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RESOLUÇÃO CONSEPE/IFBA Nº 61, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2023

Aprova, ad referendum do CONSEPE, o Projeto de Curso Técnico de
Nível Médio em Sistemas de Energia Renovável na Forma Integrada ao
Ensino Médio do campus Lauro de Freitas

 

O VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, no uso
de suas atribuições legais,
 
Considerando o processo SEI nº 23278.006702/2021-85, RESOLVE:
 
Art. 1º Aprovar, ad referendum do CONSEPE, o Projeto de Curso Técnico de Nível Médio em Sistemas de
Energia Renovável na Forma Integrada ao Ensino Médio do campus Lauro de Freitas.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 09 de fevereiro de 2023, por se tratar de urgência justificada nos
autos do expediente administrativo.

 

Jancarlos Menezes Lapa
Vice-Presidente do CONSEPE/IFBA

 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
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 1. Apresentação do Campus 

 O  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  da  Bahia  é  resultado  de  um 
 processo  sócio-político-econômico  que  teve  na  Escola  de  Aprendizes  Artífices  da 
 Bahia a sua origem histórica. 

 Criada  em  23  setembro  de  1909,  por  intermédio  do  Decreto  nº  7.566,  editado  pelo 
 então  presidente  Nilo  Peçanha,  a  Instituição,  por  sua  vez,  iniciou  suas  atividades  em 
 02  de  junho  de  1910,  ocupando  temporariamente  as  instalações  do  Centro  Operário 
 da  Bahia,  localizado  no  Distrito  da  Sé,  Centro  Histórico  de  Salvador-Bahia  e  durante  o 
 século  XX  passou  por  um  conjunto  de  transformações  na  sua  nomenclatura  e 
 institucionalidade. 

 De  acordo  com  Fartes  e  Moreira  (2009),  as  alterações  sofridas  na  nomenclatura, 
 sinalizavam  o  dinamismo  por  que  passava  a  instituição  no  decorrer  da  sua  história.  Em 
 1937,  com  o  advento  do  Estado  Novo,  a  Escola  de  Aprendizes  Artífices  da  Bahia 
 passou  a  ser  denominada  de  Liceu  Industrial  de  Salvador  e  cinco  anos  depois  (1942), 
 com  o  avanço  do  ensino  industrial,  transformou-se  em  Escola  Técnica  de  Salvador 
 através do Decreto nº. 4.127, de 25 de fevereiro de 1942. 

 Em  1965,  a  Escola  Técnica  de  Salvador  é  denominada  Escola  Técnica  Federal  da 
 Bahia  (ETFBA).  A  década  de  1960  permitiu  significativos  avanços  nas  Escolas 
 Técnicas  em  todo  país,  permitindo  que  estas  instituições  pudessem  ofertar  cursos 
 tecnológicos  de  3º  grau  que  atualmente  correspondem  ao  Ensino  Superior.  Na  Bahia 
 foi  fundada  uma  Instituição  específica  para  o  Ensino  Tecnológico  de  3º  grau,  o  Centro 
 de  Educação,  Ciência  Tecnológica  da  Bahia  (CENTEC),  em  1976,  o  qual  começa  suas 
 atividades  no  bairro  de  Monte  Serrat  e  depois  é  transferido  para  Simões  Filho,  no  ano 
 de 1981. 

 Com  a  redemocratização  do  país  e  a  promulgação  de  uma  nova  Constituição, 
 fomentou-se  a  necessidade  de  uma  nova  LDB.  Nesse  ínterim,  no  ano  de  1993,  com  a 
 Lei  nº  8.711  de  1993  foi  criado  o  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  (CEFET), 
 uma  junção  da  ETFBA  com  o  CENTEC.  Nesse  período,  o  CEFET-BA  se  expande  em 
 cinco Unidades de Ensino descentralizadas. 

 Em  2008,  com  a  Lei  nº  11.892,  a  qual  institui  a  Rede  Federal  de  Educação 
 Profissional,  Científica  e  Tecnológica,  transformou  os  CEFETs  em  Institutos  Federais 
 de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  uma  instituição  verticalizada  de  Ensino  Superior  e 
 Médio  articulado  com  a  pesquisa  e  extensão.  Nessa  nova  institucionalidade,  as 
 unidades  de  ensino  tornam-se  Campus.  Com  a  institucionalização  ,  também,  é  dada  a 
 continuidade  da  expansão  da  Rede  Federal  de  Ciência  e  Tecnologia.  O  IFBA,  então, 
 passa  a  ter  33  unidades  distribuídas  no  estado  da  Bahia,  sendo  21  campi  em  pleno 
 funcionamento,  2  campi  em  fase  de  construção/implementação,  1  núcleo  avançado,  6 
 centros de referência, 1 polo de inovação e 1 reitoria. 



 O  Campus  de  Lauro  de  Freitas  faz  parte  do  plano  de  expansão  da  Rede  Federal  de 1

 Ciência  e  Tecnologia,  reiniciada  nos  anos  2000,  tendo  o  termo  de  cessão  do  Espaço 
 Cidadão,  em  Itinga,  entregue  no  final  de  2012.  As  obras  de  construção  iniciaram  em 
 2013,  com  início  de  suas  atividades  acadêmicas  no  ano  de  2016,  PORTARIA  DE 
 AUTORIZAÇÃO  Nº  378,  DE  9  DE  MAIO  DE  2016  1  ,  ofertando  cursos  de  Formação 
 Inicial  e  Continuada  (FIC).  O  campus  tem  alto  potencial  de  atender  a  demanda  por 
 educação  tecnológica  pública  de  qualidade  no  município,  que  apresenta  índices  de 
 avaliação  educacionais,  a  exemplo  do  IDEB,  abaixo  do  desejado.  Além  disso,  o 
 campus  busca  estabelecer  relação  com  as  diversas  empresas  da  região,  seja  por  meio 
 de programas de estágios, seja através de parcerias para qualificação de pessoal. 

