanto estratégia de 

persuasão do consumidor e do próprio eleitor. 

 Compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais de etnias e 

segmentos sociais, agindo de modo a preservar o direito á diversidade, enquanto 

princípio estético, político e ético que supera conflitos e tensões do mundo atual. 

 Compreender  as transformações no mundo do trabalho e o novo perfil de 

qualificação exigida, gerados por mudanças na ordem econômica. 

 Construir a identidade social e política, de modo a viabilizar o exercício da 

cidadania plena, no contexto do Estado de Direito, atuando para que haja, 

efetivamente, uma reciprocidade de direitos e deveres entre o poder público e o 

cidadão e também entre os diferentes grupos; 

 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Sociologia do trabalho.  

 Organização do Trabalho.  

 Estado, Economia e trabalho.  

 Sistema e Modo de Produção. Capitalismo, Socialismo e Comunismo.  

 Desigualdade e Movimentos sociais.  

 Estado, cidadania e aparelhos de reprodução ideológica: Direito, Igreja, Sindicatos, 

Meios de Comunicação, Família, Cooperativas, Escola.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas  dialogadas; 

 Leituras e reflexões dos textos bibliográficos e projetos temáticos; 

 Seminários em grupo sobre a temática contextualizando com os temas da pesquisa; 

 Vivências, dramatizações, leitura de vídeos. 

AVALIAÇÃO 

 Avaliação escrita; Freqüência e participações nas atividades desenvolvidas; 

 Apresentação de seminários em grupos. 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 ANTUNES, Ricardo, Os Sentidos do Trabalho (Ensaio sobre a Afirmação e a 

Negação do Trabalho),  Ed. Boitempo, 7ª edição, São Paulo, 2003 

 BENTO, Maria Aparecida Silva. Cidadania em preto e branco:  Discutindo as 

relações raciais. São Paulo: Ática, 2003. 

 BOFF, Leonardo, Civilização planetária: desafios à sociedade e ao cristianismo – 

Rio de Janeiro: Sextante, 2003 

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

Moderna, 1990. 

 GUARESCHI, Pedrinho. Sociologia Crítica: Alternativas de mudança. Porto 

Alegre: PUCRS, 2006.  

 MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia. Coleção Primeiros Passos. São 

Paulo: Brasiliense, 1996.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 CARVALHO, L.M.G. Sociologia e ensino em debate: experiências e discussão de 

sociologia. RS: Unijuí, 2004. 

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

Moderna, 1997 

 DEMO, Pedro. Introdução à sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e 

desigualdade social. São Paulo: Atlas, 2002. 

 DIMENSTEIN, Gilberto. Aprendiz do futuro:  cidadania hoje e amanhã. São 

Paulo: Ática, 2003. 

 DIMENSTEIN, Gilberto; GIANSANTI, Álvaro César. Quebra-cabeça Brasil: 

temas de cidadania na história do Brasil. São Paulo: Ática, 2003. 

 ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. Rio de 

Janeiro: Horizonte, 1945.  

 GUARENSCHI, P.A. Sociologia da prática social. Petrópolis: Vozes.  

 GUIMARÂES, R. TAVARES, R.F. Saúde e Sociedade no Brasil: Anos 80 Relume 

Dumara. 

 HARVEY, D. A Condição Pós-Moderna, Ed. Loyola, 1993, Parte 2. 

 INKELES, A. O que é Sociologia. Editora Thomsou Learning, 1980. 

 JONNSIN, ALLAN G. Dicionário de Sociologia: guia prático de linguagem 

sociológica. São Paulo: Zahar  

 KONDER, V.TURA, M.L.R., VILELA, R.A.T. Sociologia para educadores. 

Editora Quartel,  2001 

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

de Janeiro: Zahar editores, 2003 

 MARTINS, J.S. Sociologia e Consciência Social no Brasil. São Paulo: edesp, 

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

Loyola.  

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

Vozes. 

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

1994. 

 OLIVEIRA, Pérsio Santos. Introdução à Sociologia. Ática, 1995. 

 PEDROSO, Regina Célia. Violência e cidadania no Brasil: 500 anos de exclusão. 

São Paulo: Ática, 2003. 

 QUEIROZ, M.S. Saúde e doença: um enfoque antropológico. Edusc, 2003. 

 TERREIRA, L.C. A Sociologia no horizonte do século XXI. Boitempo editorial, 

2002. 

 TOMAZI,, Nelson Dácio (Org.). Iniciação à Sociologia.  São Paulo: Atual, 2000. 

 VILANOVA, Sebastião Introdução à Sociologia. Editores Atlas 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: HISTORIA 

Série: 2ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversa, 
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reconhecendo o papel das diferentes linguagens, dos diferentes agentes 

sociais e dos diferentes contextos envolvidos em sua produção. 

 Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processos históricos, a 

partir das categorias e procedimentos próprios do discurso histográfico. 

 Relativizar as diversas concepções de tempo e as diversas formas de 

periodização do tempo cronológico, reconhecendo as como construções 

históricas e culturais. 

 Estabelecer relações entre continuidade/permanência e ruptura/transformação 

nos processos históricos. 

 Construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do 

reconhecimento do papel do individuo nos processos históricos. 

 Atuar sobre os processos de construção da memória social, partindo da 

critica dos diversos’’lugares de memória’’ socialmente instituídos. 

 Situar as diversas produções da cultura as linguagens, as artes, a filosofia, a 

religião, as ciências, as tecnologias e outras manifestações sociais nos 

contextos históricos de sua constituição. 

 Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas relações 

de sucessão e/ou de simultaneidade. 

 Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos, 

posicionando - se distante de fatos presentes a partir da interpretação de suas 

relações com o passado. 

 Estudar a história e cultura afro-brasileira e sua importância na formação da 

sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas 

social, econômica e política pertinente à História do Brasil. 

 Conhecer a história e cultura do povo indígena bem como sua participação 

na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo 

indígena nas áreas social, econômica e política pertinente à História do 

Brasil. 

 Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas 

relações com o passado. 

 

 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Imperialismo; 

 I Guerra Mundial; 

 Período entre guerras: Revolução Russa de 1917; Crise de 1929; Ascensão 

do Nazi-fascismo; 

 II Guerra Mundial; 

 O Brasil e a Proclamação da República; 

 A República Velha; 

 A Revolução de 1930; 

 Era Vargas: 

 Governo Provisório 

 Período Constitucional 

 Estado Novo 

 Governos Democráticos da República Brasileira: 

 Governo Dutra 

 Governo Vargas 

 Governo JK e o Desenvolvimentismo 

 Governo Jânio Goulart e o Golpe Militar de 1964 
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 Governos Militares (1964 – 1984) 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas com utilização de retroprojetor e Datashow 

 Utilização de fontes diversas; 

 Exibição de filmes 

AVALIAÇÃO 

 Avaliações Escritas com e sem consulta 

 Seminários, Debates, Relatório de Atividades, etc. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 DIMENSTEIN, Gilberto. Aprendiz do futuro:  cidadania hoje e amanhã. São 

Paulo: Ática, 2003. 

 DIMENSTEIN, Gilberto; GIANSANTI, Álvaro César. Quebra-cabeça 

Brasil: temas de cidadania na história do Brasil. São Paulo: Ática, 2003. 

 ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. Rio de 

Janeiro: Horizonte, 1945.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 SCHMIDT, Mario. Nova História Crítica: Moderna e Contemporânea. São 

Paulo: Nova Geração, 1997. 

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

Geração, 1997. 

 SCHMIDT, Mario. Nova História Crítica do Brasil: 500 anos de história 

malcontada. São Paulo: Nova Geração, 1997. 

 HOBSBAWN, Eric. A Era das Incertezas. São Paulo: Cia das Letras, 2000. 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: GEOGRAFIA 

Série: 2ª Carga Horária: 60 HORAS –72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Construir a identidade social e política de modo a viabilizar o exercício de 

cidadania plena, contexto do estado de direito, atuando para que haja, 

efetivamente uma reciprocidade e deveres entro o poder publico e o cidadão. 

 Conhecer e  analisar os principais problemas temas ao mundo contemporâneo. 

 Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da Geografia (mapas,gráficos, 

tabelas),considerando-os como elementos da representação de fatos e fenômenos 

espaciais e/ou especializados. 

 Reconhecer  e  aplicar o uso das escalas cartográficas e geográfica, como formas 

de organizar e conhecer a localização, distribuição e freqüência dos fenômenos 

naturais e humanos. 

 Reconhecer os fenômenos espaciais a partir da seleção, comparação e 

interpretação, identificando as  singularidades ou generalidades de cada 

lugar,paisagem ou território. 

 Selecionar e elaborar esquemas de investigação que desenvolvam a observação 
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dos processos de formação e transformação dos territórios, tendo em vista as 

relações de trabalho, a incorporação de técnicas e tecnologias e o estabelecimento 

de redes sociais 

 Analisar e comparar, interdisciplinarmente, as relações entre preservação e 

degradação da vida no planeta, tendo em vista o conhecimento da sua dinâmica e 

a mundialização dos fenômenos culturais,econômicos,tecnológicos e políticos 

que incidem sobre a natureza, nas diferentes escalas-local,regional,nacional e 

global. 

 Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço geográfico 

atual a sua essência,ou seja, os processos históricos, construídos em diferentes 

tempos, e os processos contemporâneos, conjunto de práticas dos diferentes 

agentes, que resultam em profundas mudanças na organização e no conteúdo do 

espaço. 

 Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da Geografia 

 Identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações naturais, 

sociais,econômicas,culturais e políticas no seu “lugar-mundo”,comparando, 

analisando e sintetizando a densidade das relações e transformações que tornam 

concreta e vivida a realidade. 

BASES CIETÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Globalização e neoliberalismo; 

 Direitos humanos: violência, trabalho infantil, direitos do consumidor; 

 Movimentos sociais; 

 Meio ambiente; 

 Revolução tecnológica. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas; 

 Seminários; 

 Leitura de vídeos. 

AVALIAÇÃO 

 Produção textual aliada a tecnologias inovadoras; 

 Pesquisa. 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 BOFF, Leonardo, Civilização planetária: desafios à sociedade e ao cristianismo – 

Rio de Janeiro: Sextante, 2003 

 MAGNOLI, Demétrio. Geografia: a construção do mundo. Geografia geral e do 

Brasil. EnEnsino Médio (Volume único).São Paulo: Moderna, 2005.  

 SENE, José Eustáquio de. MOREIRA, João Carlos. Geografia – Ensino Médio 

(volume único). São Paulo: Scipione, 2005  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 ADAS, Melhem. Geografia Geral. Ensino Médio. (volume único Ensino Médio).  

 ALMEIDA, L.M.C. & RIGOLIN, B.T. Geografia – Ática/SP, 2ª edição.2005  

 MOREIRA, J.C. Geografia Geral e do Brasil: Espaço Geográfico e Globalização. 

São Paulo, Scipione, 2004  

 VESENTINI, J. William. Brasil – Geografia: Sociedade e espaço. (volume único 

Ensino Médio).  
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: ED. FISICA 

Série: 2ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como 

capacidade para discutir e modificar regras, reunindo elementos de varais 

manifestações de movimento e estabelecendo uma melhor utilização dos 

conhecimentos adquiridos sobre a cultura corporal.   

 Assumir uma postura ativa na prática das atividades físicas, e consciente da 

importância delas na vida do cidadão. 

 Participar de atividades em grandes e pequenos grupos, compreendendo as 

diferenças individuais e procurando colaborar para que o grupo possa assim 

atingir os objetivos que se propôs. 

 Reconhecer na convivência e nas praticas pacificas, maneiras de eficazes de 

crescimento coletivo, dialogando, refletindo e adotando uma postura democrática 

sobre diferentes pontos de vista postos em debate. 

 Compreender o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e 

modificar as atividades corporais, valorizando como melhoria de suas aptidões 

físicas. 

 Desenvolver as noções conceituadas de esforço, intensidade e freqüência, 

aplicando-os em sua praticas corporais.   

 Refletir sobre as informações específicas da cultura corporal, sendo capaz de 

discerni-las e reinterpretá-las em bases cientificas, adotando uma postura 

autônoma, na seleção de atividades procedimentos para a manutenção ou 

aquisição de saúde.   

 Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo a 

valorizando as diferença de desempenho, linguagem e expressão. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Atividades lúdicas: jogos, dinâmicas; 

 Aptidão física x Saúde; 

 Uso de drogas, anabolizantes; 

 Diversas 

 Práticas da Cultura Corporal: Ginástica aeróbica; caminhada; alongamentos; 

 Seleção e elaboração de coreografias referente a temática a ser escolhida; 

 Vivências corporais que proporcionem o crescimento pessoal e interpessoal; 

 Festival de Dança-Educação; 

 Prática esportiva: Handebol e Futsal; 

 Fundamentos Básicos 

 Regras 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas práticas: jogos, aquecimento e alongamento; 

 Aulas expositivas participadas; 

 Visitas às academias ou locais de práticas corporais e entrevistas com os 

professores; 

 Pesquisa e apresentação de trabalho teórico: cultura corporal; 

 Divisão de grupos para escolha do Tema, ritmo, música e dança; 
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 Elaboração e Ensaios das coreografias; 

 Apresentação do trabalho no Festival de Dança-Educação; 

 Jogos; 

 Competição intersalas 

AVALIAÇÃO 

 Participação durante as aulas; 

 Apresentação de trabalhos; 

 Relatório do trabalho, com avaliação individual dos componentes, feita pelo 

grupo; 

 Participação e apresentação no Festival de Dança-Educação; 

 Avaliação teórica 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 Parâmetros Curriculares Nacionais. PCN 

 Coletivo de autores. Metodologia do ensino de Educação Física 

 Teixeira, Hudson. Educação Física e Desportos.São Paulo. Ed. Saraiva, 1995. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 Guedes & Guedes, J. E.R.P. Controle de Peso Corporal: composição corporal 

Atividade Física e Nutrição. Londrina. Ed. Midiograt, 1998. 

 Olga, Reverbel. Jogos Teatrais na Escola. Atividades Globais de Expressão. São 

Paulo. Ed. Scipione, 1996 

 Nanni, Dionísia. Dança Educação. Princípios, Métodos e Técnicas. Rio de 

Janeiro. Ed. Sprint, 1995 

 Teixeira, Jober Júnior. Futebol de Salão. Uma nova visão pedagógica. 3ª edição. 

Porto Alegre. Ed. Sagra. 

 TENROLER, Carlos. Handebol teoria e prática. Rio de janeiro: Sprint, 2004.  

 Confederação Brasileira de Handebol. Regras Oficiais. Rio de Janeiro: Sprint, 

2007.  

 ISHIZAKI, Marcio T.; CASTRO, Mara. Tênis aprendizagem e treinamento. Rio 

de Janeiro: Sprint, 2005.  

 MARINOVIC, Welber; LIZUKA, Cristina A.; NAGOAKA, Kelly. Tênis de 

Mesa. Rio de Janeiro: Sprint, 2006.  

 MCARDLE, W. D.; KATCH, F. I.; KATCH, V. L. Fisiologia do exercício: 

energia, nutrição e desempenho humano. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2003.  

 COUTINHO, Nilton Ferreira. Basquetebol na escola. Rio de Janeiro: Sprint, 

2003.  

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: LINGUA PORTUGUESA 

Série: 2ª Carga Horária: 120 HORAS – 144 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Compreender e aplicar os elementos que estabelecem coerência e coesão a um 

texto; 
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 Conhecer e compreender a literatura romântica, autores, obras, características e 

contexto histórico; 

 Entender e aplicar os conhecimentos sobre as classes gramaticais; 

 Ler, interpretar, analisar e criar textos narrativos, descritivos e dissertativos; 

 Ler, apreciar, interpretar, caracterizar e parodiar poesias do Romantismo 

brasileiro; 

 Conhecer métodos de indução e dedução na construção do texto dissertativo; 

 Compreender as peculiaridades do romance urbano e do romance regionalista; 

 Produzir crítica sobre romance lido; 

 Identificar em textos do Realismo e Naturalismo características predominantes, 

contextualizando com o momento histórico; 

 Identificar nos poemas parnasianos, características predominantes, 

contextualizando com o momento histórico; 

 Compreender a literatura simbolista, suas características e contexto histórico; 

 Ler, interpretar, analisar e criar crônicas. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Teoria do Texto;  

 O Romantismo; 

 O Romantismo em Portugal; 

 O Romantismo no Brasil; 

 A Poesia e a Prosa no Romantismo Brasileiro (José de Alencar); 

 O Romance Urbano e o Romance Regionalista;  

 Realismo / Naturalismo; Parnasianismo; Simbolismo 

 Interpretação das expressões de culturas Afro-brasileiras e indígenas apropriadas 

pela literatura erudita; 

 Morfologia; 

 Narrativa; Descrição; Dissertação; Resenha Crítica; Crônica 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aula expositiva; 

 Leitura e pesquisa 

 Utilização de diversos textos como ponto de partida para alcance dos conteúdos; 

 Comparação e análise entre as Formas lingüísticas; 

 Vídeo; 

 Estudo dirigido; 

 Seminário; 

 Atividades escritas; 

 Debates 

AVALIAÇÃO 

 A avaliação será contínua com atividades escritas e orais; 

 Produção textual; 

 Prova escrita; 

 Confecção de painéis; 

 Análise da narrativa 

 Debates sobre textos 

 Leitura e discussão em sala de aula. 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 BAGNO, Marcos. O preconceito lingüístico. São Paulo: Loyola, 1999. 

 ______. Dramática da língua portuguesa: tradição gramatical, mídia & exclusão 

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

2001. 

 BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1977. 

 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média Tecnológica. 

Parâmetros curriculares nacionais: Ensino Médio: Língua Portuguesa. Brasília: 

MEC/SEMT, 1999. 

 CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. São 

Paulo:  Martins Fontes, 1976. 2v.    

 ______.  Literatura e sociedade. São Paulo: Nacional, 1973.    

 ______.  Na sala de aula. São Paulo: Ática, 1985. 

 COUTINHO, Afrânio. (org.). A literatura no Brasil. 6. v. Rio de Janeiro: 

Sulamericana,  1969. 6V 

 CUNHA, Celso Ferreira da. Gramática da língua portuguesa. - FAE-Ministério 

da Educação : Brasília, 1986. 

 DEMO, Pedro. Conhecimento moderno: sobre ética e intervenção do 

conhecimento. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.  

 DEMO, Pedro. A Educação do futuro e o futuro da educação. Campinas, São 

Paulo: Autores Associados, 2005. 

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

Fontes,  1990. 

 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.   

 GARCEZ, Lucília Helena do Carmo. A escrita e o outro: os modos de 

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

1998. 

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

Cascável: Assoeste, 1985. 

 GOODMAN, S.Kenneth. Considerações a respeito da língua e do 

desenvolvimento. In FERREIRO, Emília; PALÁCIO, Margarida Gómez. Os 

processos de leitura e escrita: novas perspectivas. Tradução de Luisa Maria Silva. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 1987, p. 11 -22. 

GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. 3. ed. Rio de 

Janeiro:  Civilização Brasileira, 1978.   

 JAUS, H. R. et alli. A literatura e o leitor: textos de estética da recepção. Rio de 

Janeiro:  Paz e Terra, 1979. 

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

Contexto, 1998. 

 KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos 

do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

 LUFT, Celso Pedro. Língua e liberdade: por uma nova concepção da língua 

materna. São Paulo: Ática, 2004. 

 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Exercícios de compreensão ou copiação nos 

manuais de ensino de língua? EM ABERTO, Brasília, ano 16, n.69 jan/mar 1996. 

Disponível em: Guia de livros didáticos no site: http//www.mec.org.br. 

 MATTOS E SILVA, R.V. Tradição gramatical e gramática tradicional.  São 

Paulo: Contexto, 2002.   

 _____. O português arcaico: morfologia e sintaxe. São Paulo: Contexto, 2001. 

 _____. Contradições no ensino de português: a língua que se fala x a língua que 

se ensina.  São Paulo: Contexto, 1996.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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 ORLANDI, Eni Puccinelli. A linguagem e seu funcionamento: as formas do 

discurso. 4. ed. Campinas: Pontes, 1996. 

 NICOLA, José de. Língua, literatura e redação. São Paulo: Scipione. 1991. 3 v. 

 PERRONE-MOISÉS, Leyla. Texto, crítica, escritura. São Paulo: Ática, 1993. 

 PLATÃO Y. Fiorin. Para Entender o Texto. São Paulo. Ed. Ática, 2002. 

 POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: 

Mercado das Letras, 1997.  

 SOARES, Magda B. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2003.  

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

de gramática no 1 e 2 graus. São Paulo: Cortez, 1996. 

 VIEIRA, A. O prazer do texto: perspectivas para o ensino da literatura. São 

Paulo: EPU, 1989. 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Área Profissional: Construção civil 

Disciplina: INGLES 

Série: 2ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Rever as estruturas básicas e intermediárias da língua inglesa e utiliza-las na 

compreensão, produção e decodificação de textos escritos. Compreender de que 

forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de aspectos sociais 

ou culturais; 

 Adquirir um vocabulário produtivo que lhe garanta competência na 

compreensão de textos em inglês; 

 Desenvolver estratégias de leitura: levantamento de hipóteses acerca do 

conteúdo, identificação da idéia central do texto, uso do contexto para 

inferência do sentido de termos desconhecidos, interpretação das idéias 

principais; 

 Compreender em que medida os enunciados refletem a forma de ser, pensar, 

agir, de quem os produz; 

 Ler e interpretar textos técnicos de edificações nos diversos níveis de 

compreensão; 

 Resolver provas de vestibular, com questões de múltipla escolha e discursivas. 

 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Aspectos gramaticais referentes ao nível básico e intermediário da língua 

inglesa; 

 Níveis de compreensão de leitura; 

 Estratégias de Leitura; 

 Lay-out; 

 Prediction/ Skimming/ Scanning; 

 Utilização de informação não-linear; 

 Convenções gráficas / Indicações de referências/ Informações não-verbal; 

 Key words / Cognates (false cognates) / Word formation / Linking words; 

 Uso do dicionário; 

 Vocabulário técnico de edificações; 
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 Tradução de palavras, termos e/ou expressões idiomáticas; 

 Provérbios: a correspondência semântica entre o inglês e o português; 

 Leitura, compreensão interpretação de textos técnicos em ciência da 

computação e tecnologia da informação; 

 Habilidades de estudo: resumir parágrafos e textos breves ou de dificuldade 

limitada; traduzir pequenos trechos. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Exposição oral; 

 Aulas expositivas para a introdução e revisão dos trabalhos diários (warm-up); 

 Leitura e interpretação individual e coletiva de textos (understanding texts); 

 Atividades escritas e orais (Individual e em grupo): Fixation exercises/ 

Dictation/ Listening comprehension/Songs and Short Activites/Film; 

 Atividades escritas e orais (Individuais e em grupo); 

 Textos técnicos-científicos em inglês; 

 Documentação on-line; 

 Aula expositiva, aula prática com resolução de exercícios. 

 

 Recursos didáticos: Retroprojetor, transparências, Internet, textos variados, 

textos técnicos da área da edificações, textos extraídos da Internet, dicionários 

espanhol/português, DVD, televisão e videocassete. 

 

AVALIAÇÃO 

DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Serão realizadas atividades em sala de aula através da prática de compreensão 

de textos escritos ( extraídos de revistas, jornais, manuais, livros, internet, etc.); 

e verificações parciais (VP1 e VP2) durante as unidades. 

 

 Critério para avaliação das atividades Intra-classe (trabalhos em sala): 

 Serão realizados trabalhos de leitura e interpretação de texto em cada unidade 

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

de inglês. 

 As atividades intra-classe podem ser feitas em equipes de 02 alunos e deverão 

ser entregues ao final da aula. 

 A aprendizagem será trabalhada através de atividades diferentes, tais como: 

true/false exercise, completion exercises, matching, role playing, group/pair 

work, brainstoriming activities, linking words/paragraps, viewing sequences, 

listening comprehension exercises, filing in blanks, multiple choice, writing, 

games, warm-up activities, songs, etc. 

 É permitido o uso do dicionário nas atividades intra-classe; 

 É permitido o uso da tabela dos verbos irregulares. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 Apostilas elaboradas pela professora da disciplina; 

 Revistas e jornais de interesse geral especializados ou de divulgação científica; 

 Manuais e livros – textos editados em língua inglesa 

 Textos técnicos de edificações extraídos da internet; 

 Material publicado pela Coordenação do Projeto Nacional de Inglês 

Instrumental; 

 Collins, Cobuild – Essencial Dictionary 
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 LONGMAN. Dictionary of contemporary English 

 MARQUES, Amadeu and DRAPER, David. Dicionário Inglês/Português – 

Português/Inglês. São Paulo. Ed. Ática, 1988 

 MARTINS, Elisabeth Prescher. Gradede English. São Paulo. Moderna, 1996 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: Desenho Técnico II 

Série: 2ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 

  Introdução ao Desenho Arquitetônico e de Construção Civil (Simbologias) 

 O Lote ou terreno como elemento de construção (Estudo do Lote sobre o 

Levantamento Planialtimétrico para possível implantação do projeto). 

 Desenvolvimento dos desenhos do Projeto Arquitetônico dado, em vistas 

ortogonais (vistas principais e seccionais). 

 Circulação Horizontal e Vertical nas edificações 

(ambiente/projeto/escadas/rampas). 

  Coberturas: Resolução de polígonos de calhas, vistas ortogonais e seccionais. 

 Introdução à computação Gráfica. 

 Desenvolvimento do Projeto Arquitetônico na representação de grafite e em 

ferramentas de desenho digital vetorial (CAD).  

 Computação Gráfica - introdução ao desenho em 3D.  

 Representação Gráfica.  

 Desenho de pré-execução e especificação de materiais (memorial descritivo de 

acabamento), Planta, Cortes e Fachadas.  

 Detalhamento de áreas molhadas.  

 Perspectiva (isométrica, paralela obliqua e cônica). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Utilização do quadro e dos materiais necessários para a elaboração dos 

desenhos; 

 Uso do giz colorido para enfatizar as figuras geométricas; 

 Utilização de recursos audiovisuais; 

 Visitas às instalações da escola para reconhecer formas geométricas, 

despertando a percepção espacial e o senso de observação, criatividade, 

habilidades manuais, e outros. 

AVALIAÇÃO 

 Trabalhos em sala de aula; 

 Correção de exercícios; 

 Participação e assiduidade; 

 Avaliações e auto-avaliações. 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 DAGOSTINO, Frank Desenho Arquitetônico Contemporâneo. São Paulo: 

Hemus. SIMMONS, C. H.;  
 AGUIRE D. E. Desenho Técnico: problemas e soluções gerais de desenho. 
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São Paulo: Hemus,  

 MONTENEGRO, G. Desenho arquitetônico. Editora Edgard Blucher Ltda. 

São Paulo. 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Representação de Projetos 

de Arquitetura. RJ, 1994. 

 ABNT/SENAI. Coletânea de Normas de Desenho Técnico. São Paulo. 

SENAI-DTE-DMD, 1990. 

 NEUFERT, Ernst. Arte de Projetar em Arquitetura. São Paulo/SP. Editora 

Gustavo Gili do Brasil, S.A, 2ª Edição. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Utilização do quadro e dos materiais necessários para a elaboração dos 

desenhos; 

 Uso do giz colorido para enfatizar as figuras geométricas; 

 Utilização de recursos audiovisuais; 

 Visitas às instalações da escola para reconhecer formas geométricas, 

despertando a percepção espacial e o senso de observação, criatividade, 

habilidades manuais, e outros. 

 

 

 TERCEIRA SÉRIE 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: BIOLOGIA 

Série: 3ª Carga Horária: 60 HORAS - 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Descrever processos e características do ambiente ou dos seres vivos, observando 

em microscópio ou a olho nu. 

 Perceber e utilizar os códigos intrínsecos da biologia. 

 Apresentar suposições e hipóteses acerca de dos fenômenos biológicos em 

estudo. 

 Apresentar, de forma organizada, o conhecimento biológico aprendido através de 

textos, desenhos, esquemas, gráficos, tabelas, maquetes etc. 

 Conhecer diferentes formas de obter informações (observações, experimento, 

leitura de texto, imagem e entrevista), selecionando aquelas pertinentes ao tema 

biológico em estudo. 

 Relacionar fenômenos, fatos, processos e idéias em biologia, elaborando 

conceitos, identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações 

 Utilizar critérios científicos para realizar classificações de animais, vegetais etc. 

 Relacionar os diversos conteúdos conceituais de Biologia(lógica interna) na 

compreensão de fenômenos. 

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

 Selecionar e utilizar metodologias científicas adequadas para resolução de 

problemas, fazendo uso,quando for o caso, de tratamento estatístico na análise de 

dados coletados. 

 Formular questões, diagnósticos e propor soluções para problemas apresentados, 

utilizando elementos da Biologia. 
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 Utilizar noções e conceitos da biologia em novas situações de aprendizado 

(existencial ou escolar). 

 Relacionar conhecimento das diversas disciplinas para o entendimento de fatos 

ou processos biológicos( lógica externa) 

 Reconhecer a Biologia como um fazer humano e, portanto, histórico, fruto da 

conjunção de fatores sociais, políticos, econômicos, culturais,religiosos e 

tecnológicos. 

 Identificar a interferência de aspectos místicos e culturais nos conhecimentos do 

senso comum relacionados a aspectos biológicos; 

 Reconhecer o ser humano como agente paciente de transformações intencionais 

por ele produzidos no seu ambiente. 

 Julgar ações de intervenção, identificando aquelas que visam a preservação e a 

implementação da saúde individual, coletiva e do ambiente. 

 Identificar as relações entre o conhecimento científico e o desenvolvimento 

tecnológico, considerando a preservação da vida, as condições de vida e as 

concepções de desenvolvimento sustentável. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Citologia; 

 Embriologia. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas com exposição participada; 

 Uso do retroprojetor; 

 Aulas práticas 

 Trabalhos em equipe; 

 Seminários e filmes 

AVALIAÇÃO 

 Avaliação escrita; 

 Observação do desenvolvimento da aprendizagem; 

 Apresentação de seminários e relatórios 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 LINHARES, Sérgio & GEWANDSZNAJDER, F. Biologia Série Brasil, volume 

único, Ed. Ática, 1ª edição, São Paulo, 2004 

 FAVARETTO, J.A. & MERCADANTE, C. Biologia, Volume único, Moderna, 

2ª edição, São Paulo, 2003 

 PAULINO, Wilson Roberto. Biologia: volume único.  São Paulo: Ática, 2000. 

 SOARES, José Luís. Biologia: volume único. 9. ed.  São Paulo: Ed. Scipione, 

1997 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 AMABIS & MARTHO. Biologia das células, 3 volumes. São Paulo: Moderna, 

2000.  

 LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNADJER, Fernando. Biologia Hoje. 3 

volumes. São Paulo: Ática, 2002.  

 LOPES, S. Bio. 3 VOLUMES São Paulo: Saraiva, 2003.  

 PAULINO, W. R. Biologia Atual. 3 volumes. São Paulo: Ática , 2003.  

 SOARES, J. L. Fundamentos de Biologia. 3 volumes. São Paulo: Scipione, 1999.  
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Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: QUIMICA 

Série: 3ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas. 

 Compreender os códigos e símbolos próprios da química atual. 

 Traduzir a linguagem discursiva em linguagem simbólica da química e vice 

versa.  

  Utilizar a representação simbólica das transformações químicas e reconhecer 

suas modificações ao longo do tempo. 

 Traduzir a linguagem discursiva em outras linguagens usadas em química; 

gráficos, tabelas e relações matemáticas. 

 Identificar fontes de informação e formas de obter informações relevantes para o 

conhecimento da química (livros, computadores, jornais, manuais etc). 

 Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão microscópica 

(lógico-empírica). 

 Compreender os fatos químicos dentro de uma visão (lógico-formal). 

 Compreender dados quantitativos, estimativas e medidas, compreender relações 

de proporcionalidade presentes na química (raciocínio proporcional). 

 Reconhecer tendências e relações a partir de dados experimentais ou outros 

(classificação, seriação e correspondência química). 

 Selecionar e utilizar idéias e procedimentos científicos (leis, teorias, modelos) 

para resolução de problemas qualitativos e quantitativos em química, 

identificando e acompanhando as variáveis relevantes. 

 Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e coletiva do ser 

humano com o ambiente. 

 Reconhecer o papel da química no sistema produtivo, industrial e rural. 

 Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico da 

química e aspectos sócio político-culturais. 

 Reconhecer os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no 

desenvolvimento da química e da tecnologia. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Reações químicas; 

 Balanceamento de equações químicas; 

 Cálculos Estequiométricos; 

 Soluções; 

 Termoquímica; 

 Cinética química; 

 Equilíbrio químico 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aula expositiva; 

 Prática em laboratório; 

 Pesquisas (levantamento bibliográfico) 

AVALIAÇÃO 

 Avaliação escrita; 

 Trabalhos Individuais ou em equipe; 

 Relatórios e Seminários 

BIBLIOGRAFIA 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
 CAMARGO, Geraldo. Química. v.1.2.3. São Paulo: Scipione, 1995.  
 FELTRE, Ricardo. Química. V.1, 2, 3. São Paulo:Moderna.2000.  
 LEMBO, Antonio. Química. V 1, 2,3. São Paulo: Ática, 1999.  

 
BIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 NOVAIS, Vera. Química. V. 1, 2, 3. São Paulo: Atual, 1993.  

 PERUZZO, Tito Mimgaia, CANTO, Eduardo Leite do. Química. v.1, 2, 3. São 

Paulo: Moderna, 1994.  

 . REIS, Martha. Química. São Paulo: FTD, 2004.  

 SARDELLA, Antônio, Química fundamental, vol. 1. São Paulo: Ática, 

1991,1995/96  

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: FISICA 

Série: 3ª Carga Horária: 90 HORAS –108 h/a  

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos;compreender  

manuais de instalação e utilização de aparelhos.  

 Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a expressão 

do saber físico;  Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens matemática e 

discursiva entre si. 

 Expressar-se corretamente utilizando a linguagem física adequada e elementos de sua 

representação simbólica;Apresentar de  forma clara e objetiva o conhecimento 

aprendido, através de tal linguagem. 

 Conhecer fontes de informações e formas de obter informações relevantes, sabendo 

interpretar notícias científicas. 

 Elaborar sínteses ou esquemas estruturados dos temas físicos trabalhados; 

 Desenvolver a capacidade de investigação física. Classificar, organizar, sistematizar, 

identificar regularidades;observar,estimar ordens de grandeza,compreender o conceito de 

medir, fazer hipóteses, testar. 

 Conhecer, compreender e utilizar conceitos físicos. Relacionar grandezas, quantificar, 

identificar parâmetros relevantes. Compreender e utilizar leis e teorias físicas. 

 Compreender a Física presente no mundo vivencial e nos equipamentos e procedimentos 

tecnológicos. Descobrir o “como funciona” de aparelhos. 

 Construir e investigar situações-problema, identificar a situação física, utilizar modelos 

físicos,generalizar de uma a outra situação, prever,  avaliar, analisar previsões 

 Articular o conhecimento físico com conhecimentos de outras áreas do saber científico. 

 Reconhecer a Física enquanto construção humana,aspectos de sua história  e relações 

com o contexto cultural, social,político e econômico. 

 Reconhecer o papel da física no sistema produtivo, compreendendo a evolução dos 

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

 Dimensionar a capacidade crescente do homem pela tecnologia. 

 Estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras formas de expressão da cultura 

humana. 
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 Ser capaz de emitir juízos de valor em relação a situações sociais que envolvam aspectos 

físicos e/ou tecnológicos relevantes. 
  

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Ondulatória. 

 Introdução à eletricidade: carga elétrica, condutores, isolantes, eletrização, campo 

elétrico; 

 Eletrodinâmica; 

 Semicondutores: Estrutura e funcionamento. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas e demonstrativas; 

 Atividades de laboratório; 

 Montagem de circuito simples. 

 

AVALIAÇÃO 

 Avaliação escrita individual e em grupo; 

 Relatório de atividades práticas; 

 Atividades demonstrativas. 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 GASPAR, A. Física. Vol. 03. Ed. Ática – São Paulo, 2001 

 MÁXIMO A. & ALVARENGA B. Curso de Física. Vol. 03 – Ed. Scipione, São 

Paulo, 2000 

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

da Física – São Paulo. Ed. Moderna, 1999. 

 PENTEADO, P.C.M. & TORRES, C.M.A. Física  - ciência e tecnologia. Vol.02 

e 03. São Paulo. Ed Moderna. 2005 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 RAMALHO JÚNIOR, Francisco; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo 

Antônio de Toledo. Os fundamentos da Física – Vol. 3 – Mecânica. São Paulo: 

Moderna.  

 LUZ, Antôno Máximo Ribeiro da; ÁLVARES, Beatriz Alvarenga. Curso de 

Física, Vol. 3. São Paulo: Scipione.  

 LUZ, Antôno Máximo Ribeiro da; ÁLVARES, Beatriz Alvarenga. Física - 

Volume Único. São Paulo: Scipione.  

 GONÇALVES FILHO; Aurélio, TOSCANO, Carlos. Física paro o ensino médio 

- Série Parâmetros. São Paulo: Scipione.  

 GASPAR, Aberto. Física – Eletricidade. Vol. 3. São Paulo: Ática, 2004.  

  SAMPAIO, J.L. & CALÇADA, C.S. Universo da física. Vol. 02 e 03  Ed. Atual, 

2005 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: MATEMÁTICA 

Série: 3ª Carga Horária: 90 HORAS – 108 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Ler e interpretar textos em matemática; 

 Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas, gráficos, 
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expressões, etc); 

 Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para a linguagem 

simbólica (equações, gráficos, diagrama, formulas, etc) e vice versa; 

 Exprimir se com correção e clareza, tanto na língua materna, como na linguagem 

matemática, usando a terminologia correta; 

 Produzir textos matemáticos adequados; 

 Utilizar corretamente instrumentos de medição e de desenho; 

 Identificar  problemas do contexto  da realidade e traduzi-los para a linguagem a 

matemática  (compreender enunciados, formular questões); 

 Formular hipóteses e prever resultados; 

 Selecionar estratégias de resolução de problemas; 

 Interpretar e criticar resultados numa situação concreta. 

 Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos; 

 Desenvolver a capacidade de utilizar a matemática à interpretação e intervenção 

no real; 

 Aplicar métodos e conhecimentos matemáticos em situações reais, em especial 

em outras áreas do conhecimento. 

 Utilizar adequadamente calculadoras e computador, reconhecendo suas 

limitações e potencialidades. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Unidade I 

o 1.Binômio de Newton: conceitos, termo geral, triangulo de Pascal 

o 2.Geometria Plana: definição das principais figuras planas, calculo de 

perímetro, áreas e elementos notáveis. 

o 3.Geometria Espacial de posição: conceitos, principais axiomas, posições 

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

 Unidade II 

o Geometria Espacial Métrica 

o Poliedros: conceitos, classificação, relação de Euler. 

o 1.2. Prismas: conceitos, classificação, cálculo de superfície e volume. 

o Cilindro: conceitos, classificação, cálculo de superfície e volume. 

o Cone: conceitos, classificação, cálculo de superfície e volume. 

o Esfera: conceitos, cálculo de superfície e volume. 

 Unidade III 

o Geometria Analítica 

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

alinhamento, área de triangulo. 

o A reta: equação reduzida, equação geral, equação 

paramétrica/segmentária, posições relativas, perpendiculares. 

o A circunferência: equação geral, equação reduzida, posições relativas. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Trabalhos em grupo 

 Estudo dirigido 

 Exposição participada 

 Apresentação de problemas da vida real. 

 Utilização de livro didático. 

AVALIAÇÃO 

 Resolução de listas de exercícios. 

 Trabalhos em grupo 
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 Prova escrita 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 IEZZI, Gelson et al. Matemática: Ciência e aplicações, Vols 1, 2 e 3. São Paulo, 

editora Atual-2004. 

 Dante, Luiz Roberto.  Matemática: Contexto e Aplicações, Vols 1, 2 e 3. São 

Paulo, editora Ática –2003. 

 Coleção Fundamentos de Matemática Elementar vols 1 a 10. São Paulo, editora 

Atual –2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David; PÉRIGO, Roberto. 

Matemática, Ciências e Aplicações – Volume 2. São Paulo: Atual.  

 IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David; PÉRIGO, Roberto. 