 A  expansão  da  Rede  Federal  de  Ciência  e  Tecnologia,  da  qual  o  Campus  de  Lauro  de 
 Freitas  faz  parte,  está  em  acordo  com  a  Missão  do  IFBA  (2013):  “Promover  a  formação 
 do  cidadão  histórico-crítico,  oferecendo  ensino,  pesquisa  e  extensão  com  qualidade 
 socialmente  referenciada,  objetivando  o  desenvolvimento  sustentável  do  país.”,  bem 
 como com a Visão Institucional do IFBA: 

 Transformar  o  IFBA  numa  Instituição  de  ampla  referência  e  de  qualidade  de 
 ensino  no  País,  estimulando  o  desenvolvimento  do  sujeito  crítico,  ampliando  o 
 número  de  vagas  e  cursos,  modernizando  as  estruturas  físicas  e 
 administrativas,  bem  como  ampliando  a  sua  atuação  na  pesquisa,  extensão, 
 pós-graduação e inovação tecnológica. (IFBA, 2013, p. 28). 

 O  Município  de  Lauro  de  Freitas  é  apontado  como  uma  “área  costeira  com  mar  aberto, 
 conurbação  metropolitana,  bacia  hidrográfica,  barragem,  área  de  preservação 
 ambiental  que  estamos  considerando  como  diversidade  submetida  a  tensões  entre  as 
 condições  rural  e  urbana”  (ALENCAR,  2005).  São  ainda  apontadas  como  práticas 
 econômicas  e  culturais  o  turismo,  “além  do  candomblé  e  do  artesanato,  o  futebol,  festas 
 juninas  e  religiosas”  e  chama  a  atenção  para  o  “desenvolvimento  urbano  industrial 
 imediatista,  ritmo  intenso  e  dinâmica  socialmente  excludente,  imprimiram  uma 
 coexistência  de  antagonismos  nos  modos  de  vida  rural  e  urbano”.  A  cidade,  portanto, 
 reúne características favoráveis à implantação de um campus do IFBA. 

 1.1 Identificação do Curso 

 VIGÊNCIA DA PROPOSTA:  2023 

 REGIME  ACADÊMICO:  Semestral  com  100  dias  letivos  por  semestre,  em  acordo  com 
 a LDB nº 9.394/1996. 

 1  http://1http//simec.mec.gov.br/academico/mapa/dados_instituto_edpro.php?uf=BA 



 NÚMERO DE VAGAS:  40 Vagas 

 TURNO DE FUNCIONAMENTO:  Vespertino 

 NÚMEROS DE TURMAS:  1 turma de 40 discentes 

 REGIME DE MATRÍCULA:  Semestral Seriado 

 DIMENSÃO  DAS  TURMAS:  Aulas  teóricas:  até  40  discentes;  Aulas  Práticas:  até  20 
 discentes. 

 REGIME DO CURSO:  Semestral 

 TEMPO MÍNIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO:  6 semestres 

 TEMPO MÁXIMO PARA INTEGRALIZAÇÃO:  12 semestres 

 CARGA HORÁRIA TOTAL:  3300 HORAS 

 FORMA:  Integrada 

 FORMA DE SELEÇÃO  : Processo Seletivo 

 1.2 Justificativa 

 Lauro  de  Freitas  foi  elevada  à  categoria  de  município  com  a  Lei  Estadual  nº  1.753,  de 
 17  de  julho  de  1962.  O  antigo  distrito  de  Santo  Amaro  do  Ipitanga,  que  atualmente  é  o 
 município  de  Lauro  de  Freitas,  até  1880  compunha  parte  do  território  da  cidade  de 
 Salvador.  Entre  1880  a  1932,  passou  a  compor  a  cidade  de  Camaçari,  que  na  época 
 era  distrito  de  Montenegro.  Entre  1932  e  1962,  voltou  a  compor  a  cidade  de  Salvador. 
 No  ano  de  1962,  foi  emancipado  a  município  e  após  11  anos  foi  integrado  à  Região 
 Metropolitana  de  Salvador.  Segundo  o  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística 
 (IBGE),  a  cidade  de  Lauro  de  Freitas  tem  uma  população  em  2020  estimada  em 
 201.635  pessoas  e  de  acordo  com  o  último  censo  realizado  em  2010  eram  163.449 
 pessoas.  Das  13  cidades  que  formam  o  território,  10  localizam-se  ao  redor  de  Lauro  de 
 Freitas,  que  faz  parte  do  núcleo  dinâmico  territorial,  indicando  a  formação  de  um 
 grande subsistema urbano denominado região metropolitana. 

 Considerando  que  a  referida  região  é  a  responsável  pelo  maior  consumo  de  energia 
 elétrica  do  Estado  da  Bahia  de  acordo  com  o  Atlas  Eólico  da  Bahia  (2013)  e  a 
 necessidade  da  produção  de  energia  limpa,  justifica-se  a  formação  de  profissionais 
 capacitados para atuar neste nicho de mercado. 

 O  Brasil  tem  um  alto  potencial  de  geração  de  energia  renovável,  com  destaque  para 
 energia  solar  e  eólica,  além  disso,  grande  potencial  para  o  uso  de  biomassas.  Esse 



 crescente  interesse  devido  à  necessidade  de  aumento  da  produção  de  energia  elétrica 
 possibilita  a  construção  e  investimento  de  projetos  com  caráter  social  e  ambiental, 
 direcionando  as  empresas  e  grandes  investidores  e  proporcionando  o  consumo  de 
 energia através de uma fonte limpa e renovável em diversas cidades do país. 