Matemática. Matemática: Volume Único. São Paulo: Atual, 2002.  

 GIOVANNI, José Ruy. Matemática, uma nova Abordagem - Volume 2 - Versão 

Progressões. São Paulo: FTD, 2000.  

 DANTE, Luiz Roberto. Coleção Matemática: Volume 2. São Paulo: Ática, 2004.  

 DANTE, Luiz Roberto. Coleção Matemática: Volume 3. São Paulo: Ática, 2004.  

 PAIVA, Manoel. Matemática – Conceitos, Linguagens e Aplicações – Volume 2. 

São Paulo: Moderna.  

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: FILOSOFIA 

Série: 3ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Ler textos filosóficos de modo significativo. 

 Ler, de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e registros. 

 Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo 

 Debater tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e mudando de 

posição face a argumentos mais consistentes. 

 Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos 

nas Ciências Naturais e Humanas, nas Artes e em outras produções culturais. 

 Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem 

específica, quanto em outros planos:o pessoal-biográfico; o entorno sócio-

político,histórico e cultural; o horizonte  da sociedade científico-tecnológica. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Éticas do dever, fundamentação da moral, autonomia do sujeito 

 Razão e vontade, o belo e o sublime na Filosofia alemã 

 Crítica à metafísica na contemporaneidade, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger 

 Epistemologias contemporâneas, Filosfias da ciência, o problema da demarcação 

entre ciência e metafísica 

 O problema dos universais, os transcendentais 

 Fenomenologia, existencialismo 

 Marxismo e Escola de Frankfurt. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
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 Aulas expositivas dialogadas com utilização de slides, retroprojetor, e quadro 

branco 

 Trabalho de apresentação individual e em grupo; 

 Solicitação de leitura 

  Exibição de filmes e documentários Filmes 

AVALIAÇÃO 

 Elaboração de trabalhos: individual e grupos 

 Prova escrita 

 Seminários 

 Debates 

 Proposta de leitura: textos originais 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 CHAUÍ, Maria Helena. Filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2001 

 ARANHA, Maria Lucia de Arruda. Filosofando: introdução à filosofia – 3ª Ed. 

Revista – São Paulo: Moderna, 2003 

 NICOLA, Ubaldo. Antologia ilustrada de filosofia: das origens à idade moderna 

– São Paulo: Globo, 2005. 

 Dicionário de Filosofia: Abagnano, N. 

 Dicionário de Filosofia: Japiassu, H. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 DELEUZE, G. Lógica do Sentido. São Paulo: Perspectiva, 1978.  

 DELEUZE, G. Diferença e Repetição. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 

1988.  

 FOUCAULT, M. As Palavras e as Coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1982.  

 FOUCAULT, M. A Arqueologia do Saber. Petrópolis: Vozes, 1979.  

 FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro, Graal, 1979.  

 GRANGER, Gilles-Gastón, A ciência e as ciências.São Paulo Ed. UNESP, 1994  

 GRAYLING, A.C. Epistemologia, In: BUNNIN, Nicholas e TSUI-JAMES, E.P. 

(org.) Compêndio de Filosofia, tradução. Luiz Paulo Rouanet, S. Paulo, Loyola, 

2002.  

 HAHN, Hans, NEURATH, Otto; CARNAP, Rudolf A Concepção Científica do 

Mundo – O Circulo de Viena In: Cardernos de História e Filosofia da Ciência 

(10), tradução. Fernando Pio de Almeida Fleck, CLE-UNICAMP v.10, 1986. 

p.5-20.  

 HEIDEGGER. M. Ser e Tempo. Petrópolis: Vozes, 1994.  

 HEIDEGGER. M. Introdução à Metafísica. Rio de janeiro: Tempo Brasileiro 

1974.  

 HEIDEGGER. M. Textos Escolhidos. São Paulo: Abril Cultural, 1978 (Coleção 

“Os Pensadores”).  

 HEGEL, G. W. Fenomenologia do Espírito. Petrópolis, Vozes, 1994 (2º volume).  

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 
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Disciplina: SOCIOLOGIA 

Série: 3ª Carga Horária: 60 HORAS - 72 horas 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Identificar, analisar e comparar os diferentes discursos sobre a realidade: as 

explicações das Ciências Sociais ,amparadas nos vários paradigmas teóricos, e as 

do senso comum. 

 Produzir novos discursos sobre as diferentes realidades sociais, a partir das 

observações e reflexões realizadas. 

 Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana, ampliado 

a “visão de mundo”, e o “horizonte de expectativas”, nas relações interpessoais 

com vários grupos sociais; 

 Construir uma visão mais critica da industria cultural e dos meios de comunicação 

e de massa, avaliando o papel ideológico do “marketing” enquanto estratégia de 

persuasão do consumidor e do próprio eleitor. 

 Compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais de etnias e 

segmentos sociais, agindo de modo a preservar o direito á diversidade, enquanto 

princípio estético, político e ético que supera conflitos e tensões do mundo atual. 

 Compreender  as transformações no mundo do trabalho e o novo perfil de 

qualificação exigida, gerados por mudanças na ordem econômica. 

 Construir a identidade social e política, de modo a viabilizar o exercício da 

cidadania plena, no contexto do Estado de Direito, atuando para que haja, 

efetivamente, uma reciprocidade de direitos e deveres entre o poder público e o 

cidadão e também entre os diferentes grupos; 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Sociologia do Poder.  

 Política e as relações de poder.  

 Política, Estado e Regimes de Poder.  

 Legitimidade do Poder e Democracia.  

 Mudanças Sociais e Desigualdade.  

 Reforma e Revolução.  

 Cidadania, Participação e direitos do cidadão.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas  dialogadas; 

 Leituras e reflexões dos textos bibliográficos e projetos temáticos; 

 Seminários em grupo sobre a temática contextualizando com os temas da pesquisa; 

 Vivências, dramatizações, leitura de vídeos. 

AVALIAÇÃO 

 Avaliação escrita; Freqüência e participações nas atividades desenvolvidas; 

 Apresentação de seminários em grupos. 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

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

Moderna, 1990. 

 GUARESCHI, Pedrinho. Sociologia Crítica: Alternativas de mudança. Porto 

Alegre: PUCRS, 2006.  

 MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia. Coleção Primeiros Passos. São 

Paulo: Brasiliense, 1996.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

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

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

Moderna, 1997 

 DEMO, Pedro. Introdução à sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e 

desigualdade social. São Paulo: Atlas, 2002. 

 DIMENSTEIN, Gilberto. Aprendiz do futuro:  cidadania hoje e amanhã. São 

Paulo: Ática, 2003. 

 DIMENSTEIN, Gilberto; GIANSANTI, Álvaro César. Quebra-cabeça Brasil: 

temas de cidadania na história do Brasil. São Paulo: Ática, 2003. 

 ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. Rio de 

Janeiro: Horizonte, 1945.  

 GUARENSCHI, P.A. Sociologia da prática social. Petrópolis: Vozes.  

 GUIMARÂES, R. TAVARES, R.F. Saúde e Sociedade no Brasil: Anos 80 Relume 

Dumara. 

 HARVEY, D. A Condição Pós-Moderna, Ed. Loyola, 1993, Parte 2. 

 INKELES, A. O que é Sociologia. Editora Thomsou Learning, 1980. 

 JONNSIN, ALLAN G. Dicionário de Sociologia: guia prático de linguagem 

sociológica. São Paulo: Zahar  

 KONDER, V.TURA, M.L.R., VILELA, R.A.T. Sociologia para educadores. 

Editora Quartel,  2001 

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

de Janeiro: Zahar editores, 2003 

 MARTINS, J.S. Sociologia e Consciência Social no Brasil. São Paulo: edesp, 

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

Loyola.  

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

Vozes. 

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

1994. 

 OLIVEIRA, Pérsio Santos. Introdução à Sociologia. Ática, 1995. 

 PEDROSO, Regina Célia. Violência e cidadania no Brasil: 500 anos de exclusão. 

São Paulo: Ática, 2003. 

 QUEIROZ, M.S. Saúde e doença: um enfoque antropológico. Edusc, 2003. 

 TERREIRA, L.C. A Sociologia no horizonte do século XXI. Boitempo editorial, 

2002. 

 TOMAZI,, Nelson Dácio (Org.). Iniciação à Sociologia.  São Paulo: Atual, 2000. 

 VILANOVA, Sebastião Introdução à Sociologia. Editores Atlas 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: HISTÓRIA 

Série:3ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversa, 

reconhecendo o papel das diferentes linguagens, dos diferentes agentes sociais e 

dos diferentes contextos envolvidos em sua produção. 

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

 Relativizar as diversas concepções de tempo e as diversas formas de periodização 

do tempo cronológico, reconhecendo as como construções históricas e culturais. 

 Estabelecer relações entre continuidade/permanência e ruptura/transformação nos 

processos históricos. 

 Construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do 

reconhecimento do papel do individuo nos processos históricos. 

 Atuar sobre os processos de construção da memória social, partindo da critica dos 

diversos’’lugares de memória’’ socialmente instituídos. 

 Situar as diversas produções da cultura as linguagens, as artes, a filosofia, a 

religião, as ciências, as tecnologias e outras manifestações sociais nos contextos 

históricos de sua constituição. 

 Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas relações de 

sucessão e/ou de simultaneidade. 

 Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos, posicionando - 

se distante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o 

passado. 

 Estudar a história e cultura afro-brasileira e sua importância na formação da 

sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 

econômica e política pertinente à História do Brasil. 

 Conhecer a história e cultura do povo indígena bem como sua participação na 

formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo indígena nas 

áreas social, econômica e política pertinente à História do Brasil. 

 Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações 

com o passado. 

BASES CIETÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Globalização e neoliberalismo; 

 Direitos humanos: violência, trabalho infantil, direitos do consumidor; 

 Movimentos sociais; 

 Meio ambiente; 

 Revolução tecnológica. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas; 

 Seminários; 

 Leitura de vídeos. 

AVALIAÇÃO 

 Produção textual aliada a tecnologias inovadoras; 

 Pesquisa. 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 ARRUDA, José Jobson. Atlas histórico básico. São Paulo: Ática, 1991.  

 CUNHA, Manuela Carneiro da (org.). História dos índios no Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras/Secretaria Municipal de Cultura/Fapesp, 1992.  

 DANIELS, Patrícia S. e HYSLOP, Stephen. Atlas da história do mundo. São 

Paulo: Abril/National Geographic, 2005.  

 DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. Belo Horizonte: 

Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1989.  

 ESPINOSA, Fernanda. Antologia de textos históricos medievais. Lisboa: Sá da 

Costa Editora, 3 ed, 1981.  
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 FENELON, Dea Ribeiro. 50 textos de história do Brasil. São Paulo: Hucitec, 

1974.  

 FREITAS, Gustavo de. 900 textos e documentos de história. Lisboa: Plátamo, 

1977.  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 HERNANDEZ, Leila Leite. A África na sala de aula: visita à história 

contemporânea. São Paulo: Selo Negro, 2005.  

 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1995.  

 KOSHIBA, Luiz; PEREIRA, Denise M. F. História do Brasil. 6 ed. São Paulo: 

Atual, 1994.  

 MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. São Paulo: Nova Cultural, 1986. (Coleção 

Os Pensadores).  

 MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Textos. Sao Paulo: Alfa-Ômega, 1977.  

 MOTA, Myrian Becho. História: das cavernas ao Terceiro Milênio. São Paulo: 

Moderna, 1997.  

 PETTA, Nicolina Luiza. História: uma abordagem integrada. Vol. Único, 2 ed. 

São Paulo: Moderna, 2003.  
 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo, Companhia das Letras, 

1989.  

 FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo, Edusp, 1995.  

 GORBATCHEV, Mikhail. Perestroika: novas idéias para meu país e o mundo. 

São Paulo, Best Seller, 1987.  

 GORKI, Máximo. A mãe. São Paulo, Círculo do Livro, s.d.  

 HOBBES, Thomas. Leviatã. Coleção Os pensadores. São Paulo, Abril Cultural, 

1979.  

 LEVI, Giovanni; SCHMITT, Jean-Claude. História dos jovens. Sao Paulo, 

Companhia das Letras, 1994.  

 PILAGALLO, Oscar. O Brasil em sobressalto. 80 anos de história contada pela 

Folha. São Paulo, Publifolha, 2002.  

 SERGE, Victor. Memórias de um revolucionário. São Paulo, Companhia das Letras, 

1987.  
 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: GEOGRAFIA 

Série:3ª Carga Horária: 60 HORAS – 72h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

(Consolidação das competências e habilidades de construção a longo prazo) 

 Construir a identidade social e política de modo a viabilizar o exercício de 

cidadania plena, contexto do estado de direito, atuando para que haja, 

efetivamente uma reciprocidade e deveres entro o poder publico e o cidadão. 

 Conhecer e analisar os principais problemas temas ao mundo contemporâneo. 

 Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da Geografia (mapas, gráficos, 

tabelas), considerando-os como elementos da representação de fatos e fenômenos 

espaciais e/ou especializados. 

 Reconhecer e aplicar o uso das escalas cartográficas e geográfica, como formas 
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de organizar e conhecer a localização, distribuição e frequência dos fenômenos 

naturais e humanos. 

 Reconhecer os fenômenos espaciais a partir da seleção, comparação e 

interpretação, identificando as  singularidades ou generalidades de cada 

lugar,paisagem ou território. 

 Selecionar e elaborar esquemas de investigação que desenvolvam a observação 

dos processos de formação e transformação dos territórios, tendo em vista as 

relações de trabalho, a incorporação de técnicas e tecnologias e o estabelecimento 

de redes sociais 

 Analisar e comparar, interdisciplinarmente, as relações entre preservação e 

degradação da vida no planeta, tendo em vista o conhecimento da sua dinâmica e 

a mundialização dos fenômenos culturais,econômicos,tecnológicos e políticos 

que incidem sobre a natureza, nas diferentes escalas-local,regional,nacional e 

global. 

 Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço geográfico 

atual a sua essência, ou seja, os processos históricos, construídos em diferentes 

tempos, e os processos contemporâneos, conjunto de práticas dos diferentes 

agentes, que resultam em profundas mudanças na organização e no conteúdo do 

espaço. 

 Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da Geografia 

 Identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações naturais, sociais, 

econômicas,culturais e políticas no seu “lugar-mundo”,comparando, analisando e 

sintetizando a densidade das relações e transformações que tornam concreta e 

vivida a realidade. 

BASES CIETÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Globalização e neoliberalismo; 

 Direitos humanos: violência, trabalho infantil, direitos do consumidor; 

 Movimentos sociais; 

 Meio ambiente; 

 Revolução tecnológica. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas; 

 Seminários; 

 Leitura de vídeos. 

AVALIAÇÃO 

 Produção textual aliada a tecnologias inovadoras; 

 Pesquisa. 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 BOFF, Leonardo, Civilização planetária: desafios à sociedade e ao cristianismo – 

Rio de Janeiro: Sextante, 2003 

 MAGNOLI, Demétrio. Geografia: a construção do mundo. Geografia geral e do 

Brasil. Ensino Médio (Volume único).São Paulo: Moderna, 2005.  

 SENE, José Eustáquio de. MOREIRA, João Carlos. Geografia – Ensino Médio 

(volume único). São Paulo: Scipione, 2005.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 ADAS, Melhem. Geografia Geral. Ensino Médio. (volume único Ensino Médio)  

 VESENTINI, J. William. Brasil – Geografia: Sociedade e espaço. (volume único 

Ensino Médio)  
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: ED. FISICA  

Série: 3ª Carga Horária: 60 HORAS - 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como 

capacidade para discutir e modificar regras, reunindo elementos de varais 

manifestações de movimento e estabelecendo uma melhor utilização dos 

conhecimentos adquiridos sobre a cultura corporal.   

 Assumir uma postura ativa na prática das atividades físicas, e consciente da 

importância delas na vida do cidadão. 

 Participar de atividades em grandes e pequenos grupos, compreendendo as 

diferenças individuais e procurando colaborar para que o grupo possa assim 

atingir os objetivos que se propôs. 

 Reconhecer na convivência e nas praticas pacificas, maneiras de eficazes de 

crescimento coletivo, dialogando, refletindo e adotando uma postura democrática 

sobre diferentes pontos de vista postos em debate. 

 Compreender o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e 

modificar as atividades corporais, valorizando como melhoria de suas aptidões 

físicas. 

 Desenvolver as noções conceituadas de esforço, intensidade e freqüência, 

aplicando-os em sua praticas corporais.   

 Refletir sobre as informações específicas da cultura corporal, sendo capaz de 

discerni-las e reinterpreta-las em bases cientificas, adotando uma postura 

autônoma, na seleção de atividades procedimentos para a manutenção ou 

aquisição de saúde.   

 Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo a 

valorizando as diferença de desempenho, linguagem e expressão. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Atividades Lúdicas: jogos, dinâmicas de grupo; 

 Princípios de treinamento esportivo; 

 Atividade Física x Saúde; 

 Seleção e elaboração de coreografia relacionada com a temática  a ser escolhida; 

 Vivências corporais rítimicas; 

 Festival de Dança-Educação; 

 Prática Esportiva: Voleibol, Basquetebol, Handebol e Futsal; 

 Competições; 

 Lazer/ trabalho/ atividade física 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas participadas; 

 Aulas práticas; 

 Pesquisa e apresentação de trabalhos; 

 Divisão de grupo para escolha do ritmo e tema; 

 Elaboração e ensaios das coreografias e danças; 

 Apresentação do trabalhos final de dança-educação; 

 Aulas práticas: jogos, aquecimento e alongamentos; 
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 Aulas expositivas participadas; 

 Atividades lúdicas; 

 

AVALIAÇÃO 

 Participação durante as aulas; 

 Apresentação de trabalhos; 

 Relatório do trabalho, com avaliação individual feita pelo grupo; 

 Participação e apresentação no Festival de Dança-Educação 

 Participação nas competições Inter salas;  

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 Parâmetros Curriculares Nacionais. PCN 

 Coletivo de autores. Metodologia do ensino de Educação Física 

 Teixeira, Hudson. Educação Física e Desportos.São Paulo. Ed. Saraiva, 1995. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 Guedes & Guedes, J. E.R.P. Controle de Peso Corporal: composição corporal 

Atividade Física e Nutrição. Londrina. Ed. Midiograt, 1998. 

 Olga, Reverbel. Jogos Teatrais na Escola. Atividades Globais de Expressão. São 

Paulo. Ed. Scipione, 1996 

 Nanni, Dionísia. Dança Educação. Princípios, Métodos e Técnicas. Rio de 

Janeiro. Ed. Sprint, 1995 

 Borsari, José Roberto. Voleibol. Aprendizagem e treinamento: Um desafio 

constante. São Paulo. Ed. E.P.U., 1996 

 SILVA, J. M. da. A Linguagem do Corpo na Capoeira. Rio de Janeiro: Sprint, 

2003.  

 BAPTISTA, C. F. dos S. Judô: da Escola à Competição. Rio de Janeiro: Sprint, 

2003.  

 LOPES, Alexandre Apolo da Silveira Menezes. Futsal: Metodologia e didática na 

aprendizagem. São Paulo: Phorte, 2004.  

 K. H. E. Kroemer & E. Grandjean. Manual de Ergonomia. Porto Alegre: Artmed, 

2005.  

 MASSAUD, Marcelo. Natação: 4 nados. 3ª. Rio de Janeiro: Sprint, 2001.  

 FIGUEIREDO, Fabiana; MONTÁLVÃO, Cláudia. Ginástica Laboral e 

Ergonomia. Rio de Janeiro: Sprint, 2005.  

 FARRET, Edson; SOUZA, Sandro C. de; MUNIZ, Augusto C. P. Futsal: Teoria 

e prática. Rio de Janeiro: Sprint, 2005.  

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: LINGUA PORTUGUESA 

Série: 3ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Compreender as principais características do Modernismos português e 

brasileiro. 

 Entender a importância da escola moderna para afirmação da literatura brasileira 

como literatura nacional. 
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 Identificar as gerações do Modernismo brasileiro e suas características. 

 Estudar a poesia e prosa moderna brasileira, fazendo relação entre as obras e 

contexto social. 

 Diferenciar e produzir textos argumentativos e dissertativos. 

 Entender a importância da coesão e coerência no processo de construção textual. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 História social do Modernismo/ A poesia e prosa moderna brasileira. 