 Em  outubro  de  2020,  o  Brasil  chegou  a  7  GW  de  potência  instalada  em  energia  solar, 
 sendo  mais  de  4  GW  correspondentes  à  porcentagem  de  99,9%  de  toda  micro  e 
 minigeração  distribuída  em  residências,  comércios,  indústrias  e  propriedades  rurais.  Já 
 na  geração  centralizada,  o  Brasil  obteve  2,955  GW  gerados  pela  energia  solar,  sendo 
 1,6%  de  toda  a  matriz  energética  brasileira.  O  valor  total  dos  investimentos  no  setor 
 naquele  ano  foi  de  15,9  bilhões  de  reais,  sendo  gerados  quase  100  mil  empregos  na 
 área. 

 Figura 1 -  Projeções da geração total de eletricidade  no Brasil 

 Fonte: BEZERRA, 2021. 

 O  Nordeste  do  Brasil  é  importante  contribuinte  na  diversificação  da  matriz  elétrica 
 brasileira,  uma  das  mais  limpas  do  mundo  e  tendo  grande  potencial  para  implantação 
 de destaque no cenário mundial. 

 A  Bahia  se  consolidou  como  líder  na  geração  de  energia  renovável  a  partir  das  fontes 
 solar  e  eólica  no  Brasil.  Em  2019,  assumiu  a  primeira  posição  na  produção  eólica,  e 
 nesse  período  já  era  destaque  na  produção  Fotovoltaica,  e  nos  últimos  anos 
 apresentou  um  aumento  no  potencial  da  matriz  energética  nas  fontes  renováveis,  em 
 destaque  o  uso  de  biomassa.  Atualmente,  ainda  permanece  sendo  o  estado  com  maior 
 número de usinas fotovoltaicas em operação e projetos de construção de novas usinas. 



 Figura 2 -  Capacidade instalada de geração solar fotovoltaica no Brasil, Nordeste e estados da Região - 
 distribuída e centralizada – Posição: 30/04/2021 

 Fonte: BEZERRA, 2021. 

 Figura 3 -  Síntese por fonte de energia de projetos  cadastrados nos Leilões de Energia Nova A-3, A-4 e 
 A-5 de 2021 

 Fonte: BEZERRA, 2021. 



 A  implantação  do  Curso  Técnico  em  Sistemas  de  Energia  Renovável  no  município  se 
 integra,  agregando  valor  às  demais  iniciativas  de  implementação  de  políticas  nacionais 
 de  investimento  na  formação  dos  profissionais  que  atuam  nas  atividades  afins  ao  eixo 
 tecnológico  de  controle  e  processos  industriais,  intervindo  de  modo  positivo  na 
 valorização e otimização da qualificação dos serviços prestados à região. 

 Segundo  dados  do  IBGE,  a  maioria  dos  indicadores  de  educação  do  município  de 
 Lauro  de  Freitas,  encontram-se  abaixo  da  média,  conforme  transcrição  do  informe  do 
 IBGE abaixo. 

 Em  2021,  os(as)  discentes  dos  anos  iniciais  da  cidade  tiveram  nota  média  de  4,2  no 
 IDEB.  Para  os  discentes  dos  anos  finais,  essa  nota  foi  de  4,6.  A  taxa  de  escolarização 
 (para  pessoas  de  6  a  14  anos)  foi  de  97,2  em  2010.  Isso  posicionava  o  município  na 
 posição  227  de  417  dentre  as  cidades  do  estado  e  na  posição  3382  de  5570  dentre  as 
 cidades do Brasil. As matrículas no ensino médio somam 9.726 (IBGE, 2022). 

 A  quantidade  de  matrículas  nas  redes  públicas  da  educação  básica  em  Lauro  de 
 Freitas, de acordo com o censo escolar 2022 foi: 

 Tabela 1  - Número de matrículas na educação básica  em Lauro de Freitas no ano de 2022 

 Etapa  Municipal  Estadual  Total 

 Anos Iniciais  9.727  -  9.727 

 Anos Finais  8.716  -  8.716 

 Ensino Médio  -  6.112  6.112 

 EJA Fundamental  1.991  67  2.058 

 EJA Médio  -  2.067  2.067 

 Fonte: Censo INEP (2022) 

 Com  base  nesses  números  pode-se  constatar  que  a  chegada  de  mais  um  curso  de 
 ensino  médio  vai  agregar  muito  à  cidade,  ainda  mais  pelo  fato  do  campus  está  inserido 
 no  bairro  mais  populoso  do  município  e  possuir  um  alto  contingente  de  estudantes  nas 
 últimas séries do ensino fundamental. 

 Em  audiência  pública  realizada  em  23/07/2019,  às  14h,  na  sala  de  videoconferência  do 
 campus  do  IFBA  de  Lauro  de  Freitas,  com  a  presença  da  gestão  do  campus  e 
 autoridades  do  governo  municipal,  como  representante  da  secretaria  de  educação  do 
 município  e  vereadores,  ficou  constatado  que  a  comunidade  clama  por  um  curso  de 
 Educação  Profissional  na  forma  articulada  integrada  ao  Ensino  Médio  gratuito  e  com  a 
 qualidade  que  é  própria  do  IFBA.  Na  audiência,  inclusive,  ficou  claro  pela  comunidade 



 presente,  que  o  mais  importante  é  a  presença  de  um  curso  Técnico  de  Ensino  Médio, 
 sem no entanto optarem por algum curso em específico. 

 Diante  do  exposto  nos  parágrafos  anteriores,  a  implantação  do  Campus  de  Lauro  de 
 Freitas  veio  colaborar  com  o  desenvolvimento  local  e  regional  por  meio  da  formação  de 
 profissionais  aptos  a  inserir-se  social,  cultural,  política  e  produtivamente  e  da  atração 
 de  mais  investimentos  nessa  região  com  a  formação  de  profissionais  qualificados  e 
 preparados  para  atuar  na  área  de  energias  renováveis  nas  diversas  indústrias  e 
 empresas  da  região  metropolitana,  resultando  na  geração  de  mão  de  obra  qualificada 
 de forma a melhorar a qualidade de vida da população de Lauro de Freitas. 

 A  escolaridade  associada  à  formação  profissional  vai  ao  encontro  das  necessidades 
 reais  dos  jovens  brasileiros  que  buscam  sua  inserção  social.  O  reconhecimento  destes 
 pelo  mundo  do  trabalho  constitui  o  retorno  esperado,  e  muitas  vezes,  a  razão  de 
 ingresso  e  permanência  na  escola.  E  isto  está  de  acordo  com  a  finalidade  do  Ensino 
 Médio previsto na LDB nº 9.394/1996 que no: 

 Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima 
 de três anos, terá como finalidades: 
 2.I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
 ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
 2.II  -  a  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; 
 2.III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
 formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 
 crítico; 
 2.IV- a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
 produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
 (BRASIL, 1996, p.13). 

 Os  cursos  do  IFBA  Campus  de  Lauro  de  Freitas  visam  o  desenvolvimento  de 
 conhecimentos  e  atitudes  que  auxiliem  os  discentes  a  melhor  se  relacionarem  com  as 
 exigências  hoje  presentes  na  sociedade,  condição  básica  para  favorecer  a  convivência 
 social,  responsável,  crítica  e  humanizada;  propiciando,  assim,  não  só  sua  inserção  no 
 mundo  do  trabalho  como  também  a  educação  continuada  com  vistas  a  atender  às 
 novas  demandas  da  sociedade,  proporcionando  mais  uma  alternativa  para  os  jovens 
 de  ingressarem  numa  instituição  pública,  gratuita  e  de  qualidade.  Assim,  por  meio  do 
 Curso  Técnico  em  Sistemas  de  Energias  Renováveis  na  forma  articulada  Integrada  ao 
 Ensino  Médio,  espera-se  contribuir,  assim,  para  a  concretização  de  uma  política  de 
 Estado  e  a  ampliação  da  inclusão  dos  jovens  numa  formação  técnica  oferecida  por 
 profissionais qualificados. 



 Cabe  ressaltar  que  o  Campus  já  vem  ofertando  cursos  nesse  campo  do  conhecimento, 
 em  diversos  níveis  de  ensino,  sendo:  curso  de  formação  inicial  e  continuada  de 
 Eletricista  Instalador  Predial  de  Baixa  Tensão  desde  2016;  curso  técnico  em  Sistemas 
 de  Energia  Renovável,  na  forma  concomitante,  desde  2018;  e  curso  de  Engenharia  de 
 Energia,  desde  2019,  seguindo  as  diretrizes  da  Lei  de  criação  da  Rede  Federal  de 
 Educação,  Ciências  e  Tecnologia  com  a  verticalização  do  ensino  .  Os  efeitos  dessa 
 verticalização  já  é  percebida  por  meio  dos  projetos  de  pesquisa  e  extensão  realizados 
 com  a  participação  de  estudantes  dos  diversos  níveis  de  ensino,  e  atuação  dos 
 docentes em todos esses cursos. 

 O  Curso  Técnico  em  Sistemas  de  Energias  Renováveis  na  forma  articulada  Integrada 
 ao  Ensino  Médio  insere-se  nesta  perspectiva  de  formação  do  sujeito  conforme  a 
 Missão  do  IFBA  (PPI-2013):  “Promover  a  formação  do  cidadão  histórico-crítico, 
 oferecendo  ensino,  pesquisa  e  extensão  com  qualidade  socialmente  referenciada, 
 objetivando o desenvolvimento sustentável do país”. 

 O  Curso  Técnico  proposto  visa  contemplar  as  necessidades  do  mundo  do  trabalho, 
 principalmente  nas  áreas  da  indústria  e  serviços  de  consultoria.  Por  conseguinte,  faz-se 
 necessário  capacitar  profissionais  nas  áreas  de  Energia,  Eletricidade  e  Mecânica,  de 
 modo  a  atender  as  necessidades  das  indústrias  e  empresas  de  prestação  de  serviços 
 das regiões circunvizinhas e outras empresas relacionadas ao ramo da energia limpa. 

 Nessa  perspectiva,  o  IFBA  Campus  de  Lauro  de  Freitas  propõe-se  a  oferecer  o  Curso 
 Técnico  em  Sistemas  de  Energias  Renováveis  na  forma  articulada  integrada  ao  Ensino 
 Médio,  na  modalidade  presencial,  por  entender  que  estará  contribuindo  para  a 
 elevação  da  qualidade  dos  serviços  prestados  à  sociedade,  por  meio  de  um  processo 
 de  apropriação  e  de  produção  de  conhecimentos  científicos  e  tecnológicos,  capaz  de 
 impulsionar ainda mais o desenvolvimento econômico regional do estado da Bahia. 