 Texto argumentativo e dissertativo. 

 Coesão e coerência (teoria do texto). 

 Textos informativos 

 Funções dos pronomes e numerais na produção textual. 

 Introdução aos estudos da sintaxe: termos essenciais. 

 Orações coordenadas e subordinadas. 

 O Modernismo no Brasil. 

 Função das conjunções e das preposições na produção textual. 

 Termos integrantes e acessórios da oração. 

 Semântica / sintaxe / morfologia (inseridas no texto) 

 O Pós-Modernismo  

 Literatura Contemporânea/Poesia Marginal/ Poesia concretista/Prosa Pós-

Moderna. 

 Concordância e Regência Nominal/Verbal. 

 Colocação Pronominal 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aula expositiva; 

 Leitura e pesquisa; 

 Utilização de diversos textos como ponto de partida para alcance dos conteúdos; 

 Comparação e análise entre as Formas lingüísticas; 

 Seminários 

 Trabalhos em grupos 

 Produções e Análises Textuais (individual) 

 Laboratório de Expressão Oral 

AVALIAÇÃO 

 Avaliação contínua, com atividades escritas e orais; 

 Freqüências e participação às atividades desenvolvidas; 

 Confecção de painéis; 

 Produção textual. 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 BAGNO, Marcos. O preconceito lingüístico. São Paulo: Loyola, 1999. 

 ______. Dramática da língua portuguesa: tradição gramatical, mídia & exclusão 

social. São Paulo, Loyola, 2000. 

 ______. Português ou brasileiro? Um convite à pesquisa. São Paulo, Parábola, 

2001. 

 BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1977. 

 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média Tecnológica. 

Parâmetros curriculares nacionais: Ensino Médio: Língua Portuguesa. Brasília: 

MEC/SEMT, 1999. 

 CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. São 

Paulo:  Martins Fontes, 1976. 2v.    

 ______.  Literatura e sociedade. São Paulo: Nacional, 1973.    
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 ______.  Na sala de aula. São Paulo: Ática, 1985. 

 COUTINHO, Afrânio. (org.). A literatura no Brasil. 6. v. Rio de Janeiro: 

Sulamericana,  1969. 6V 

 CUNHA, Celso Ferreira da. Gramática da língua portuguesa. - FAE-Ministério 

da Educação : Brasília, 1986. 

 DEMO, Pedro. Conhecimento moderno: sobre ética e intervenção do 

conhecimento. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.  

 DEMO, Pedro. A Educação do futuro e o futuro da educação. Campinas, São 

Paulo: Autores Associados, 2005. 

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

Fontes,  1990. 

 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.   

 GARCEZ, Lucília Helena do Carmo. A escrita e o outro: os modos de 

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

1998. 

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

Cascável: Assoeste, 1985. 

 GOODMAN, S.Kenneth. Considerações a respeito da língua e do 

desenvolvimento. In FERREIRO, Emília; PALÁCIO, Margarida Gómez. Os 

processos de leitura e escrita: novas perspectivas. Tradução de Luisa Maria Silva. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 1987, p. 11 -22. 

GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. 3. ed. Rio de 

Janeiro:  Civilização Brasileira, 1978.   

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

1978. 

 JAUS, H. R. et alli. A literatura e o leitor: textos de estética da recepção. Rio de 

Janeiro:  Paz e Terra, 1979. 

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

Contexto, 1998. 

 KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos 

do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

 LUFT, Celso Pedro. Língua e liberdade: por uma nova concepção da língua 

materna. São Paulo: Ática, 2004. 

 MARCUSCHI, Luiz Antônio. Exercícios de compreensão ou copiação nos 

manuais de ensino de língua? EM ABERTO, Brasília, ano 16, n.69 jan/mar 1996. 

Disponível em: Guia de livros didáticos no site: http//www.mec.org.br. 

 MATTOS E SILVA, R.V. Tradição gramatical e gramática tradicional.  São 

Paulo: Contexto, 2002.   

 _____. O português arcaico: morfologia e sintaxe. São Paulo: Contexto, 2001. 

 _____. Contradições no ensino de português: a língua que se fala x a língua que 

se ensina.  São Paulo: Contexto, 1996.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 ORLANDI, Eni Puccinelli. A linguagem e seu funcionamento: as formas do 

discurso. 4. ed. Campinas: Pontes, 1996. 

 NICOLA, José de. Língua, literatura e redação. São Paulo: Scipione. 1991. 3 v. 

 PERRONE-MOISÉS, Leyla. Texto, crítica, escritura. São Paulo: Ática, 1993. 

 PLATÃO Y. Fiorin. Para Entender o Texto. São Paulo. Ed. Ática, 2002. 

 POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: 

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

Autêntica, 2003.  

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

de gramática no 1 e 2 graus. São Paulo: Cortez, 1996. 

 VIEIRA, A. O prazer do texto: perspectivas para o ensino da literatura. São 

Paulo: EPU, 1989. 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: TOPOGRAFIA 

Série: 3ª Carga Horária: 60 HORAS - 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 

 Interpretar e representar a superfície topográfica como recurso auxiliar na 

construção civil.  

 Avaliar o grau de precisão necessário nos trabalhos topográficos para os fins 

específicos da construção civil.  

 Avaliar a viabilidade de aplicação de novas tecnologias da topografia nas obras 

de construção civil.  

 Coordenar trabalhos topográficos de campo, cálculos e desenho topográfico.  

 Utilizar adequadamente instrumental topográfico para planimetria e altimetria;  

 Realizar trabalhos topográficos de campo (levantamentos e locações);  

 Interpretar plantas topográficas planialtimétricas;  

 Efetuar desenho topográfico em prancheta e computador;  

 Utilizar as ferramentas básicas de um software topográfico;  

 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

1. Simbologias e convenções técnicas; 2. Normas Técnicas; 3. Estaqueamento; 4. 

orientação magnética e Geográfica; 5. Métodos de Levantamento Topográfico; 6. 

levantamento topográfico planimétrico; 7. Representação Gráfica de Levantamento 

topográfico planimétrico; 8. Avaliação de áreas; 9. Levantamento Topográfico 

altimétrico e topográficos; 10. Representação gráfica de levantamentos topográficos 

altimétricos e plani-altimétricos; 11. Representações tridimensionais de terrenos; 12. 

Topologia; 13. Locação de obras.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 

 Atividades e estudos desenvolvidos em aulas teóricas e práticas, individuais e em 

grupo, em sala de aula e em campo.  

 

AVALIAÇÃO 
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 Avaliação teórica e prática, individuais e em equipe, assiduidade e participação;  

 Avaliação dos trabalhos topográficos.  

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 BORGES, Alberto de Campos. Topografia. São Paulo: Edgar Blücher, 1977 – 

v.um.  

 BORGES, Alberto de Campos. Topografia. São Paulo: Edgar Blücher, 1992 – 

v.2.  

 RODRIGUES, José Carlos. Topografia. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, 1979;  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 COMASTRI, José Aníbal. Topografia Aplicada: medição, divisão e demarcação. 

Viçosa: UFV, Impr. Univ. 1990;  

 COMASTRI, José Aníbal. Topografia: altimetria. 2ed. Viçosa: UFV, Impr. Univ. 

1990;  

 GARCIA, Gilberto José; PIEDADE, Gertrudes C. Rocha. Topografia aplicada às 

Ciências Agrárias. 5Ed. São Paulo: Nobel, 1984.  

 Apostilas elaboradas pelos profºdo IFBA  

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 

Série: 3ª Carga Horária: 60 HORAS - 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 

 Estimar cargas e tensões atuantes em estruturas;  

 Estudo e análise das ações e reações estruturais;  

 Interpretação dos diagramas de esforços solicitantes. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

Grandezas fundamentais: força, momento e sistema binário; 2. Condições de equilíbrio; 

3. Centro de gravidade e momento de inércia; 4. Deformação estrutural: lei de Hooke, 

diagrama tensão deformação, tensões normais e de corte, tensão normal na flexão; 4. 

Vínculos: tipos, simbologia; 5.Tipos de carregamento: cargas concentradas e 

distribuídas; 6. Reações de apoio: vigas e lajes; 7. Esforços seccionais: esforço cortante, 

esforço normal e momento fletor em uma viga isostática; 8. Diagrama de esforços 
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cortante, normal e momento fletor.   

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas práticas; pesquisa 

bibliográfica;  

 Provas teóricas; Provas práticas; trabalho em grupo e individual; participação nas 

discussões. 

 Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 

AVALIAÇÃO 

 Avaliações escritas e práticas 

 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas) 

 Participação nas discussões 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 BEER & JHONSTON. Resistência dos Materiais. 5ª edição.  

 BEER, Ferdinand P; RUSSELL, Johnston Jr. Mecânica Vetorial para 

Engenheiros – Estática 5ª edição. São Paulo: Makron Books, 1994.  

 CALLISTER, William D. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. 7ª 

ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 HIBBELER, R. C. Resistência dos Materiais. 7ª ed. Sao Paulo: Prentice Hall, 

2010.  

 HIGDON, A. at alli (1981). Mecânica dos materiais. Rio de Janeiro: Guanabara 

Dois S.A.  

 UGURAL, ANSEL C. Mecânica dos Materiais. Rio de Janeiro. LTC. 2009. 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: TÉCNICAS CONSTRUTIVAS  

Série: 3ª Carga Horária: 120 HORAS - 144 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Orientar a execução de serviços de: implantação de canteiro de obra; Movimento 

de terra; Fundações; Serviços de Superestrutura; Alvenarias; Cobertura  

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Serviços preliminares: limpeza do terreno, tapumes, locação da obra;  

 Movimento de terra: corte, aterro, escavação de valas, aterro do caixão;  

 Fundações: tipos, cintamento, fôrmas, ferragens, concreto;  

 Superestrutura: tipos, fôrmas, ferragens, concreto;  

 Alvenarias: tipos, amarração, vergas;  

 Cobertura: tipos, madeiramento, telhamento.  

 Esquadrias  

 Revestimentos de paredes  

 Forros  
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 Impermeabilização  

 Piso e pavimentação  

 Pintura 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas práticas; pesquisa 

bibliográfica; pesquisa de campo; 

 Provas teóricas; Provas práticas; trabalho em grupo e individual; participação nas 

discussões. 

 Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 

AVALIAÇÃO 

 Avaliações escritas e práticas 

 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas) 

 Participação nas discussões 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 BORGES, Alberto de Campos. Práticas das Pequenas Construções, Ed. Edgard 

Blucher Ltda  

 BAUD, G. Manual de Construção – Hemos – Livraria Editora Ltda. SP  

 CARDÃO, Celso. Técnicas da Construção, Edições Arquitetura e 

Engenharia, Belo Horizonte, 2a ed.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 PIANCA, João B., Manual do Construtor, Ed. Globo, Porto Alegre, 1a ed., 

1959.  

 CHING, Francis D.K., ADAMS, Cassandro. Técnicas de Construção Ilustrada. 

Ed. Bookmann, Porto Alegre.  

 CUNHA, A. G. da. Manual de impermeabilização e isolamento térmico- como 

projetar e executar. Editora Argus  

 NAZAR, N. Formas e escoramentos para edifícios. Editora Pini. 2007.  

 NORMAS TÉCNICAS  

 

 

 QUARTA SÉRIE 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: BIOLOGIA 

Série: 4ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a  

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Descrever processos e características do ambiente ou dos seres vivos, observando 

em microscópio ou a olho nu. 

 Perceber e utilizar os códigos intrínsecos da biologia. 

 Apresentar suposições e hipóteses acerca de dos fenômenos biológicos em 

estudo. 

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

 Conhecer diferentes formas de obter informações (observações, experimento, 

leitura de texto, imagem e entrevista), selecionando aquelas pertinentes ao tema 

biológico em estudo. 

 Relacionar fenômenos, fatos, processos e idéias em biologia, elaborando 

conceitos, identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações 

 Utilizar critérios científicos para realizar classificações de animais, vegetais etc. 

 Relacionar os diversos conteúdos conceituais de Biologia(lógica interna) na 

compreensão de fenômenos. 

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

 Selecionar e utilizar metodologias científicas adequadas para resolução de 

problemas, fazendo uso,quando for o caso, de tratamento estatístico na análise de 

dados coletados. 

 Formular questões, diagnósticos e propor soluções para problemas apresentados, 

utilizando elementos da Biologia. 

 Utilizar noções e conceitos da biologia em novas situações de aprendizado 

(existencial ou escolar). 

 Relacionar conhecimento das diversas disciplinas para o entendimento de fatos 

ou processos biológicos( lógica externa) 

 Reconhecer a Biologia como um fazer humano e, portanto, histórico, fruto da 

conjunção de fatores sociais, políticos, econômicos, culturais,religiosos e 

tecnológicos. 

 Identificar a interferência de aspectos místicos e culturais nos conhecimentos do 

senso comum relacionados a aspectos biológicos; 

 Reconhecer o ser humano como agente paciente de transformações intencionais 

por ele produzidos no seu ambiente. 

 Julgar ações de intervenção, identificando aquelas que visam a preservação e a 

implementação da saúde individual, coletiva e do ambiente. 

 Identificar as relações entre o conhecimento científico e o desenvolvimento 

tecnológico, considerando a preservação da vida, as condições de vida e as 

concepções de desenvolvimento sustentável. 

 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Genética; 

 Evolução 

 Ecologia 

 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas com exposição dialogada; 

 Observação do desenvolvimento da aprendizagem; 

 Apresentação de seminários e relatórios 

AVALIAÇÃO 

 Avaliação escrita; 

 Observação do desenvolvimento da aprendizagem; 

 Apresentação de seminários e relatórios 

BIBLIOGRAFIA 

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

único, Ática, 1ª edicção, São Paulo, 2004 

 FAVARETTO, J.A. & MERCADANTE, C. Volume único, ed. Moderna, 2ª 

edição, São Paulo, 2003. 

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

1997 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: FILOSOFIA 

Série: 4ª Carga Horária: 30 HORAS – 36 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Ler textos filosóficos de modo significativo. 

 Ler, de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e registros. 

 Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo 

 Debater tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e mudando de 

posição face a argumentos mais consistentes. 

 Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos 

nas Ciências Naturais e Humanas, nas Artes e em outras produções culturais. 

 Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem 

específica, quanto em outros planos: o pessoal-biográfico; o entorno sócio-

político, histórico e cultural; o horizonte  da sociedade científico-tecnológica. 

 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Éticas do dever, fundamentação da moral, autonomia do sujeito 

 Razão e vontade, o belo e o sublime na Filosofia alemã 

 Crítica à metafísica na contemporaneidade, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger 

 Epistemologias contemporâneas, Filosofias da ciência, o problema da 

demarcação entre ciência e metafísica 

 O problema dos universais, os transcendentais 

 Fenomenologia, existencialismo 

 Marxismo e Escola de Frankfurt. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas dialogadas; 

 Utilização de slides, Retroprojetor; 

 Quadro branco 

 Trabalho de apresentação individual e grupal 

 Solicitação de leitura 

 Filmes 

AVALIAÇÃO 

 Elaboração de trabalhos: individual e grupos 

 Prova escrita 

 Seminários 

 Debates 

 Proposta de leitura: textos originais 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 CHAUÍ, Maria Helena. Filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2001 

 ARANHA, Maria Lucia de Arruda. Filosofando: introdução à filosofia – 3ª Ed. 

Revista – São Paulo: Moderna, 2003 

 NICOLA, Ubaldo. Antologia ilustrada de filosofia: das origens à idade moderna 
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– São Paulo: Globo, 2005. 

 Dicionário de Filosofia: Abagnano, N. 

 Dicionário de Filosofia: Japiassu, H. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 BAUMAN, Zygmunt. A Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, 2001.  

 CANEVACCI. Massimo. Antropologia da comunicação visual. Rio de Janeiro: 

DP &A, 2001.  

 ___________________. A cidade polifônica: ensaio sobre a antropologia da 

comunicação urbana. Trad. Cecília Prada. 2ª. Edição. São Paulo: 2004.  

 HARVEY, David. Condição Pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da 

mudança cultural. 7ª. Edição, São Paulo: Edições Loyola, 1998.  

 ORTIZ, Renato. A moderna Tradição Brasileira. 5ª. Ed. São Paulo: Brasiliense, 

2006.  

 REALE, Giovanni. História da Filosofia. v. 6 e 7. 3 ed. São Paulo: Paulus, 2004.  

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: SOCIOLOGIA 

Série: 4ª Carga Horária: 30 HORAS - 36 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Identificar, analisar e comparar os diferentes discursos sobre a realidade: as 

explicações das Ciências Sociais ,amparadas nos vários paradigmas teóricos, e as 

do senso comum. 

 Produzir novos discursos sobre as diferentes realidades sociais, a partir das 

observações e reflexões realizadas. 

 Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana, 

ampliado a “visão de mundo”, e o “horizonte de expectativas”, nas relações 

interpessoais com vários grupos sociais; 

 Construir uma visão mais critica da industria cultural e dos meios de 

comunicação e de massa, avaliando o papel ideológico do “marketing” enquanto 

estratégia de persuasão do consumidor e do próprio eleitor. 

 Compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais de etnias e 

segmentos sociais, agindo de modo a preservar o direito á diversidade, enquanto 

princípio estético, político e ético que supera conflitos e tensões do mundo atual. 

 Compreender  as transformações no mundo do trabalho e o novo perfil de 

qualificação exigida, gerados por mudanças na ordem econômica. 

 Construir a identidade social e política, de modo a viabilizar o exercício da 

cidadania plena, no contexto do Estado de Direito, atuando para que haja, 

efetivamente, uma reciprocidade de direitos e deveres entre o poder público e o 

cidadão e também entre os diferentes grupos; 

 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS  

(conteúdos revisados e aprofundados para Exame Nacional do Ensino Médio) 

 Revisão critica das teorias sobre a divisão do trabalho e as respostas gerenciais; 

 A teoria da alienação revista sob a ótica da sociologia Moderna; 
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 Exame das principais formulações ideológicas sobre o trabalho; 

 A sociologia do sindicalismo e o sindicato no Brasil; 

 Movimentos sociais de luta e defesa da cidadania, das minorias e pelo direito às 

diversidades humanas; 

 Família: ampliação do conceito, especificidades e diferenças; 

 Estratégias de abordagem e grupos sociais, especialmente a família; 

 Cultura popular e práticas populares. 

 Cultura da paz e não violência: gênero e etnia. 

 Individuo e Sociedade; 

 Sociologia do trabalho: Trabalho e ideologia; 

 Taylorismo, Fordismo, Toyotismo; 

 Sociologia: a ciência da sociedade; 

 Relações indivíduo-sociedade; 

 Cultura e Sociedade; Cultura e Ideologia; Diversidade cultural; 

 Introdução à metodologia cientifica; 

 Análise e interpretação de dados estatísticos; 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas dialogadas; 

 Leituras e reflexões dos textos bibliográficos e projetos temáticos; 

 Seminários em grupo sobre a temática contextualizando com os temas da 

pesquisa; 

 Vivências, dramatizações, leitura de vídeos. 

AVALIAÇÃO 

 Avaliação escrita; Frequência e participações nas atividades desenvolvidas; 

 Apresentação de seminários em grupos. 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 ANTUNES, Ricardo, Os Sentidos do Trabalho (Ensaio sobre a Afirmação e a 

Negação do Trabalho),  Ed. Boitempo, 7ª edição, São Paulo, 2003 

 BENTO, Maria Aparecida Silva. Cidadania em preto e branco:  Discutindo as 

relações raciais. São Paulo: Ática, 2003. 

 BOFF, Leonardo, Civilização planetária: desafios à sociedade e ao cristianismo – 

Rio de Janeiro: Sextante, 2003 

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

Moderna, 1990. 

 CALDAS, Waldenyr. Temas de cultura de massa:  música, futebol, consumo,. 

São Paulo: Arte & Ciência – Villipress, 2001. 

 CARVALHO, L.M.G. Sociologia e ensino em debate: experiências e discussão 

de sociologia. RS: Unijuí, 2004. 

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

Moderna, 1997 

 DEMO, Pedro. Introdução à sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e 

desigualdade social. São Paulo: Atlas, 2002. 

 DIMENSTEIN, Gilberto. Aprendiz do futuro:  cidadania hoje e amanhã. São 

Paulo: Ática, 2003. 