 1.3 Objetivos do curso 

 Considerando  que  a  formação  articulada  integrada  pressupõe  uma  formação 
 omnilateral,  o  que  implica  uma  formação  emancipatória  e  não  dicotômica,  assim  sendo 
 faz-se  necessário  a  articulação  entre  os  campos  do  conhecimento  do  núcleo  básico 
 com  o  núcleo  tecnológico  e  o  núcleo  politécnico.  Então,  os  objetivos  aqui  propostos 
 deverão ser buscados conjuntamente por todos os componentes curriculares. 



 1.3.1 Objetivo Geral 

 Formar  um  sujeito  crítico,  autônomo,  com  uma  visão  sistêmica  sobre  o  mundo  do 
 trabalho  e  sobre  a  sociedade,  bem  como  um  ser  capaz  de  atuar  nas  diversas  áreas 
 relacionadas  ao  âmbito  das  energias  renováveis,  de  modo  a  atender  à  demanda  local, 
 regional  e  nacional  dos  serviços  relacionados  ao  eixo  tecnológico,  visando  formar 
 profissionais  capacitados  a  executar  projetos,  instalar  e  fazer  manutenção  em  sistemas 
 de energias renováveis. 

 1.3.2 Objetivos Específicos 

 a)  Formar  profissionais  para  atuar  no  mundo  do  trabalho  globalizado,  que  sejam 
 possuidores  de  um  pensamento  sistêmico,  mais  aberto,  criativo  e  intuitivo,  capaz 
 de  adaptar-se  às  rápidas  mudanças  sociais  e  tecnológicas,  na  área  da  indústria 
 e de serviços de manutenção e instalação de sistemas de energias renováveis; 

 b)  Qualificar  profissionais  para  atuar  no  planejamento,  na  programação,  no  controle 
 e na execução de sistemas que envolvem as energias renováveis; 

 c)  Habilitar  profissionais  como  Técnicos  em  Sistemas  de  Energias  Renováveis,  na 
 área  da  indústria,  desenvolvendo  habilidades,  construindo  competências  e 
 respeitando aptidões; 

 d)  Planejar  o  dimensionamento  de  sistemas  de  energia  renovável  domiciliar  e 
 comercial,  de  forma  a  conhecer  e  executar  as  técnicas  de  instalação  e 
 manutenção de instrumentos desse tipo de sistema; 

 e)  Ser  capaz  de  projetar,  executar  e  automatizar  instalações  elétricas  residenciais  e 
 comerciais que sejam alimentadas por energias limpas. 

 A  Base  Nacional  Comum  Curricular  (BNCC)  define  como  uma  das  finalidades  do 
 Ensino  Médio  o  prosseguimento  dos  estudos  e  a  formação  geral  que  promova  a 
 formação cidadã definindo que para alcançar esse objetivo entende que: 

 ●  favorecer  a  atribuição  de  sentido  às  aprendizagens,  por  sua  vinculação  aos 
 desafios  da  realidade  e  pela  explicitação  dos  contextos  de  produção  e 
 circulação dos conhecimentos; 

 ●  garantir  o  protagonismo  dos  estudantes  em  sua  aprendizagem  e  o 
 desenvolvimento  de  suas  capacidades  de  abstração,  reflexão,  interpretação, 
 proposição  e  ação,  essenciais  à  sua  autonomia  pessoal,  profissional,  intelectual 
 e política; 

 ●  valorizar  os  papéis  sociais  desempenhados  pelos  jovens,  para  além  de  sua 
 condição  de  estudante,  e  qualificar  os  processos  de  construção  de  sua(s) 
 identidade(s) e de seu projeto de vida; 

 ●  assegurar  tempos  e  espaços  para  que  os  estudantes  reflitam  sobre  suas 
 experiências  e  aprendizagens  individuais  e  interpessoais,  de  modo  a 
 valorizarem  o  conhecimento,  confiarem  em  sua  capacidade  de  aprender,  e 
 identificarem e utilizarem estratégias mais eficientes a seu aprendizado; 

 ●  promover  a  aprendizagem  colaborativa,  desenvolvendo  nos  estudantes  a 
 capacidade de trabalharem em equipe e aprenderem com seus pares; 



 ●  estimular  atitudes  cooperativas  e  propositivas  para  o  enfrentamento  dos 
 desafios  da  comunidade,  do  mundo  do  trabalho  e  da  sociedade  em  geral, 
 alicerçadas no conhecimento e na inovação; 

 ●  garantir  a  contextualização  dos  conhecimentos,  articulando  as  dimensões  do 
 trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura; 

 ●  viabilizar  o  acesso  dos  estudantes  às  bases  científicas  e  tecnológicas  dos 
 processos  de  produção  do  mundo  contemporâneo,  relacionando  teoria  e 
 prática  –  ou  o  conhecimento  teórico  à  resolução  de  problemas  da  realidade 
 social, cultural ou natural; 

 ●  revelar  os  contextos  nos  quais  as  diferentes  formas  de  produção  e  de  trabalho 
 ocorrem,  sua  constante  modificação  e  atualização  nas  sociedades 
 contemporâneas e, em especial, no Brasil; 

 ●  proporcionar  uma  cultura  favorável  ao  desenvolvimento  de  atitudes, 
 capacidades  e  valores  que  promovam  o  empreendedorismo  (criatividade, 
 inovação,  organização,  planejamento,  responsabilidade,  liderança, 
 colaboração,  visão  de  futuro,  assunção  de  riscos,  resiliência  e  curiosidade 
 científica,  entre  outros),  entendido  como  competência  essencial  ao 
 desenvolvimento  pessoal,  à  cidadania  ativa,  à  inclusão  social  e  à 
 empregabilidade; 

 ●  prever  o  suporte  aos  jovens  para  que  reconheçam  suas  potencialidades  e 
 vocações,  identifiquem  perspectivas  e  possibilidades,  construam  aspirações  e 
 metas  de  formação  e  inserção  profissional  presentes  e/ou  futuras,  e 
 desenvolvam  uma  postura  empreendedora,  ética  e  responsável  para  transitar 
 no mundo do trabalho e na sociedade em geral. 