 DIMENSTEIN, Gilberto; GIANSANTI, Álvaro César. Quebra-cabeça Brasil: 

temas de cidadania na história do Brasil. São Paulo: Ática, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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 ENGELS, Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. Rio de 

Janeiro: Horizonte, 1945.  

 GUARENSCHI, P.A. Sociologia da prática social. Petrópolis: Vozes.  

 GUIMARÂES, R. TAVARES, R.F. Saúde e Sociedade no Brasil: Anos 80 

Relume Dumara. 

 HARVEY, D. A Condição Pós-Moderna, Ed. Loyola, 1993, Parte 2. 

 INKELES, A. O que é Sociologia. Editora Thomsou Learning, 1980. 

 JONNSIN, ALLAN G. Dicionário de Sociologia: guia prático de linguagem 

sociológica. São Paulo: Zahar  

 KONDER, V.TURA, M.L.R., VILELA, R.A.T. Sociologia para educadores. 

Editora Quartel,  2001 

 LARAIA,  Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico; 16ª  edição, 

Rio de Janeiro: Zahar editores, 2003 

 MARTINS, J.S. Sociologia e Consciência Social no Brasil. São Paulo: edesp, 

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

Loyola.  

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

Vozes. 

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

1994. 

 OLIVEIRA, Pérsio Santos. Introdução à Sociologia. Ática, 1995. 

 PEDROSO, Regina Célia. Violência e cidadania no Brasil: 500 anos de exclusão. 

São Paulo: Ática, 2003. 

 QUEIROZ, M.S. Saúde e doença: um enfoque antropológico. Edusc, 2003. 

 TERREIRA, L.C. A Sociologia no horizonte do século XXI. Boitempo editorial, 

2002. 

 TOMAZI,, Nelson Dácio (Org.). Iniciação à Sociologia.  São Paulo: Atual, 2000. 

 VILANOVA, Sebastião Introdução à Sociologia. Editores Atlas 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: GEOGRAFIA 

Série: 4ª Carga Horária: 60 HORAS –72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Construir a identidade social e política de modo a viabilizar o exercício de 

cidadania plena, contexto do estado de direito, atuando para que haja, 

efetivamente uma reciprocidade e deveres entro o poder publico e o cidadão. 

 Conhecer e  analisar os principais problemas temas ao mundo contemporâneo. 

 Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da Geografia (mapas,gráficos, 

tabelas),considerando-os como elementos da representação de fatos e fenômenos 

espaciais e/ou especializados. 

 Reconhecer  e  aplicar o uso das escalas cartográficas e geográfica, como formas 

de organizar e conhecer a localização, distribuição e freqüência dos fenômenos 

naturais e humanos. 

 Reconhecer os fenômenos espaciais a partir da seleção, comparação e 

interpretação, identificando as  singularidades ou generalidades de cada 

lugar,paisagem ou território. 
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 Selecionar e elaborar esquemas de investigação que desenvolvam a observação 

dos processos de formação e transformação dos territórios, tendo em vista as 

relações de trabalho, a incorporação de técnicas e tecnologias e o estabelecimento 

de redes sociais 

 Analisar e comparar, interdisciplinarmente, as relações entre preservação e 

degradação da vida no planeta, tendo em vista o conhecimento da sua dinâmica e 

a mundialização dos fenômenos culturais,econômicos,tecnológicos e políticos 

que incidem sobre a natureza, nas diferentes escalas-local,regional,nacional e 

global. 

 Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço geográfico 

atual a sua essência,ou seja, os processos históricos, construídos em diferentes 

tempos, e os processos contemporâneos, conjunto de práticas dos diferentes 

agentes, que resultam em profundas mudanças na organização e no conteúdo do 

espaço. 

 Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da Geografia 

 Identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações naturais, 

sociais,econômicas,culturais e políticas no seu “lugar-mundo”,comparando, 

analisando e sintetizando a densidade das relações e transformações que tornam 

concreta e vivida a realidade. 

BASES CIETÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Globalização e neoliberalismo; 

 Direitos humanos: violência, trabalho infantil, direitos do consumidor; 

 Movimentos sociais; 

 Meio ambiente; 

 Revolução tecnológica. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas; 

 Seminários; 

 Leitura de vídeos. 

AVALIAÇÃO 

 Produção textual aliada a tecnologias inovadoras; 

 Pesquisa. 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 BOFF, Leonardo, Civilização planetária: desafios à sociedade e ao cristianismo – 

Rio de Janeiro: Sextante, 2003 

 BOLIGIAN, Levon. Geografia: espaço e vivência: São Paulo. Atual. 2004.  

 MAGNOLI, Demétrio; ARAÚJO, Regina. Projeto de Ensino de Geografia. 

Natureza. Tecnologias. Sociedades. Geografia do Brasil. São Paulo, Moderna, 

2001.  

 MAGNOLI, Demétrio; ARAÚJO, Regina. Geografia: a construção do mundo. 

Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Editora Moderna, 2005.  

 MOREIRA, J. C.; SENE, E. de. O espaço geográfico e globalização. Trilhas da 

Geografia. São Paulo: Scipione, 2006.  

 VESENTINI, José William. Sociedade e Espaço: Geografia Geral e do Brasil. 

43. ed. São Paulo: Editora Ática, 2003.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 CARLOS, Ana Fani (org.). Os caminhos da reflexão sobre a cidade e o urbano. 

São Paulo: Edusp, 1994.  
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 CASTRO, Iná et al. Questões atuais da organização do território. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.  

 CORRÊA, Roberto L. Trajetórias geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

1997.  

 ______. O espaço urbano. São Paulo, Ática, 1989.  

 MATTEI, Lauro. Novas Dimensões Socioeconômicas do Espaço Rural 

Brasileiro. Revista Econômica do nordeste. Fortaleza, v.37, n.1, jan-mar., 2006.  

 OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. Agricultura Brasileira: transformações 

recentes. In: ROSS, Jurandyr L. S. (org.). Geografia do Brasil. 5. ed. São Paulo: 

Edusp, 2005.  

 ______. A Agricultura Brasileira: desenvolvimento e contradições. In: BECKER, 

Berta et al (orgs.). Geografia e Meio Ambiente no Brasil. 3. ed. São Paulo: 

Hucitec, 2002.  

 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à 

consciência universal. 5. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001.  

 SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria L. O Brasil: território e sociedade no início 

do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2001.  

 SCARLATO, Francisco C. O Espaço Industrial do Brasileiro. In: ROSS, 

Jurandyr L. S. (org.). Geografia do Brasil. 5. ed. São Paulo: Edusp, 2005.  

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: INGLÊS 

Série: 4ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Valorizar o domínio da língua inglesa com forma de conhecimento e de 

integração no mundo; 

 Conhecer as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso à 

informação a ouras culturas e grupos sociais; 

 Compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em 

razão de aspectos sociais ou culturais; 

 Saber distinguir as variantes lingüísticas; 

 Compreender em que medida os enunciados refletem a forma de ser, agir, de 

quem os produz; 

 Adquirir um vocabulário produtivo que lhe garanta competência na compreensão 

de pequenos textos em inglês; 

 Conhecer as estruturas básicas da língua inglesa e utiliza-las na compreensão, 

produção e decodificação de textos orais e escritos. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Estudo de vocabulário técnico e expressões idiomáticas inglesas em ciência da 

computação e tecnologia da informação; 

 Interpretação de textos técnico-científico em inglês; 

 Estudo de itens gramaticais básicos que possam auxiliar na compreensão do 
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texto; 

 Habilidades de estudo: resumir parágrafos e textos breves ou de dificuldade 

limitada; traduzir pequenos trechos; 

 Identificação de metáforas e referências culturais 

 Leitura e interpretação de textos on-line; 

 Vocabulário técnico científico básico em inglês.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Exposição oral; 

 Debate aberto; 

 Aulas expositivas para a introdução e revisão dos trabalhos diários (warm-up); 

 Leitura e interpretação individual e coletiva de textos (understanding texts); 

 Atividades escritas e orais (Individual e em grupo): Fixation exercises/ Dictation/ 

Listening comprehension/Songs and Short Activites/Film; 

 Atividades escritas e orais (Individuais e em grupo); 

 Textos técnicos-científicos em inglês; 

 Documentação on-line; 

 Aula expositiva, aula prática com resolução de exercícios. 

 Recursos didáticos: Retroprojetor, transparências, Internet, textos variados, textos 

técnicos da área da edificações, textos extraídos da Internet, dicionários 

espanhol/português, DVD, televisão e videocassete. 

AVALIAÇÃO 

DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Serão realizadas atividades em sala de aula através da prática de compreensão de 

textos escritos (extraídos de revistas, jornais, manuais, livros, internet, etc.); e 

verificações parciais (VP1 e VP2) durante as unidades. 

 Critério para avaliação das atividades Intra-classe (trabalhos em sala): 

 Serão realizados trabalhos de leitura e interpretação de texto em cada unidade 

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

de inglês. 

 As atividades intra-classe podem ser feitas em equipes de 02 alunos e deverão ser 

entregues ao final da aula. 

 A aprendizagem será trabalhada através de atividades diferentes, tais como: 

true/false exercise, completion exercises, matching, role playing, group/pair 

work, brainstoriming activities, linking words/paragraps, viewing sequences, 

listening comprehension exercises, filing in blanks, multiple choice, writing, 

games, warm-up activities, songs, etc. 

 É permitido o uso do dicionário nas atividades intra-classe; 

 É permitido o uso da tabela dos verbos irregulares. 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 Apostilas elaboradas pela professora da disciplina; 

 Revistas e jornais de interesse geral especializados ou de divulgação científica; 

 Manuais e livros – textos editados em língua inglesa 
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 Textos técnicos de edificações extraídos da internet; 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 Material publicado pela Coordenação do Projeto Nacional de Inglês Instrumental; 

 COLLINS, Cobuild – Essencial Dictionary 

 LONGMAN. Dictionary of contemporary English 

 MARQUES, Amadeu and DRAPER, David. Dicionário Inglês/Português – 

Português/Inglês. São Paulo. Ed. Ática, 1988 

 MARTINS, Elisabeth Prescher. Gradede English. São Paulo. Moderna, 1996 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA  

Campus Ilhéus  

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Area Profissional: Construção civil 

Disciplina: ESPANHOL  

Série:4ª  Carga Horária: 60 HORAS - 72 h/a  

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 

 Conhecer a unidade e a diversidade da língua espanhola ou castelhana, 

respeitando as peculiaridades léxicas, fonéticas e semânticas de cada nação. 

 Conhecer os países que falam a língua espanhola ou castelhana no mundo e a 

influência dos povos aborígines em sua conformação.   

 Compreender, interpretar e produzir textos orais e escritos.  

 Entender o diálogo em língua estrangeira como instrumento de comunicação na 

produção coletiva e na busca de soluções de problemas.  

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

 Conhecer, entender e apropriar-se, se conveniente,  da linguagem específica da 

área de edificações.  

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)  

 Saludos, costumbres, agradecimientos y presentaciones.  

 Países donde se habla español o castellano en el mundo. 

 Lectura y comprensión de textos informativos, literarios y musicales. 

 Distinción entre registro formal e informal. 

 Pronombres personales sujeto y complemento. 

 Los colores 
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 Las partes del cuerpo 

 El vestuario 

 Estructura de la lengua (estructuras gramaticales que dan soporte a la oralidad, 

lectura y escritura).  

 El lenguaje “netivo”.  

 Diferencias y semejanzas entre términos técnicos específicos de la edificações.  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS  

 Aulas expositivas, práticas, dinâmica de grupos. 

 Utilização de recursos audiovisuales, laboratório de edificações, Internet. 

 Leituras e reflexões dos textos bibliográficos e projetos temáticos. 

 Produção de textos orais e escritos.  

 Produção de um blog.  

 Seminários em grupo sobre a temática contextualizada com os temas da 

pesquisa. 

AVALIAÇÃO  

 

 Auto avaliação;  

 Avaliação teórica;  

 Participação nas aulas (qualitativa);  

 Apresentação do Trabalho Final. 

BIBLIOGRAFIA  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 Apostila elaborada pelo professor com conteúdos direcionados para a aula de 

ELE.  

 CASTRO, Francisca. “Uso de la gramática española” 1ª Ed. 13ª reimpresión. 

Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, S.A. 2005.  

 Dicionario Larousse espanhol – português, português – espanhol: essencial/ 

[coordenação editorial José A. Gálvez]. 1ª Ed. São Paulo: Larousse do Brasil, 

2005 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 Espanhol + fácil para falar/ tradução Larousse. – São Paulo: Larousse do Brasil, 

2003. (Espanhol + fácil/ direção Ralf Brockmeter) 

 PALOMINO, María Angeles. “Técnicas de correo comercial”. 1ª Ed. Madrid: 

Editora Edelsa Grupo Didascalia, S.A. 1997.  

 ROJAS, Gordillo, Carmen. Internet como recurso didáctico para la classe de 

E/LE/ Carmen Rojas Gordillo, Brasilia. Embajada de España. Consejería de 

Educación y Ciencias, 2001. 

 ZATARAIN, Irma Munguía; ZATARAIN, Martha E. , ROMERO, Gilda R. 

“Gramática Práctica de la Lengua Española”. 1ªed. 4ª reimpresión.México: 

Editorial Larousse, S. A. 2005. 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: ONQ (ORGANIZAÇÃO & NORMAS E GESTÃO DA QUALIDADE) 

Série: 4ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a  

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Definir Estrutura Organizacional. 

 Identificar as novas tendências da administração 

 Identificar as características dos conceitos e planos de qualidade estabelecidos. 

 Identificar as bases para a implantação de um sistema de qualidade em serviços. 

 Desenvolver no pessoal a atenção para a satisfação dos clientes. 

 Desenvolver o espírito empreendedor. 

 Estabelecer procedimentos e regras para o funcionamento da estrutura 

organizacional. 

 Montar equipes de trabalho para a efetivação dos serviços. 

 Atuar nas diversas áreas do processo empresarial: planejamento, organização e 
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controle. 

 Aplicar o programa 5S. 

 Identificar e aplicar os principais conceitos das normas de qualidade ISO. 

 Identificar e avaliar as oportunidades de mercado. 

 Identificar, relacionar e avaliar informações de forma contínua para manter os 

produtos e serviços em sintonia com as demandas do mercado. 

 Captar tendências de uso, consumo e expectativas das clientelas efetiva e 

potencial. 

 Utilizar dados de pesquisas, sondagens e indicadores sócio-econômicos. 

 Identificar o setor dentro da estrutura econômica. 

 Utilizar informações referentes a área de edificações de forma contextualizada. 

 Elaborar e interpretar orçamentos. 

 Apurar custos e determinar preços. 

 Ler e interpretar balanços, relatórios e documentos de controle interno. 

 Controlar orçamentos. 

 Elaborar cronogramas e efetivar seu cumprimento. 

 Aplicar conclusões decorrentes da interpretação de balanços, relatórios e 

documentos de controle interno. 

 Operacionalizar o empreendimento. 

 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Princípios de Administração e Organização de Empresas; 

 História da Administração; 

 Organização de setores internos; 

 Normas para abertura e funcionamento de Empresas; 

 Normas e técnicas de Qualidade. 

 Gerenciamento e Controle de Qualidade. 

 Técnicas de leitura e interpretação de pesquisas, sondagens e indicadores sócio-

econômicos. 

 Técnicas de Marketing e Venda. 

 Comportamento Empreendedor. 

 Plano de Negócio. 

 Princípios e técnicas de finanças e contabilidade necessárias à leitura e 

elaboração de orçamentos. 

 Cálculo de custos e formação de preços. 

 Técnicas de elaboração e interpretação de balanços, relatórios e documentos de 

controle interno. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas participadas 

 Vivências e dinâmicas de grupo; 

 Leituras e reflexões dos textos bibliográficos e jornais/revistas; 

 Seminários em grupo; 

 Projeção de vídeos e análise dos mesmos. 

 

AVALIAÇÃO 

 Verificação de Aprendizagem escrita; 

 Freqüências e participação às atividades desenvolvidas; 

 Apresentação de seminários em grupos. 

BIBLIOGRAFIA 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 Chiavenato, Idalberto – Introdução a Teoria Geral da Administração – 6ª edição - 

Ed. Campus, 2000 

 A Pequena Empresa e o Novo Código Civil - SEBRAE, 2003  

 Joseph & Susan Berk – Administração da Qualidade Total – Ed. IBRASA, 1997 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 Chiavenato, Idalberto – Teoria, Processo e Prática – 3ª edição – Ed. Makron 

Books 

 Kotler, Philip – Administração de Marketing – 5ª edição – Ed. Atlas, 1998 

 Juran, J.M. e Gryna, Frank M. – Controle da Qualidade, Vols: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

e 9. – Ed. Makron Books, 1993.  

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

Série: 4ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Identificar e avaliar conseqüências e perigos dos riscos que caracterizam o trabalho 

nesta área, com vistas às sua própria saúde e segurança no ambiente profissional;  

 Identificar riscos potenciais e causas originárias de incêndcio e as formas adequadas 

de combate ao fogo;  

 Interpretar as legislações e normas de segurança e os elementos básicos de prevenção 

de acidentes no trabalho de forma a conseguir avaliar as condições a que estão 

expostos os trabalhadores;  

 Identificar doenças relacionadas ao ambiente de trabalho, assim como as respectivas 

ações preventivas;  

 Empregar os princípios ergonômicos na realização do trabalho a fim de prevenir 

doenças profissionais e acidentes de trabalho, utilizando adequadamente os EPI e 

mantendo os EPC com condições de uso.  

 Reconhecer os símbolos específicos de saúde e segurança no trabalho  

 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 

 Segurança do trabalho: histórico, era industrial e na atualidade;  

 NR18 – Segurança na indústria da construção civil;  

 Acidente do trabalho: causas, prevenção e consequências;  

 EPI / EPC;  

 Riscos ambientais / mapa de riscos;  

 Princípio de prevenção e combate a incêndio;  

 Inspeção de segurança;  

 Legislação previdenciária;  
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 Noções de primeiros socorros;  

 Noções de ergonomia;  

 CIPA;  

 Epidemiologia da morbidade no trabalho;  

 PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aula expositiva; 

 Leitura e pesquisa 

 Utilização de diversos textos como ponto de partida para alcance dos conteúdos; 

 Vídeo; 

 Estudo dirigido; 

 Seminário;  

 Atividades escritas; 

 Debates 

AVALIAÇÃO 

 A avaliação será contínua, processual, diagnóstica, com atividades escritas e 

orais; 

 Dentre as atividades possíveis, a saber:  

 Produção textual; 

 Prova escrita; 

 Confecção de painéis; 

 Análise da narrativa 

 Debates sobre textos 

 Leitura e discussão em sala de aula. 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 Manuais de Legislação ATLAS. Segurança e Medicina do Trabalho. 51ª edição. 

Ed. Atlas S/ª São Paulo: 2005  

 2. GUIMARÃES, João Carlos Serqueira. Roteiro de Legislação Trabalhista. São 

Paulo. Ed. LTR  

 3. Manual de Análise Ergonômica no Trabalho, 2ª edição. Revista e atualizada. Ed. 

LTR. São Paulo.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 MICHEL, Osvaldo. Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais. Ed. LTR, 

São Paulo.  

 PAIXÃO, Florêncio. Segurança e Medicina do trabalho. Ed. Síntese. Rio Grande 

do Sul.  

 ZOCCHIO, Álvaro. Prática de Prevenção de Acidentes: ABC da Seg. do 

trabalho. ATLAS/SP;  
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 DIB, C.Z. & Mistrorigo G.C. Primeiros Socorros. São Paulo, EPU  

 ZIN, L.A. Socorros Médicos de Emergência, 2ª edição. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, S.D.  

 

 

  

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: SOLOS E FUNDAÇÕES 

Série: 4ª Carga Horária: 60 HORAS - 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 

 Identificar, classificar e manusear solos, com base no conhecimento das suas 

principais propriedades;  

 Realizar ensaios de laboratório e Interpretar os resultados obtidos;  

 Identificar os tipos de fundações e suas características  

 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

1. Origem e Formação dos Solos  

2. Índices Físicos dos Solos.  