 ●  conhecer-se  e  lidar  melhor  com  seu  corpo,  seus  sentimentos,  suas  emoções  e 
 suas relações interpessoais, fazendo-se respeitar e respeitando os demais; 

 ●  compreender  que  a  sociedade  é  formada  por  pessoas  que  pertencem  a  grupos 
 étnico-raciais  distintos,  que  possuem  cultura  e  história  próprias,  igualmente 
 valiosas, e que em conjunto constroem, na nação brasileira, sua história; 

 ●  promover  o  diálogo,  o  entendimento  e  a  solução  não  violenta  de  conflitos, 
 possibilitando  a  manifestação  de  opiniões  e  pontos  de  vista  diferentes, 
 divergentes ou opostos; 

 ●  combater  estereótipos,  discriminações  de  qualquer  natureza  e  violações  de 
 direitos de pessoas ou grupos sociais, favorecendo o convívio com a diferença; 

 ●  valorizar  sua  participação  política  e  social  e  a  dos  outros,  respeitando  as 
 liberdades civis garantidas no estado democrático de direito; 

 ●  construir  projetos  pessoais  e  coletivos  baseados  na  liberdade,  na  justiça  social, 
 na solidariedade, na cooperação e na sustentabilidade. 

 ●  compreender  e  utilizar  os  conceitos  e  teorias  que  compõem  a  base  do 
 conhecimento  científico-tecnológico,  bem  como  os  procedimentos 
 metodológicos e suas lógicas; 

 ●  conscientizar-se  quanto  à  necessidade  de  continuar  aprendendo  e  aprimorando 
 seus conhecimentos; 

 ●  apropriar-se  das  linguagens  científicas  e  utilizá-las  na  comunicação  e  na 
 disseminação desses conhecimentos; e 

 ●  apropriar-se  das  linguagens  das  tecnologias  digitais  e  tornar-se  fluentes  em  sua 
 utilização.” (BNCC, p. 465-467). 



 1.4 Características do Curso 

 A organização da matriz curricular é elaborada da seguinte maneira: 

 Nível:  Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

 Forma de Oferta:  Integrada 

 Núcleos:  Núcleo Básico, Núcleo Politécnico, Núcleo  Tecnológico 

 Tempo de Duração do Curso:  6 semestres 

 Carga Horária Total do Curso:  3300 horas 

 Carga Horária de Estágio ou TCC  : 180 horas 

 Carga Horária Semanal:  30  horas semanais, sendo 25  horas presenciais e 5 a 
 distância 

 Turno de Oferta das Aulas:  Vespertino 

 Regime de Matrícula:  Semestral Seriado 



 2. Requisitos e formas de acesso ao curso 
 O  ingresso  ao  curso  será  por  meio  do  Processo  Seletivo,  de  responsabilidade  do 
 Instituto  Federal  da  Bahia.  Outras  formas  de  acesso  previstas  são:  transferência  interna 
 e  externa,  ex-officio  ou  outras  formas  definidas  pelo  IFBA  por  meio  de  edital  específico. 
 Para  o  acesso  ao  Curso  Técnico  em  Sistemas  de  Energia  Renovável,  o(a)  estudante 
 deverá  ter  concluído  o  Ensino  Fundamental,  conforme  Normas  Acadêmicas  dos  Cursos 
 Técnicos  vigentes,  sendo  uma  entrada  anual  com  no  mínimo  40  vagas  e  no  máximo  80 
 vagas. 

 Para  integralização  do  curso  o  tempo  mínimo  é  de  6  semestres  e  o  tempo  máximo  de 
 integralização  é  de  o  dobro  do  previsto  na  matriz  curricular  do  curso,  conforme  Normas 
 Acadêmicas dos Cursos Técnicos vigentes. 



 3. Perfil profissional de conclusão do curso 
 O  Curso  Técnico  em  Sistemas  de  Energia  Renovável  na  forma  articulada  integrada  ao 
 Ensino  Médio  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  da  Bahia 
 Campus  de  Lauro  de  Freitas  busca  promover  uma  formação  que  transcenda  à 
 qualificação  técnica,  desenvolvendo  valores  éticos,  de  solidariedade,  respeito  ao 
 próximo,  bem  comum  e  responsabilidade,  proporcionando  também  a  construção  de 
 conhecimentos,  habilidades  e  atitudes  que  atendam  às  demandas  do  mundo  do 
 trabalho.  Para  isso,  em  conformidade  com  o  Catálogo  Nacional  de  Cursos  Técnicos 
 (2021),  a  Resolução  nº  4  de  17  de  dezembro  de  2018  do  Conselho  Nacional  de 
 Educação  e  ao  Projeto  Pedagógico  Institucional  do  IFBA  (IFBA,  2013),  o  egresso  do 
 Curso  Técnico  em  Sistemas  de  Energia  Renovável  Integrado  ao  Ensino  Médio,  será 
 um profissional capaz de: 

 ●  “Planejar,  controlar  e  executar  projetos  de  instalação,  operação,  montagem  e 
 manutenção  de  sistemas  de  geração,  transmissão  e  distribuição  de  energia 
 elétrica de fontes renováveis. 
 ●  Coordenar  atividades  de  utilização  e  conservação  de  energia  e  fontes 
 alternativas (energia eólica, solar e hidráulica). 
 ●  Seguir  especificações  técnicas  e  de  segurança  na  montagem  de  projetos  de 
 viabilidade  de  geração  de  energia  elétrica  proveniente  de  fonte  eólica,  solar  e 
 hidráulica em substituição às convencionais. 
 ●  Desenvolver  novas  formas  produtivas  para  a  geração  de  energias  renováveis 
 e  eficiência  energética,  bem  como  adotar  medidas  para  o  uso  eficiente  de 
 energia elétrica. 
 ●  Identificar  e  propor  soluções  para  problemas  de  gestão  energética,  para 
 questões  decorrentes  da  geração,  transmissão  e  distribuição  de  energia 
 elétrica. 
 ●  Conhecimentos  e  saberes  relacionados  aos  processos  de  planejamento  e 
 instalação  de  sistemas  de  energia  renovável  de  modo  a  assegurar  a  saúde  e  a 
 segurança dos trabalhadores e dos usuários. 
 ●  Conhecimentos  e  saberes  relacionados  à  sustentabilidade  do  processo 
 produtivo,  às  técnicas  e  aos  processos  de  produção  limpa,  às  normas  técnicas, 
 à  liderança  de  equipes,  à  solução  de  problemas  técnicos  e  trabalhistas  e  à 
 gestão de conflitos.” (CNCT, 4ª edição, p. 148). 

 A  formação  geral  do  Curso  Técnico  em  Sistemas  de  Energias  Renováveis  na  forma 
 articulada  integrada  ao  Ensino  Médio  tem  como  objetivo  estimular  a  formação  do 
 cidadão  com  disposição  para  aprender;  atitude  investigativa,  crítica  e  reflexiva; 
 raciocínio  lógico;  criatividade;  consciência  de  cidadania  como  sujeito  histórico-social; 
 comportamento  ético;  ciência  das  responsabilidades  sociais;  base  sólida  de 
 conhecimentos  gerais  em  nível  de  Ensino  Médio,  inclusive  em  Artes,  Filosofia, 
 Sociologia  e  Cultura  Brasileira;  com  noções  de  uma  língua  estrangeira, 
 empreendedorismo e letras entorno digital e a capacidade de: 

 ●  Atuação nas várias situações comunicativas por meio do uso da linguagem. 
 ●  Expressão e comunicação, com clareza e coerência. 



 ●  Análise  do  desenvolvimento  histórico,  social,  econômico,  tecnológico  e  cultural  e 
 suas implicações na produção do conhecimento. 

 ●  Compreensão do conhecimento de forma contextualizada. 
 ●  Abordagem  dos  conhecimentos  da  cultura  e  da  linguagem  do  corpo  em  seus 

 aspectos sociais, conceituais e vivenciais inerentes à educação básica. 
 ●  Abstração. 
 ●  Interação. 
 ●  Trabalho e produção em equipe. 

 As  Habilidades  Gerais  esperadas  do  egresso  do  Curso  Técnico  em  Sistemas  de 
 Energias Renováveis na forma articulada integrada ao Ensino Médio: 

 ●  Ler, interpretar e redigir textos. 
 ●  Escrever com clareza e coerência. 
 ●  Ler,  interpretar  e  identificar  diferentes  tipos  de  texto  (informativo, 

 técnico-científico, didático, literário, dramático, jornalístico, entre outros). 
 ●  Utilizar  a  norma  padrão  da  língua  portuguesa  em  situações  pertinentes  e 

 específicas. 
 ●  Ler e interpretar textos em uma língua estrangeira. 
 ●  Interpretar dados. 
 ●  Interpretar e analisar tabelas, figuras e gráficos. 
 ●  Lidar com interpretação simbólica. 
 ●  Desenvolver cálculo mental. 
 ●  Lidar com noções de grandeza. 
 ●  Observar, interpretar, analisar e sintetizar. 
 ●  Observar, identificar e compreender fatos, fenômenos e processos. 
 ●  Elaborar hipóteses. 
 ●  Estabelecer relações entre conceitos, fatos, processos e fenômenos. 
 ●  Estabelecer relações entre os conhecimentos específicos e o contexto social, 

 cultural, político e econômico. 
 ●  Articular e inter-relacionar conhecimentos numa perspectiva de totalidade. 
 ●  Analisar, sintetizar e posicionar-se. 
 ●  Trabalhar e envolver-se em situações novas. 
 ●  Identificar, interpretar, analisar e resolver situações-problema. 
 ●  Analisar, contextualizar e propor soluções diante de uma situação-problema. 
 ●  Tomar decisões. 

 Serão  habilitados  Técnicos(as)  em  Sistemas  de  Energia  Renovável  os(as)  discentes 
 que  concluírem  as  disciplinas  pertencentes  ao  itinerário  formativo  e  realizar  o  Estágio 
 Supervisionado  ou  apresentar  o  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  (TCC).  O  Técnico  em 
 Sistemas  de  Energia  Renovável  é  um(a)  profissional  de  nível  médio  legalmente 
 habilitado para atuar em indústrias, empresas do ramo da energia e entidades afins. 