3. Ensaios de Caracterização Física dos Solos.   

4. Fenômenos da Capilaridade,  

5. Permeabilidade e Compressibilidade dos Solos 

6. Tipos de fundações 

7. Principais Características dos tipos de fundações  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas práticas; pesquisa 

bibliográfica; pesquisa de campo; 

 Provas teóricas; Provas práticas; trabalho em grupo e individual; participação nas 

discussões. 

 Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 

AVALIAÇÃO 

 Avaliações escritas e práticas 

 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas) 

 Participação nas discussões 

 Ensaio prático em laboratório.  

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 CAPUTO, H. P. Mecânica dos Solos e Suas Aplicações.  
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 SOUZA PINTO, Curso Básico de Mecânica dos Solos.  

 VARGAS, Milton. Introdução a Mecânica dos Solos.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 SENÇO, Wlastermiler. Manual de Técnicas de Pavimentação. Editora PINI.  

 MASSAD, Faical. Obras de Terra: Curso Básico de Geotecnia. Editora Oficina 

de Textos.  

 BRAJA M. DAS. Fundamentos de Engenharia Geotécnica.  

 CINTRA, Jose Carlos A. / AOKI, Nelson / ALBIERO, Jose Henrique. Tensão 

Admissível em Fundações Diretas. Editora Rima.  

 DIRCEU A. V., Francisco R. L. Fundações Vol. 1. Editora: Oficina de Textos  

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: ESTRUTURAS DE CONCRETO 

Série: 4ª Carga Horária: 60 HORAS - 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

Habilitar o aluno a compreender os projetos de estruturas de concreto preparando-os 

para:  

 

 Entender as principais propriedades do concreto simples e do concreto armado;  

 Identificar e compreender os aspectos fundamentais dos materiais constituintes 

do Concreto Armado, no que se refere ao projeto;  

 Interpretar e aplicar as prescrições da norma técnica pertinentes ao cálculo de 

Concreto armado;  

 Ler e interpretar projetos de estruturas de concreto armado e acompanhar sua 

execução;  

 Estimar cargas e tensões atuantes em estruturas;  

 Capacitar o futuro técnico a trabalhar em equipe multidisciplinar pelo 

entendimento dos termos e procedimentos em estruturas de concreto armado.  

 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

  Histórico do Concreto Armado  

 Vantagens e Desvantagens do Concreto Armado  

 Viabilidade do Concreto Armado  

 Partes constituintes de um Projeto Estrutural  

 Leitura de um projeto estrutural 

 Dimensionamento estrutural simples: Laje, viga, pilar e fundações diretas 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas práticas; pesquisa 

bibliográfica; pesquisa de campo; 

 Provas teóricas; Provas práticas; trabalho em grupo e individual; participação nas 

discussões. 
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 Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 

AVALIAÇÃO 

 Avaliações escritas e práticas 

 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas) 

 Participação nas discussões 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Concreto armado: eu te amo. Vol. I e II. 

5ª Edição. São Paulo: Edgard Blucher, 2008.  

 FUSCO, P. B. Estruturas de Concreto – solicitações normais. Rio de Janeiro: 

Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1981.  

 MOLITERNO, Antônio. Caderno de Estruturas em alvenaria e concreto simples. 

São Paulo: Editora Edgard Blucher Ltda., 1995.  

 PFEIL, Walter. Concreto Armado. Vol. 3. 5ª edição. Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos Editora S. A., 1989.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 BRANDÃO, Ivens Coimbra. Fundamentos para o cálculo em concreto armado 

aplicados à flexão pura. Belém: CEJUP, UFPA, 1993.  

 FUSCO, Péricles Brasiliense. Técnica de armar as estruturas de concreto. São 

Paulo: PINI, 1995.  

 SOUZA, Vicente Custódio Moreira de, RIPPER, Thomaz. Patologia, 

Recuperação e Reforço de Estruturas de Concreto. São Paulo: PINI, 1998. 

 SUSSEKIND, José Carlos. Curso de Concreto. Vol. I. 7ª edição. São Paulo: 

Editora Globo, 1993.  

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   

Série: 4ª Carga Horária: 60 HORAS - 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Identificar os componentes e conhecer os princípios de funcionamento dos 

Sistemas Prediais Elétricos;  

 Conceber espacialmente os Sistemas Prediais Elétricos em coerência com os 

Projetos Arquitetônico e Estrutural;  

 Conhecer os processos de dimensionamento dos Sistemas Prediais Elétricos e 

que constam nas Normas Técnicas;  

 Desenhar projetos de Sistemas Prediais Elétricos e orientar suas execuções.  

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

  

A - SISTEMA PREDIAL ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO  

 Terminologias e concepção espacial;  

 Normas da ABNT, da Cosern e do Corpo de Bombeiros local;  

 Conceitos básicos de eletricidade;  
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 Previsão de cargas, tipos de fornecimento e padrão de entrada;  

 Pontos de luz, interruptores e tomadas;  

 Divisão das instalações elétricas – circuitos terminais;  

 Quadro de distribuição;  

 Dispositivos de proteção contra sobrecarga, curto-circuito e choque elétrico;  

 Circuito de distribuição;  

 Planejamento da rede de eletrodutos;  

 Esquemas de ligação – condutores elétricos;  

 Aterramento;  

 Ferramentas para instalações elétricas e execução de circuitos;  

 Noções de dimensionamento de condutores, dispositivos de proteção e 

eletrodutos;  

 

B – TUBULAÇÃO TELEFÔNICA  

 Terminologias e concepção espacial;  

 Normas da ABNT;  

 Tubulação telefônica para edificações com até 5 pontos;  

 Tubulação telefônica para edificações com mais de 5 pontos;  

 Representação gráfica, dimensionamento e levantamento de material  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas práticas; pesquisa 

bibliográfica; pesquisa de campo; 

 Provas teóricas; Provas práticas; trabalho em grupo e individual; participação nas 

discussões. 

 Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 

AVALIAÇÃO 

 Avaliações escritas e práticas 

 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, 

pesquisas) 

 Participação nas discussões 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 CAVALIN, Geraldo; CERVELIN, Severino. Instalações Elétricas Prediais. 7. 

ed. São Paulo: Érica, 2002.  

 LIMA FILHO, Domingos Leite. Projetos de Instalações Elétricas Prediais. 6. 

ed. São Paulo: Érica, 2001 

 CONTRIM, A.B.M. Instalações elétricas – 4a Edição; São Paulo. Prentine 

Hall, 2000.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 CREDER, Hélio. Instalações Elétricas. 14. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos 

e Científicos, 2000.  

 NISKIER, Julio; MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações Elétricas. 4. 

ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2000.  
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Série: 4ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 

 Interpretar as plantas dos projetos, especificações básicas, legislação e normas 

técnicas utilizadas em instalações hidro sanitárias;  

 Identificação dos materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos utilizados em 

instalações hidro sanitárias;.  

 Identificação dos processos executivos dos sistemas construtivos utilizados na 

execução das instalações hidro sanitárias.  

 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

1. ÁGUA FRIA  

1.1. Sistemas de abastecimento, sistemas de distribuição e termos utilizados nas 

instalações prediais de água fria.  

1.2. Volumes dos reservatórios  

1.3. Dimensionamento das tubulações prediais de água fria  

1.4. Sub-ramais e ramais (método dos pesos e método das seções equivalentes)  

1.5. Colunas e barriletes – método dos pesos  

1.6. Recalque, sucção, limpeza e extravasor  

1.7. Materiais utilizados (válvulas, registros e torneiras / tubos e conexões de PVC)  

1.8. Levantamento de materiais  

2. ESGOTO SANITÁRIO  

2.1. Termos utilizados nas instalações prediais de esgoto sanitário  

2.2. Dimensionamento das tubulações prediais de esgoto sanitário  

2.3. Ramais de descarga, ramais de esgoto, tubos de queda, ramais / colunas de 

ventilação e subcoletores.  

2.4. Materiais utilizados (louça sanitária, sifões, ralos e caixas sifonadas / tubos e 

conexões de PVC)  

2.5. Levantamento de materiais  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas e demonstrativas, dialogadas, discussões teórico-práticas  

 Aulas práticas  

 Orientação individual  

  Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 

AVALIAÇÃO 

Avaliação será a partir do acompanhamento dos trabalhos realizados observando:  

o Domínio de técnica do conteúdo aprendido.  

o Entendimento do projeto.  

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 CREDER, Hélio. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. Livros Técnicos e 

Científicos Editora S. A., 5ª Edição, 1996. Rio de Janeiro - RJ.  
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 MACINTYRE, Archbald Joseph. Instalações Hidráulicas. Livros Técnicos e 

Científicos Editora S. A.,5ª Edição, 1995. Rio de Janeiro - RJ.  

 VIANNA, Marcos Rocha. Instalações Hidráulicas Prediais. Imprimatur, Artes 

Ltda, 2ª Edição, 1998. Belo Horeizonte – MG.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 AZEVEDO NETTO, José Martiniano de. Manual de Hidráulica, V1 e V2, 

Editora Edgard Blucher Ltda., 6ª Edição, 1973. São Paulo – SP.  

 NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E CATÁLOGOS DE FABRICANTES.  

 NBR 5626 – Instalação predial de água fria.  

 NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário - projeto e execução.  

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: INFRAESTRUTURA URBANA 

Série: 4ª Carga Horária: 60 h - 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Introduzir conceitos de infra-estrutura urbana. Instrumentar o aluno para analisar, 

avaliar os sistemas intra-urbanos.  

 Estimular a capacidade do aluno em perceber aspectos funcionais do meio urbano, a 

fim de identificar problemáticas, propor adequações e soluções que resultem em um 

meio urbano de qualidade.  

 Desenvolver habilidade do aluno de trabalhar em conjunto de forma colaborativa a 

fim de alcançar o objetivo da equipe, através do desenvolvimento paralelo entre o 

exercício prático em sala de aula e a explanação dos conteúdos programáticos.  

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

1.   Planejamento Urbano  

2.   Normas Técnicas – Legislação Municipal Estadual Federal  

3.   Sistemas de Infra-estrutura Urbana  

4.   Uso do Solo Urbano  

5.   Habitação  

6.   Parques – Praças - Áreas verdes  

7.   Sistemas de Transporte Urbano  

8.   Sistema de Drenagem Urbana  

9.   Sistemas de Abastecimento de água  

10. Sistemas de Coleta de Esgoto  

11. Sistemas de Coleta de Resíduos Sólidos  

12. Sistemas de Iluminação de Vias Públicas  

13. Equipamentos Urbanos  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas práticas; pesquisa 

bibliográfica; pesquisa de campo; 

 Provas teóricas; Provas práticas; trabalho em grupo e individual; participação nas 

discussões. 
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 Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 

AVALIAÇÃO 

 Avaliações escritas e práticas 

 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas) 

 Participação nas discussões 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 MASCARÓ, Juan & YOSHINAGA, Mário. Infra-estrutura Urbana. Ed Mas 

Quatro/PINI.  

 DACACH, Nelson Gandur. SISTEMAS URBANOS DE AGUA, Livros Téc e 

Cient RJ, 1975.  

 ALVA, E. NEIRA. METRÓPOLES (IN) SUSTENTÁVEIS, Relume Dumara, 

RJ, 1997  

 SILVA, D. D PRUSKI, F. F. GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS – 

ASPECTOS LEGAIS, ECONÔMICOS, ADMINISTRATIVOS E SOCIAIS, 

MMA, Brasília, 2002.  

 SMOLKA Oscar Martim. MEIO AMBIENTE E ESTRUTURA INTRA-

URBANA. In Meio Ambiente e Desenvolvimento Verdades e Contradições, 

Unicamp. SP. 1996  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 CEMPRE/IPT. Lixo municipal – Manual de Gerenciamento Integrado.  

 FUNASA. Manual de saneamento. Engenharia de Saúde Pública. Disponível em:  

 http://www.funasa.gov.br/Web%20Funasa/pub/pdf/Mnl%20Saneamento.pdf . 

Brasília, 2006.  

 4. RICHTER, C. A; AZEVEDO NETTO, J. M. Tratamento de água: Tecnologia 

atualizada. Editora Edgard Blücher. São Paulo: 1991.  

 TUCCI.C.E.M., PORTO.R.L.L.BARROS.M.T. DRENAGEM URBANA. Porto 

Alegre: ABRH / Editora da Universidade/ UFRGS, 1995 

 VON SPERLING, M. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de 

esgotos. 2.ed. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e 

Ambiental: UFMG,1996. 243p.  

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: PATOLOGIAS CONSTRUTIVAS E TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO 

Série: 4ª Carga Horária: 60 HORAS - 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

 Identificar patologias em fundações, superestruturas, vedações, revestimentos, 

esquadrias, pinturas, instalações complementares e cobertas de edifícios.  

 Identificar as principais técnicas corretivas para cada situação-problema. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

MANUTENÇÃO PREDIAL  

1.1. conceito  

1.2. definições  
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1.3. funções  

2. PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS  

2.1. perfil  

2.2. equipes  

2.3. economia  

3. MANUTENÇÃO PREDIAL INTEGRADA (MPI)  

3.1. definições  

3.2. estágios  

3.3. categoria de serviços  

4. PLANEJAMENTO PARA A MPI  

4.1. padrão  

4.2. específico  

5. PLANEJAMENTO PARA A MPI  

5.1. cobertura  

5.2. estrutura  

5.3. fechamento  

5.4. revestimento  

5.5. esquadrias  

5.6. pintura  

5.7. instalações  

6. COMO ADMINISTRAR A MPI  

7. O SISTEMA DE CONTROLE DA MPI  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas práticas; pesquisa 

bibliográfica; pesquisa de campo; 

 Provas teóricas; Provas práticas; trabalho em grupo e individual; participação nas 

discussões. 

 Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 

AVALIAÇÃO 

 Avaliações escritas e práticas 

 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas) 

 Participação nas discussões 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 CASCUDO, Oswaldo – O controle da corrosão de armaduras em concreto – 

inspeção e técnicas, Editora PINI.  

 HELENE, Paulo. Manual para reparo, reforço e proteção de Estruturas de 

Concreto. Editora Pini. São Paulo.  

 RIPPER, Ernesto – Como evitar erro na construção, Editora PINI.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 SILVA, Paulo Fernando A. Durabilidade das Estruturas de Concreto Aparente 

em atmosfera urbana. Editora Pini. São Paulo.  

 THOMAZ, Ercio. Trincos em Edifícios: causas, prevenção e recuperação. 

Editora Pini: São Paulo.  
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 

Série: 4ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

Mostrar a importância dos conhecimentos específicos em Planejamento, Orçamento e 

Administração de Obras, através de conceitos, critérios e metodologia de análise, 

partindo do projeto, passando pelo processo construtivo, pelas composições de preços 

unitários e encargos.  

 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

Aspectos Administrativos Financeiros e Legais em canteiro de obras  

Administração de Pessoal (mão-de-obra)  

6. Administração de Materiais  

7. Administração de Máquinas e Equipamentos  

Levantamento de Quantitativos de Serviços.  

2. Cotação de Preços Unitários  

3. Cálculos de Impostos  

4. Composição de Preços Unitários.  

5. Coeficientes de materiais  

6. Coeficientes de mão de obra  

7. Percentual de perdas  

8. Encargos Sociais  

9. Estimativa de Despesas Indiretas  

10. Cronograma Físico Financeiro  

11. Caminho Crítico  

12. Sistemas de Planejamento de Obras  

 

Interpretar Editais de licitações 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas práticas; pesquisa 

bibliográfica; pesquisa de campo; 

 Provas teóricas; Provas práticas; trabalho em grupo e individual; participação nas 

discussões. 

 Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia. 

AVALIAÇÃO 

 Avaliações escritas e práticas 

 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas) 

 Participação nas discussões 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 TCPO – Tabelas de Composição de Preços. 1a ed.. São Paulo: Pini, 1999.  

 SAMPAIO, FERNANDO MORETHSON.1a ed. Orçamento e Custo na 

Construção, São Paulo: Hemus, 1998. 289 p  
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 GIAMUSSO, SALVADOR EUGENIO. 2a ed. rev. Orçamento e Custos na 

Construção Civil, São Paulo: Pini, 1991.  

 COSTA, LIZNANDO FERNANDES. Apostila de Custos de Obras Civil, 

GECON do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte, 

Natal-RN, 2002. 65p. Apostila.  

 LIMA, ANTÔNIO AMÍLCAR MARTINS, Orçamento de Obras de Edificações, 

Programa de Aperfeiçoamento Profissional, Goiana, 1999 135p. Apostila  

 COSTA, LIZNANDO FERNANDES, Planilhas de Custo Unitários de Serviços, 

n. 1 Revista Custo & Construção, Natal, set.2003.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 COSTA, LIZNANDO FERNANDES. ORCAMENTO_CEFETRN, 

<http://br.groups.yahoo.com/group/orcamento_cefetrn/ >. Acesso em: 22 de 

março de 2004.  

 LIMMER. Planejamento, Orçamento e controle de projetos e obras. Rio de 

Janeiro. Livros Técnicos e Científicos.  

 NETO, Antônio Vieira. Como Gerenciar Construções. São Paulo: PINI.  

 MOREIRA, Daniel Augusto. Medida de produtividade. Ed. Pioneira.  

 MOREIRA, Daniel Augusto. Administração da Produção. Ed Pioneira.  

 NETTO, Antônio Vieira. Construção Civil e Produtividade. Ed. PINI.  

 CAMPBELL, Paul. Gerência de Programas e Projetos. Ed.PINNI.  

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Campus Ilhéus 

Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Edificações 

Eixo Profissional: Infraestrutura 

Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS EM CONSTRUÇÃO CIVIL 

Série: 4ª Carga Horária: 60 HORAS – 72 h/a 

CONHECIMENTOS E HABILIDADES 

Articular, de modo flexível, os conteúdos curriculares com a diversidade de temas 

possíveis, no universo das tecnologias, materiais, processos e métodos pertinentes à 

cadeia produtiva da construção civil. 

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS) 

 Variável, segundo a necessidade do curso, inserindo como discussões transversais aos 

conteúdos técnicos, questões sobre: 

 Saúde e segurança em diversas faixas etárias, com atenção ao envelhecimento e 

os riscos do ambiente construído (Lei nº 10.741/2003, que dispõe sobre o estatuto 

do idoso); 

 Sustentabilidade e consciência ambiental (Lei nº 9.795/99, que dispõe sobre a 

Política Nacional de Educação Ambiental); 

 Qualidade de vida urbana e trânsito (Lei nº9,503/97, que institui o Código de 

Trânsito Brasileiro); 

 Trabalho, dignidade e direitos humanos (Decreto nº 7.037/2009, que institui o 

Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH3). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RECURSOS DIDÁTICOS 

 Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; debates; aulas práticas; pesquisa 
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bibliográfica; pesquisa de campo. 

 Provas teóricas; Provas práticas; trabalho em grupo e individual; participação nas 

discussões. 

 Utilização de quadro branco, computador, projetor multimídia, visitas orientadas, 

viagens de campo. 

AVALIAÇÃO 

 Avaliações escritas e práticas 

 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas) 

 Participação nas discussões 

BIBLIOGRAFIA 

Variável segundo o conteúdo que será abordado.  

 

 

 

5.2. Prática Profissional  

 

O  Curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio ofertado pelo IFBA, 

Campi Ilhéus, disponibilizará, ao longo do curso, uma Carga horária mínima de 240 

horas para o envolvimento dos estudantes em Práticas Profissionais. Estas Práticas 

Profissionais serão articuladas entre as disciplinas dos períodos letivos correspondente. 

Busca-se com a adoção destas práticas efetivar uma ação interdisciplinar e o 

planejamento integrado entre os elementos do currículo, pelos discentes, docentes e 

equipe técnico-pedagógica. 

“Art. 12. A Instituição de Ensino deverá planejar, de forma 

integrada, as práticas profissionais simuladas, desenvolvidas em 

sala ambiente, em situação de laboratório, e as atividades de 

estágio profissional supervisionado, as quais deverão ser 

consideradas em seu conjunto, no seu projeto pedagógico, sem 

que uma simplesmente substitua a outra.” (Resolução CNE/CEB 

nº 1/2004) 

 

De acordo com o artigo 21 da Resolução CNE/CEB 06/2012, as Práticas 

Profissionais devem ser entendidas da seguinte forma: 

 

Art. 21: A prática profissional, prevista na organização 

curricular do curso, deve estar continuamente relacionada aos 

seus fundamentos científicos e tecnológicos, orientada pela 
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pesquisa como princípio pedagógico que possibilita ao 

educando enfrentar o desafio do desenvolvimento da 

aprendizagem permanente, integra as cargas horárias mínimas 

de cada habilitação profissional de técnico e correspondentes 

etapas de qualificação e de especialização profissional técnica 

de nível médio. 

 1º A prática profissional na Educação Profissional 

compreende diferentes situações de vivência, 

aprendizagem e trabalho, como experimentos e 

atividades específicas em ambientes especiais, tais 

como laboratórios, oficinas, empresas pedagógicas, 

ateliês e outros, bem como investigação sobre 

atividades profissionais, projetos de pesquisa e/ou 

intervenção, visitas técnicas, simulações, observações 

e outras. 

 2º A prática profissional supervisionada, 

caracterizada como prática profissional em situação 

real de trabalho, configura-se como atividade de 

estágio profissional supervisionado, assumido como 

ato educativo da instituição educacional. 

(Resolução CNE/CEB 06/2012) 

 

A prática profissional é  uma etapa obrigatória para obtenção do título de Técnico 

em Edificações, pois faz parte da matriz curricular apresentada no capítulo V deste 

Projeto pedagógico, sendo que o aluno poderá desenvolver ao longo dos 4 anos de 

curso, atividades como: estudo de caso, visitas técnicas na área do eixo tecnológico 

deste PPC, projetos de pesquisas, elaboração de trabalho final de curso e 

desenvolvimento de projetos.  

A atividade Estágio Supervisionado só poderá ser realizada a partir da 3ª Série, 

pois entende-se que a partir deste período o aluno já acumulou competências e 

habilidades teóricas mínimas para compreender a Pratica Profissional de Campo.  

Para posterior comprovação e pontuação das atividades citadas neste capítulo, 

como Práticas Profissionais, o aluno deverá guardar todos os certificados que 
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comprovem sua participação nas atividades desenvolvidas para posteriormente 

apresentar à respectiva coordenação, sendo que, só deverão ser validados os certificados 

que possuam a carga horária da atividade desenvolvida,  e assim, ao final do 4º ano, o 

aluno deverá ter uma pontuação total de 240 horas de atividades desenvolvidas.  

Independentemente da atividade escolhida o estudante será orientado e avaliado 

em sua prática profissional por um professor-orientador. 

O Estágio Supervisionado do Curso Técnico em Edificações não é uma atividade 

obrigatória, e quando esta for uma opção escolhida pelo aluno deverá ser exercida com 

uma Carga Horária de 180 horas. O desenvolvimento do Estágio obedecerá as 

orientações contidas na Lei 11.788/2008 ( Lei do Estágio) , na Resolução CNE/CEB nº 

1/2004 e no Parecer CNE/CEB nº 35/2003, serão observadas também as orientações da 

Organização Didática vigente no IFBA.  

Caso seja opção do discente o estágio supervisionado poderá ser realizado a partir 

do 3ª série em empresas, instituições públicas ou privadas, devidamente conveniadas 

pelo IFBA e que apresentem condições de propiciar experiência prática na área da 

Construção Civil. O horário do estágio deverá ser compatível com o horário das aulas.  

O estagiário será avaliado pelo Orientador do Estágio e pelo responsável para 

acompanhamento e avaliação do estágio na empresa. 

A finalidade do Estágio Supervisionado é oportunizar ao estudante um 

estreitamento entre a relação acadêmico-profissional através de atividades inerentes a 

construção civil. Deve possuir planejamento de atividades, atividades de estágio e 

elaboração de relatório final.  

No anexo B deste PPC tem um modelo de ficha de identificação do estagiário e da 

empresa promotora do estágio; no Anexo C encontra-se um plano de estágio da 

empresa, na qual a empresa deve relatar quais serão as atividades desempenhadas pelo 

estagiário; no anexo D possui um modelo de ficha de avaliação do estagiário na 

empresa; e no Anexo E constam as instruções para elaboração do relatório final de 

estágio dentro dos parâmetros exigidos pelo IFBA Campus Ilhéus. 

A prática profissional pode ser desenvolvida conforme citado anteriormente, no 

desenvolvimento do curso através das atividades intrínsecas ao curso, como monografia 

ou TCC, Projetos de pesquisa, bolsista de monitoria, ou até participação em cursos 

externos, minicursos, oficinas, congressos, palestras e visitas técnicas na área de atuação 

profissional 
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As horas de cada atividade deve constar nos certificados emitidos, para posterior 

comprovação e pontuação.  
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VI. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E 

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 
 

De acordo com a Organização didática dos cursos da educação Profissional técnica 

de Nível médio do CEFET-BA e o parecer CNE/CEB nº 39/2004 que reza sobre Aplicação 

do Decreto nº 5.154/2004 na Educação Profissional Técnica de nível médio e no Ensino 

Médio, não é possível a adoção de aproveitamento de conhecimentos e experiências 

anteriores quando o curso de educação profissional for oferecido na modalidade 

integrado ao Ensino Médio. 

O artigo 58 da Organização didática diz que: 

“Art. 58. Entende-se por aproveitamento de estudos o processo de 

reconhecimento de disciplinas, competências ou etapas cursadas com 

aprovação em cursos da EPTNM ou no Ensino Médio, desde que 

diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da 

respectiva qualificação ou habilitação profissional, cursados em uma 

habilitação específica, com aprovação no CEFET-BA ou em outras 

Instituições de Ensino da EPTNM, credenciadas pelo Ministério da 

Educação, bem como Instituições Estrangeiras, para a obtenção de 

habilitação diversa, conforme estabelece o Art. 11 da Resolução 

CNE/CEB nº 04/99. 

Parágrafo Único Não poderá ser concedido o aproveitamento de 

estudos do ensino médio para os cursos da EPTNM integrados ao 

Ensino Médio, conforme determina o Parecer CNE/CEB nº 39/2004”. 

 

O parecer CNE/CEB nº 39/2004 diz que: 

“A duração dos cursos de Educação Profissional Técnica de nível 

médio realizados de forma integrada com o Ensino Médio deverá 

contemplar as cargas horárias mínimas definidas para ambos, isto é, 

para o Ensino Médio e para a Educação Profissional técnica de nível 

médio. A esses mínimos exigidos, devem ser acrescidas as cargas 

horárias destinadas a eventuais estágios supervisionados, trabalhos 

de conclusão de curso ou provas finais e exames, quando previstos 

pelos estabelecimentos de ensino em seus projetos pedagógicos.  

Não há como utilizar o instituto do aproveitamento de estudos do 

Ensino Médio para o ensino técnico de nível médio. Esta parece ser a 

lógica adotada pelo Decreto nº 5.154/04, principalmente se 
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examinarmos com mais atenção a sua exposição de motivos. O § 2º do 

Artigo 4º do referido Decreto não deixa margem para dúvidas. Define 

que, na hipótese de adoção da forma integrada, é preciso “ampliar a 

carga horária total do curso, a fim de assegurar, simultaneamente, o 

cumprimento das finalidades estabelecidas para a formação geral e 

as condições de preparação para o exercício das profissões técnicas”. 

O conteúdo do Ensino Médio é pré-requisito para a obtenção do 

diploma de técnico e pode ser ministrado “simultaneamente” com os 

conteúdos do ensino técnico. Entretanto, um não pode tomar o lugar 

do outro. São de natureza diversa. Um atende a objetivos de 

consolidação da Educação Básica, em termos de “formação geral do 

educando para o trabalho” e outro objetiva a preparação “para o 

exercício de profissões técnicas”. Neste sentido, são 

intercomplementares e devem ser tratados de forma integrada, 

“relacionando teoria e prática no ensino de cada disciplina” (Inciso 

IV do Artigo 35).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 

VII. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  

 

 

7.1. Concepção de Avaliação 

 

A concepção de avaliação da aprendizagem está pautada na LDB 9.394/96 (Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional),  Organização didática dos cursos da 

educação Profissional técnica de Nível médio do CEFET-BA e no PPI (Projeto 

Pedagógico Institucional) do IFBA, aprovado em 26 de Março de 2008 que conceitua a 

avaliação como uma estratégia pedagógica voltada para o direito de aprender. Aprender, 

nesta concepção, implica esforço reconstrutivo e político para estabelecer relações 

amplas e multidimensionais  construídas através de  atividades de  estudos e pesquisas  

que  privilegiem  a  elaboração própria, habilidades de argumentação e autonomia, saber 

pensar, crítica e auto criticamente de forma a ampliar a  capacidade cognitiva.  

Nesse sentido, o processo cognitivo deve pautar-se no princípio da ação ativa 

dos estudantes, na democratização da aprendizagem pelo intercâmbio dos 

conhecimentos das partes envolvidas, destituindo o docente da convencional posição de 

único detentor do conhecimento escolar. A avaliação deverá ser encarada como parte 

integrante do processo de construção do conhecimento, sendo compreendida como 

valioso instrumento, no sentido de diagnosticar, acompanhar e indicar os caminhos com 

vistas ao desenvolvimento global do aluno e da construção das competências requeridas 

para o desempenho acadêmico que se espera que ele alcance em cada série. 

 A proposta pedagógica do curso prevê uma avaliação contínua e cumulativa, a 

qual assume, de forma integrada, no processo ensino aprendizagem, as funções 

diagnóstica, formativa e somativa. Essas funções devem ser utilizadas como princípios 

para a tomada de consciência das dificuldades, conquistas e possibilidades. Devem 

funcionar também como instrumento colaborador na verificação da aprendizagem, que 

deve sempre levar em consideração os aspectos qualitativos sobre os quantitativo 

Nesse aspecto, torna-se necessário destacar os seguintes encaminhamentos: 

Adoção de procedimentos de avaliação contínua e cumulativa; Prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos; Inclusão de tarefas contextualizadas; Manutenção de 

diálogo permanente com o aluno; Definição de conhecimentos significativos; 

Divulgação dos critérios a serem adotados na avaliação; Exigência dos mesmos critérios 

de avaliação para todos os alunos; Divulgação dos resultados do processo avaliativo; 
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Atividades de recuperação paralela com estudantes que apresentem dificuldades de 

aprendizagem; Estratégias cognitivas e metacognitivas com aspectos a serem 

considerados na correção; Observação da incidência dos erros mais frequentes no 

processo de correção  para daí  selecionar estratégias de intervenção no enfrentamento 

das dificuldades ;Importância conferida às aptidões dos alunos, aos seus conhecimentos 

prévios e ao domínio atual dos conhecimentos que contribuam para a construção do 

perfil do futuro egresso. 

 

7.2. Procedimentos de Avaliação 

 

O estudante será avaliado no dia-a-dia do processo ensino aprendizagem e ao 

final de cada unidade didática seu desempenho acadêmico,  em cada componente 

curricular,  será registrado através de conceito/nota entre 0 e 10 pontos, resultante de 

pelo menos três instrumentos de avaliação de natureza diferente (provas escritas e orais, 

seminários, estudo dirigido etc)  representados por parâmetros orientadores de práticas 

avaliativas qualitativas, a saber: domínio cognitivo, cumprimento das tarefas com 

qualidade, capacidade de produzir em equipe e autonomia. 

De acordo com a LDB 9.394/96, devem ser criados durante o processo de 

aprendizagem, espaços para a recuperação paralela dos estudantes que apresentarem 

dificuldade de aprendizagem. Neste sentido, ao final de cada atividade avaliativa o 

docente deverá analisar o desempenho dos alunos e, quando os mesmos apresentarem 

rendimento insatisfatório, deverá procurar recuperá-los por meio de estratégias e 

instrumentos avaliativos, podendo convocar o estudante para comparecer ao horário de 

atendimento, momento em que ele poderá realizar outros procedimentos, até mesmo 

individualizados, de forma que estes alunos avancem sempre junto aos demais, 

superando a dificuldade e evitando, portanto, a reprovação e/ou exclusão. 

Os parágrafos acima foram escritos com base na Organização Didática dos 

Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFBA, cujos alguns artigos 

relativos a Avaliação da Aprendizagem  estão transcritos  nesta proposta, para que seja 

assegurada a compreensão de todo o processo, conforme abaixo: 

CAPÍTULO IX 

Da avaliação 

 

Art. 45. O processo de avaliação da aprendizagem 

deve ser amplo, contínuo gradual, cumulativo e 
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cooperativo envolvendo todos os aspectos 

qualitativos e 

quantitativos da formação do educando, conforme 

prescreve a Lei no 9.394/96. 

Art. 46. A avaliação compreendida como uma 

prática de investigação 

processual,diagnóstica,contínua, cumulativa, 

sistemática e compartilhada em cada etapa 

educativa,com diagnóstico das dificuldades e retro-

alimentação, se destina a verificar se houve 

aprendizagem e apontar caminhos para o processo 

educativo. 

Parágrafo Único: O professor, no decorrer do 

processo educativo, promoverá 

meios para a recuperação da aprendizagem dos 

estudantes. 

Art. 47. A verificação do desempenho acadêmico 

será feita de forma diversificada, a mais variada 

possível, de acordo com a peculiaridade de cada 

processo educativo, contendo entre outros: 

I- atividades individuais e em grupo, como: pesquisa 

bibliográfica, demonstração prática e seminários; 

II- pesquisa de campo, elaboração e execução de 

projetos; 

III- provas escritas e/ou orais: individual ou em 

equipe; 

IV- produção científica, artística ou cultural. 

Parágrafo Único: Ao professor compete divulgar, 

aos seus alunos, o resultado de cada avaliação antes 

da avaliação seguinte. 

Art. 48. O estudante terá direito à revisão da 

avaliação, através de requerimento à Coordenação 

do Curso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

após a divulgação do resultado. 

 

 

Art. 50. Ao estudante que faltar a qualquer das 

verificações de aprendizagem ou deixar de executar 

trabalho escolar, será facultado o direito à segunda 

chamada, se esse estudante a requerer, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas úteis após o término do 

prazo de afastamento, desde que comprove através 

de documentos. 

Art. 51. Ao estudante que tiver que se ausentar das 

aulas por uma das situações apresentadas no Art. 50 

do Capitulo IX desta Norma Acadêmica é facultado 

o direito de apresentar justificativa de falta, 

devidamente comprovada, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas após a(s) falta(s). 
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§ 1º Caberá à GRA, na Sede, ou à Cores, nas UE, 

encaminhar documento aos 

professores comunicando sobre a justificativa de 

falta do estudante. 

§ 2º O professor deverá fazer o registro da 

justificativa de falta no Diário de 

Classe. 

Art. 52. O desempenho acadêmico do estudante será 

expresso no Diário de 

Classe. 

§ 1º O Diário de Classe é um instrumento que 

compreende o registro do 

desempenho dos estudantes na realização dos 

trabalhos, em cada disciplina ou competência, 

durante a etapa do curso. 

§ 2º A avaliação do desempenho acadêmico deverá 

tomar como referência os 

parâmetros orientadores de práticas avaliativas 

qualitativas, a saber: 

a) Domínio cognitivo – capacidade de relacionar o 

novo conhecimento com o 

conhecimento já adquirido; 

b) Cumprimento e qualidade das tarefas – execução 

de tarefas com requisitos 

previamente estabelecidos no prazo determinado 

com propriedade, empenho, iniciativa,disposição e 

interesse; 

c) Capacidade de produzir em equipe – aporte 

pessoal com disposição, organização, liderança, 

cooperação e interação na atividade grupal no 

desenvolvimento de habilidades, hábitos, 

conhecimentos e valores; 

d) Autonomia – capacidade de tomar decisões e 

propor alternativas para soluça de problemas, 

iniciativa e compreensão do seu desenvolvimento. 

§ 3º Em cada instrumento de avaliação, os 

parâmetros orientadores de práticas 

avaliativas qualitativas deverão ser considerados 

em conjunto, quando aplicáveis, na composição da 

nota. 

§ 4º O desempenho do estudante em cada unidade 

didática será registrado 

através de nota, compreendida entre 0,0 (zero) e 

10,0 (dez), e resultante de pelo menos três 

instrumentos de avaliação de naturezas diferentes. 

§ 5º Ao estudante que não realizar a(s) atividade(s) 

de verificação da 

aprendizagem será registrado o código NA – Não 

Avaliado, que corresponderá à nota 0,0 (zero). 
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§ 6º Para o regime anual, a nota final do estudante 

na disciplina ou competência será a média 

aritmética das notas nas unidades didáticas. 

§ 7º Para o regime semestral e modular, a nota final 

do estudante na disciplina ou competência 

corresponderá à nota da unidade didática. 

§ 8º O histórico escolar deverá conter a nota final 

obtida pelo estudante em cada disciplina ou 

competência do curso. 

§ 9º Será vetado o direito de realizar as avaliações 

ao estudante que, sem 

justificativa legal, tiver freqüência inferior a 75% no 

período letivo (unidade/semestre/módulo) em que os 

conteúdos a serem avaliados forem trabalhados. 

Art 53. O estudante que obtiver nota que represente 

menos de 60% do valor das atividades avaliativas 

terá direito à recuperação da aprendizagem 

correspondente ao(s)componente(s) curricular(es) 

avaliado(s), durante o processo de aprendizagem. 

§ 1º Para registro das recuperações da 

aprendizagem o professor deverá realiza no mínimo, 

uma avaliação até o fechamento da unidade. 

§ 2º Para a definição da nota do estudante na 

unidade didática deverá prevalecera maior nota 

obtida entre a(s) avaliação(ões) regular(es) e a(s) 

avaliação(ões) darecuperação da aprendizagem. 

§ 3º Os estudos de recuperação da aprendizagem 

serão realizados durante o 

processo pedagógico, incluindo o horário de 

atendimento ao estudante definido no horáriodo 

professor. 

§ 4º Não terá direito à avaliação de recuperação da 

aprendizagem o estudante 

que não realizou as atividades avaliativas, de que 

trata o caput deste artigo, ou que tenha freqüência 

inferior a 75% no período em que os conteúdos 

avaliados forem trabalhados. 

§ 5º O docente realizará atividades orientadas à(s) 

dificuldade(s) do estudante ou grupo de estudantes, 

de acordo com a peculiaridade de cada disciplina, 

contendo entre outros: 

a) atividades individuais e/ou em grupo, como: 

pesquisa bibliográfica, 

demonstração prática, seminários, relatório, 

portfólio, provas escritas ou orais, pesquisa de 

campo, produção de textos, entre outros; 

b) produção científica, artística ou cultural; 

c) Oficinas. 

§ 6º Todos os professores deverão desenvolver 

atividades para recuperação da aprendizagem. 
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§ 7º A recuperação da aprendizagem deverá estar 

contemplada no plano de disciplina e de aula. 
(Organização Didática do IFBA) 
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VIII. BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

 

8.1. Acervo bibliográfico relacionado a Área Tecnológica 

 
 

TITULO DO LIVRO 

TOPOGRAFIA APLICADA A ENG. CIVIL - V 2 

TOPOGRAFIA APLICADA A ENG. CIVIL - V 1 

CURSO BÁSICO DE MECANICA DOS SOLOS - EM 16 AULAS 3 ED/2006 

DESENHO TÉCNICO E TECNOLÓGIA GRÁFICA 

TIO TUNGSTENIO 

DESENHO TECNICO BASICO 

DESENHO GEOMETRICO 

 
ILUMINACAO - TEORIA E PROJETO 

 

INSTALACOES ELETRICAS - PRINCIPIOS E APLICACOES 

INSTALACOES ELETRICAS FUNDAMENTOS, PRATICA E PROJETOS EM  I 

PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS - ESTUDE E USE 

AUTOMACAO ELETROPNEUMATICA 

INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS 

AUTOMACAO E CONTROLE DISCRETO 

TEORIA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE CIRCUITOS ELETRONICO 

AUTOMACAO HIDRAULICA - PROJETOS, DIMENS. E ANALISE DE CIRCUI 

AUTOMACAO PNEUMATICA - PROJETOS, DIMENS. E ANALISE DE CIRCUI 

DESENHO TECNICO MODERNO 4A 06 

MECANICA DOS SOLOS E SUAS APLICACOES VOL.3 

MECANICA DOS SOLOS E SUAS APLICACOES VOL. 2 

MECANICA DOS SOLOS E SUAS APLICACOES VOL. 1 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO-VOL.2 

PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E CONTROLE DE PROJETOS E OBRAS 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO-VOL.1 

COMO PREPARAR ORCAMENTO DE OBRAS 

TCPO - TABELAS DE COMPOSICOES DE PRECOS PARA ORCAMENTOS 13ED 

MANUAL DE PREVENÇÕES E COMBATE A INCENDIOS 

TOPOGRAFIA- ALTIMETRIA 

INSTALACOES ELETRICAS 15ª EDICAO 

TRABALHO, SAUDE E ERGONOMIA - RELACAO ENTRE ASPECTOS LEGAIS 

MANUAL DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5ªEDIÇÃO 

REUSO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

CURSO BASICO DE MECÂNICA DOS SOLOS - 3 EDIÇÃO 

ESTRUTURAS ISOSTÁTICAS 
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MATERIOLOGIA O GUIA CRIATIVO DE MATERIAIS E T 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -QUINTA EDIÇÃO -2008 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS - 7 EDIÇÃO 

MANUAL DE CONFORTO TÉRMICO 

GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS/LOGÍSTICA EMPRESARIAL 5 

EDIÇÃO 

FUNDAMENTOS DO TREINAMENTO DE FORÇA MUSCULAR 3 EDIÇÃO 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS - 7 EDIÇÃO 

TÉCNICAS E PRÁTICAS CONSTRUTIVAS PARA EDIFICAÇÃO 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA RESIDENCIAL 

MESTRE DE OBRAS GESTÃO BÁSICA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 

EXECUÇÃO E INSPEÇÃO DE ALVENARIA RACIONALIZADA 

PROJETO EXECUÇÃO E INSPEÇÃO DE PINTURAS 

ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS - UMA ABORDAGEM LOGÍSTICA 

MANUAL DE PROJETO DE SISTEMAS DE DRYWALL 

COMO AUMENTAR A EFICIÊNCIA DA MÃO DE OBRA 

MANUAL DE PROJETO DE EDIFICAÇÕES 

DESENHO ARQUITETÔNICO BÁSICO 

COMO QUALIFICAR A MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

ACESSIBILIDADE GUIA PRÁTICO P PROJETO DE ADAPTAÇÕES E NOVAS 

EDIFICACÕES 

MANUAL DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES E GEOTECNIA JUN 12 

GUIA PRÁTICO DE ORÇAMENTO DE OBRAS DO ESCALÍMETRO AO BIM NOV 

TÉCNICAS DE ARMAR AS ESTRUTURAS DE CONCRETO VOL II 

A TÉCNICA DE EDIFICAR 13 EDIÇÃO OUT 13 

MANUAL DE UTILIZAÇÃO EPS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

LOGÍSTICA APLICADA A CONSTRUÇÃO CIVIL 

O EDIFICIO E SEU ACABAMENTO 

FÍSICA APLICADA A CONSTRUÇÃO CONFORTO TÉRMICO 

O EDIFICIO ATÉ SUA COBERTURA 

ACÚSTICA TÉCNICA 

MANUAL DE PRIMEIROS SOCORROS DO ENGENHEIRO E DO ARQUITETO 

PRÁTICA DAS PEQUENAS CONSTRUÇÕES VOL 1 

PRÁTICA DAS PEQUENAS CONSTRUÇÕES VOL 2 

CADERNO DE PROJETOS DE TELHADOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA 

MANUAL DE TECNOLOGIA DA MADEIRA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAIS BÁSICAS 

RESISTÊNCIAS DOS MATERIAIS PARA ENTENDER E GOSTAR 

DESENHO ARQUITETÔNICO CONTEMPORANEO 

PEQUENA HISTÓRIA DA ARTE 

CALCULO VOL 2 TRADUÇÃO DA 7ª EDIÇÃO NORTE- AMERICANA 

ARTE COMENTADA 

MECANICA DOS MATERIAIS TRAD DA 7ª EDIÇÃO NORTE-AMERICANA 



 

123 

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES CIVIL 

ALGEBRA LINEAR 

O CALCULO COM GEOMETRIA ANALITICA 1 

O CALCULO COM GEOMETRIA ANALITICA 2 

METODOLOGIA DA PESQUISA CONCEITOS E TECNICAS 

GUIA PARA ELABORAÇÃO DE MONOGRAFIAS  

O QUE É ARQUITETURA  

O QUE É ARTE 
 

 

8.2. Instalações e Equipamentos 

 

O IFBA – Campus Ilhéus iniciou as suas atividades no ano de 2011, sendo que o 

curso de Edificações na Forma subsequente iniciou suas atividades a partir do segundo 

semestre de 2012, por isso, sua infraestrutura ainda está em fase de implantação. Sendo 

que possui as seguintes instalações  e equipamentos, voltados para o Curso Técnico em 

Edificações modalidade Integrada: 

 

 

 SALA DE DESENHO  

o 40 pranchetas profissionais  

o 40 bancos  

o Mesa e cadeira para o professor 

o 01 projetor.  

 

 LABORATÓRIO DE TOPOGRAFIA 

 

o Teodolito eletrônico;  

o Nível automático;  

o Miras(04)  

o Balizas  

o Trenas  

o Trena a laser 

o GPS 

o Estação Total 

o Nível eletrônico  

o Bússolas 

 

 

 LABORATÓRIO DE MATERIAIS E SOLOS 

 

o Bancadas;  

o Estufa ;  

o Jogos de peneiras ;  
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o Agitador de peneiras;  

o Aparelho de Vicat ;  

o Aparelho Casagrande;  

o Balanças eletrônica, 5000g;  

o Balança mecânica com escala tríplice, 311g;  

o Balança mecânica com escala tríplice, 1610g;  

o Conjunto para Slump test;  

o Cj para equivalente de areia;  

o Cj. Frasco de chapmam;  

o Argamassadeira 8 l;  

o Prensa Hidráulica, com pedestais, cap. 100t;  

o Dispersor de solos;  

o Capeador de corpos de prova, 5, 10 e 15 cm;  

o Pratos com neoprene;  

o Prensa Hidráulica;  

o Paquímetro ;  

o EPIs;  

o Moldes para Corpos de prova 5x10 cm;  

o Moldes para Corpos de prova 10x20 cm;  

 

 LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS: Para a elaboração de 

projetos hidro sanitários e Elétrico e prática da área.  

 

 

 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA: Comum a todos os cursos com 40 

computadores e 01 datashow.  

 

 LABORATÓRIO DE FÍSICA: com bancadas e alguns instrumentos e kits 

apropriados ao desenvolvimento de aulas práticas de forças, equilíbrio dos corpos e 

eletricidade.  

 

 LABORATÓRIO DE QUÍMICA: com bancadas e alguns instrumentos e kits 

apropriados ao desenvolvimento de aulas práticas.  

 

 LABORATÓRIO DE BIOLOGIA: com bancadas e alguns instrumentos e kits 

apropriados ao desenvolvimento de aulas práticas.  
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IX. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

 

O corpo docente e técnicos administrativos do IFBA é formado por servidores 

concursados que são regidos pelo regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União, das autarquias e das fundações públicas federais, lei nº 8112/90. 

Quadro de docentes efetivos do IFBA Campus Ilhéus 

 

DOCENTES TITULAÇÃO ÁREA 

Adriana Oliveira da Silva Mestre História 

Alan Oliveira dos Santos 
Mestre 

Engª de 

Segurança 

Alex Andrade Alves Doutor Matemática 

Alexis Martins Teixeira Doutorando Matemática 

Amanda Ferreira da Silva Mendes Doutora Biologia 

Annallena de Souza Guedes Doutoranda Inglês 

Antônio Eduardo Citron Especialista Engª Elétrica 

Ariaidny Silva Farias Graduado Química 

Arismar Estevão Guedes Ramos 
Especialista 

Engª de 

Segurança 

Bruna Carmo  Rehem Doutor Biologia 

Bruno Freitas Bilitário Graduado Sociologia 

Bruno de Jesus Santos Especialista Informática 

Caique Galvão de Andrade Graduado Física 

Cácio Costa da Silva Mestre Educação Física 

Celina Rosa dos Santos Especialista Sociologia 

Christian Ricardo Silva Passos Mestre Química 

Claudia Ribeiro Especialista Educação Física 

Cristiane Santos de Jesus Graduado História 

Cristiano Araujo Dias Especialista Educação Física 

Danilo Almeida Souza Doutorando Física 

Débora Santa Fé Monteiro de 

Almeida Mestre 

Arquitetuta e 

Urbanismo 

Deyse Queiros Santos 
Especialista 

Gestão de 

qualidade, adm 

Enexandro Nobre Dutra Mestre Matemática 

Esequias Souza de Freitas 
Mestre 

Desenho técnico e 

arquitetônico 

Ewerthon Clauber de Jesus Vieira Doutorando Sociologia 

Fabrício Longuinhos Silva Especialista Administração 

Gabriela Freitas Costa 
Especialista 

Engª de 

Segurança 

Graziela Ninck Dias Manezes Especialista Filosofia 

Jacyara Nô dos Santos Especialista Inglês 



 

126 

Isabel de Fatima Rodrigues Silva Especialista Artes 

Jayme Bastos de Carvalho Neto Graduado Construção Civil 

José Gustavo Cordeiro de Araujo Mestre Informática 

Juliana Santos Menezes 
Mestre 

Língua 

Portuguesa 

Karina Fernanda Travagim 

Viturino Neves Mestre Geografia 

Leandro Silva de Assis 
Especialista 

Topografia e 

agrimensura 

Lucicléia Souza Silva Passos 
Mestra 

Língua 

Portuguesa 

Márcia Souza Maia e Araujo 
Especialista 

Língua 

Portuguesa 

Marco Antônio Tavares Góes Mestre Construção Civil 

Maria Isabel Almeida de Oliveira Mestre Física 

Maria Olívia Berbert da Silva 

Franco Especialista Inglês 

Mariluce de Oliveira Silva Mestre Matemática 

Mateus Passos Soares Cardoso Graduado Informática 

Mayana Leandra Souza Santos 
Mestre 

Engª de 

Segurança 

Phillipe Murillo Santana de 

Carvalho Doutor História 

Regilan Meira Silva Doutorando Informática 

Rodrigo Rizerio de Almeida e 

Pessoa Mestre Filosofia 

Roseane Santos Batista 
Especialista 

Saúde 

ocupacional 

Sandra Cunha Gonçalves Mestre Construção Civil 

Suzana Oliveira Brito 
Especialista 

Língua 

Portuguesa 

Thiago Nascimento Barbosa Doutor Física 

Uildo Batista Oliveira Mestre Geografia 

Urbano Cavalcante da Silva Filho 
Doutorando 

Língua 

Portuguesa 

Venicios Gomes Costa Santos Graduado Informática 

 

 

Quadro de técnicos administrativos do IFBA Campus Ilhéus 

 

TÉCNICO CARGO 

Aniele Cristina Maia de Avelar Técnica De Nutrição 

Amilton Santos de Almeida Tec em lab Física 
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Antônio Sergio Silva 

Nascimento 

Técnico em Assuntos 

Educacionais 

Carlos Eduardo de Souza Auxiliar em adm 

Carlos Eduardo dos Santos 

Bomfim 
Psicologo 

Cynara Silveira Carvalho Aux. Em Biblioteca 

Elenildo João de Jesus Filho 
Técnico de Tecnologia 

da Informação 

Fábio Antônio da Silva Reis Administrador 

Girlene Ecio Damasceno Dias Pedagoga 

Gabriel dos Santos Machado 
Tradutor interprete de 

linguagem de sinais 

Graciele Souza Rosário 
Ass.  em 

Administração 

Herbert Costa Vaz Santana 
Tec. De lab de 

Informática 

Ianna Cerqueira Santos Assistente de Alunos 

Jackson Jardel Leite de Menezes Audio Visual 

Jefferson Flávio Feitosa 

Gramacho 
Assistente de Alunos 

Jéssica  Oliveira de Carvalho Assistente de Alunos 

Jorge Fabrício Lopes dos Santos Analista de TI 

José Guilherme Duplat Alves 

Diretor de 

Administração e 

Planejamento 

José Luis Figueiredo de Araujo 
Aux. Em 

Administração 

Kátia Mercês Lyrio Rocha 
Ass.  em 

Administração 

Luciene Campos dos Santos Tec. Contabilidade 

Marcelo Barbosa de Jesus 
Ass.  em 

Administração 

Marcos Roberto Sousa Contador 

Maurício Santos Fernandes 
Técnico em Assuntos 

Educacionais 

May Te Losada López 
Ass.  em 

Administração 
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Osires Miguel Barbosa de 

Andrade 

Ass.  em 

Administração 

Roberto Pereira de Almeida Pedagogo 

Saul Edgardo Mendez Sanchez 

Filho 

Técnico em Audio 

Visual 

Suede Mayne Pereira Araújo Assistente Social 

Tatiana Souza 
Ass.  em 

Administração 

Tiago Di Ayres Prates 
Ass.  em 

Administração 

Valnêi Pinheiro Souza Bibliotecário 
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X. CERTIFICADOS E DIPLOMAS 

 

Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando 

registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na 

educação superior. 

Para obter o diploma de Técnico em Edificações o estudante deverá concluir os 

seus estudos de Educação Profissional Técnica de nível médio e o do Ensino Médio 

paralelamente, na forma integrada. Como se trata de um curso único, realizado de forma 

integrada e interdependente, não será possível concluir o Ensino Médio de forma 

independente da conclusão do ensino médio técnico de nível médio e, muito menos o 

inverso. Receberão, então, o Diploma de Técnico em Edificações, os discentes que 

tiverem aproveitamento nas quatro séries e nas Práticas Profissionais. 

A emissão do diploma deverá estar de acordo com as normas estabelecidas na 

resolução CONSUP nº 03/2014. 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

CAMPUS ILHÉUS 
 
 

ANEXO A – INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE 

PESQUISA PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 
 

 

CAPA: (usada com objetivo de proteção e estética) 

 

 

TITULO DO PROJETO (centralizado) 

 

 

 

NOME DO AUTOR DO PROJETO (centralizado) 
 

 

 

Identificação das finalidades do projeto (conclusão 

curso/área) e nome da Instituição (IFBA Campus 

Ilhéus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilhéus, (ano) 
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SUMÁRIO: é o plano que deve anteceder o corpo do projeto, com sua estrutura sendo 

apresentada em detalhes. Deve-se usar a numeração progressiva para caracterizar os 

tópicos do projeto, assim consegue-se com maior clareza, uma idéia de inter-relação e 

subordinação.  

 

SUMÁRIO  

1 . Justificativa e Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  

2 . Requisitos de Acesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  

3 . Perfil Profissional de Conclusão do Curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  

4 . Organização Curricular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  

5 . Critérios de Aproveitamento de Estudos e Certificação de Conhecimentos ..... . . 1 0  

6 . Critérios de Avaliação da Aprendizagem . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0  

7 . Instalações e Equipamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1  

8 . Pessoal Docente e Técnico-Administrativo . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1 2  

9 . Certificados e Diplomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2  

 

INTRODUÇÃO: dados gerais que facilitem a compreensão do trabalho.  

 

JUSTIFICATIVA: apresentação de forma clara e sucinta, das razões de ordem  

teórica/prática que justifiquem a pesquisa.  

 

OBJETIVOS: o que é pretendido com o desenvolvimento da pesquisa  

 

METODOLOGIA: é o caminho que deve ser percorrido para atingir o objetivo 

proposto. Descrição as atividades de atuação do aluno segundo o tipo de trabalho 

realizado. Deve constar Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia  

Plano do Curso Técnico em Alimentos – Modalidade Integrada Unidade de Ensino de 

Porto Seguro formações sobre como a pesquisa será executada (entrevistas, 

questionários, observação, consultas, levantamentos, visitas, reuniões, relatórios, 

manuais, quadros, gráficos, normas, etc.).  

 

CRONOGRAMA: item onde deve aparecer o tempo destinado às diversas atividades. 

É uma estimativa que pode sofrer alterações.  



 

135 

 

ESTIMATIVA DE CUSTOS E ORIGEM DOS RECURSOS: levantamento dos 

custos para a execução do projeto. Deve-se esclarecer a origem dos recursos para 

execução do trabalho.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: o material bibliográfico citado ao longo do 

trabalho deverá constar de referência numerada, em ordem alfabética, dos sobrenomes 

dos autores, conforme normas da ABNT. 

 

ELABORAÇÃO DA MONOGRAFIA 

 

A monografia do Trabalho de Conclusão de Curso deve se conter as seguintes 

normas:  

 Folha de papel branco, tamanho A4, impressa em uma só face da folha;  

 Fonte Arial, tamanho 11, alinhamento justificado, com espaçamento entre linhas de 

2,0 cm;  

 Margens superior e esquerda de 3 cm e inferior e direita de 2 cm;  

 Paginação: todas as folhas do relatório que sucedem a folha de rosto devem ser 

contadas, mas numeradas seqüencialmente em algarismos arábicos somente a partir 

da parte textual. Para realização da monografia, deverão ser observados os seguintes 

requisitos formais (Silva & Menezes, 2001).  
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

CAMPUS ILHÉUS 
 
 

ANEXO B – FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO E ORIENTADORES 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

CAMPUS ILHÉUS 
 
 

ANEXO C – PLANO DE ESTÁGIO PARA A EMPRESA 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

CAMPUS ILHÉUS 
 

ANEXO D – FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO NA EMPRESA 
 

OBS.: Esta ficha deverá ser preenchida pela Empresa, após o estagiário (a) ter 

completado o período de estágio.  

 

Estagiário (a):  
 

Curso:  
 

Nome da Empresa:  
 

Endereço:  
 

Ramo de atividade:  
 

Início do estágio:  
 

Função principal do estagiário na Empresa:  
 

Número de horas de atividade diária:  
 

Total de meses de trabalho:  
 

Total de horas efetivamente trabalhadas:  
 
1 – Como a empresa avalia o estágio do aluno?  

 

Através de reuniões ( )  

Folhas de serviços ( )  

Relatórios ( )  

Observações ( )  

Outros meios (especificar):  

 

2 – Com que periodicidade o estagiário é avaliado?  

 

Diariamente ( )  

Semanalmente ( )  

Quinzenalmente ( )  

Outra (especificar)  
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3 – Atribua a cada item relacionado abaixo, o conceito pelo desempenho funcional do 

estagiário. 

 

 

4 – A continuação do estagiário no Órgão ou Empresa está sendo desejada?  

 

Sim ( ) Não ( )  

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 
Data .............................. /.............................. / ...............  

 

.....................................................................  

Assinatura do (a) Supervisor (a) do Estágio  

 

 

 

 

.....................................................................       

Nome legível  

 

 

 

 

.....................................................................      Carimbo do Órgão ou Empresa (com CNPJ) 
Cargo ou Função  

 

 

 

 

 

 

..........................................................Nº do Registro Profissional 
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ANEXO E – INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL 

DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

O relatório final deverá ser elaborado com base nos planos de estágio do 

Orientador da Empresa e do Professor Orientador, ser objetivo (o texto não deve ser 

sobrecarregado de detalhes), enfatizar o trabalho realizado, propor soluções, dar 

alternativas, mostrar vantagens e fazer conclusões, etc.  

O trabalho deve ser digitado observando as seguintes normas: 

 Folha de papel branco, tamanho A4, impressa em uma só face da folha;  

 Fonte Arial, tamanho 11, alinhamento justificado, com espaçamento entre linhas de 

1,5 cm;  

 Títulos dos parágrafos em negrito e tamanho 12;  

 Margens superior e esquerda de 3 cm e inferior e direita de 2 cm;  

 Paginação: todas as folhas do relatório que sucedem à folha de rosto devem ser 

contadas, mas numeradas sequencialmente em algarismos arábicos somente a partir 

do parte textual, no canto inferior direito;  

 Usar legenda para o material ilustrativo, indicando, se for o caso, a fonte de onde foi 

retirado;  

 Usar, quando for necessário, notas de rodapé explicativas, identificadas por 

asteriscos e colocadas na parte inferior da folha.  

 

O relatório final deverá ser entregue ao Professor Orientador para avaliação, que o 

encaminhará à CORES através do Setor de Protocolo, juntamente com os demais 

documentos descritos nas Normas para Realização de Estágio Curricular 

Supervisionado, em até 30 dias úteis após o término do estágio. Deverá ser entregue à 

Coordenação do Curso uma versão final do relatório.  

Para realização do relatório, deverão ser observados os seguintes requisitos 

formais: 
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