 4. Organização Curricular do Curso 
 A  organização  curricular  do  Curso  Técnico  em  Sistemas  de  Energia  Renovável  na 
 forma  articulada  integrada  ao  Ensino  Médio  segue  as  determinações  legais,  LDB  nº 
 9394/1996,  na  Lei  nº  11741  de  2008,  e  na  Lei  nº  13.415/2017,  Lei  nº  11.788/2008  a 
 Base  Nacional  Comum  Curricular  (BNCC),  Resolução  nº  3  de  2018  que  trata  das 
 Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  Novo  Ensino  Médio,  Resolução  nº  01,  de  2021 
 a  qual  Define  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Profissional  Técnica 
 de  Nível  Médio  e  a  Instrução  Normativa  Pedagógica  para  Reformulação  Curricular  dos 
 Cursos  da  Educação  Profissional  de  Nível  Médio,  forma  Integrada,  a  4ª  Edição  do 
 Catálogo  Nacional  dos  Cursos  Técnicos,  bem  como  as  legislações  (Leis,  diretrizes  e 
 resoluções)  de  que  tratam:  Educação  alimentar  e  nutricional  (Lei  nº  11.947/2009), 
 Processo  de  envelhecimento,  respeito  e  valorização  do  idoso  (Lei  nº  10.741/2003,  que 
 dispõe  sobre  o  estatuto  do  idoso),  Educação  Ambiental  (Lei  nº  9.795/1999,  que  dispõe 
 sobre  a  Política  Nacional  de  Educação  Ambiental),  Educação  para  o  Trânsito  (Lei  nº 
 9.503/1997,  que  institui  o  Código  de  Trânsito  Brasileiro),  Educação  em  Direitos 
 Humanos  (Decreto  nº  7.037/2009,  que  institui  o  Programa  Nacional  de  Direitos 
 Humanos  –  PNDH3),  Educação  das  Relações  Étnico-raciais  e  para  o  ensino  de  História 
 e  Cultura  Afro-brasileira  e  Indígena  –  Lei  nº  11.645/2008;  Resolução  CNE/CP  nº 
 01/2004,  que  institui  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  das  Relações 
 ÉtnicoRaciais  e  para  o  Ensino  de  História  e  Cultura  Afro-Brasileira  e  Africana.  Diretrizes 
 Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Ambiental  -  Resolução  CNE/CP  nº  02/2012. 
 Condições  de  acesso  para  PNE  –  Decreto  nº  5.296/2004,  Estatuto  da  Pessoa  com 
 Deficiência – Lei nº 13.146/2015. 

 Além  de  atender  a  todo  esse  arcabouço  legal  e  normativo,  o  curso  técnico  está 
 baseado  numa  proposta  curricular  integrada  e  integral.  Segue  pressupostos 
 epistemológicos  materialista  histórico-dialéticos,  e  portanto  compreende  que  o  trabalho 
 é  um  princípio  educativo,  que  a  formação  deve  superar  a  dualidade  entre  o  trabalho 
 manual  e  o  intelectual,  na  busca  da  formação  omnilateral.  Esses  pressupostos  bem 
 definidos  do  Projeto  Pedagógico  Institucional  (PPI)  do  IFBA  (2013),  como  pode 
 observado na dimensão político-pedagógica do referido documento. 

 O  Curso  Técnico  em  Sistemas  de  Energia  Renovável,  na  forma  articulada  integrada  ao 
 Ensino  Médio,  proposto  apresenta  uma  estrutura  de  forma  a  atender  o  perfil  desejado. 
 Para  a  obtenção  do  diploma,  exige-se  a  conclusão  da  carga  horária  total  do  curso,  o 
 qual  está  dividido  em  1800  horas  que  correspondem  ao  Núcleo  Básico,  240  horas 
 como  Núcleo  Politécnico,  1260  horas  do  Núcleo  Politécnico  distribuídos  em  6 
 semestres,  incluindo  o  cumprimento  de,  no  mínimo,  180  horas  de  Prática  Profissional 
 que  poderá  ser  realizada  por  meio  de  Estágio  Curricular  Supervisionado  (180  horas)  ou 
 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) (180 horas). 

 Ressalta-se  que  parte  da  carga  horária  do  curso  será  cumprida  a  distância  em  até  20% 
 da  carga  horária  total  do  curso,  ou  seja  até  660  horas  distribuídas  ao  longo  do  curso. 
 Para  os  componentes  curriculares  que  terão  parte  de  sua  carga  horária  ofertadas  a 



 distância,  em  seus  planos  de  ensino  estará  indicado  o  percentual  de  carga  horária, 
 bem  como  as  estratégias  de  ensino  para  que  essa  oferta  ocorra  garantindo  a  mesma 
 qualidade  do  ensino  presencial.  Dentre  as  estratégias,  serão  priorizadas  aquelas  que 
 potencializem  o  desenvolvimento  da  criatividade,  da  autonomia,  da  capacidade  de 
 raciocínio  lógico,  da  capacidade  de  trabalhar  em  equipe  ativa  e  colaborativamente,  e  da 
 capacidade  de  identificar,  interpretar,  analisar,  contextualizar  e  propor  soluções  para 
 situações-problema, preferencialmente articuladas com a prática profissional. 

 O  ambiente  virtual  de  aprendizagem  será  o  Moodle  do  IFBA,  que  já  vem  sendo 
 utilizado  regularmente  pelos(as)  docentes  do  Campus  Lauro  de  Freitas  desde  2020, 
 complementado por diversos outros recursos didáticos digitais conectados à Internet. 

 A  prática  profissional,  neste  curso,  tem  a  finalidade  de  complementar  o  processo  de 
 ensino  e  aprendizagem  em  termos  de  experiências  práticas  e  poderá  ser  realizada  na 
 própria  instituição,  em  empresas  ou  instituições  públicas  ou  privadas,  devidamente 
 conveniadas  com  o  IFBA  e  que  apresentem  condições  de  propiciar  tais  experiências  na 
 área de formação do(a) discente. 

 O  acompanhamento  aos(às)  discentes  se  dará  de  forma  contínua  e  processual  e 
 aquele(a)  que  não  for  aprovado(a)  em  todas  as  disciplinas  do  semestre  do  curso 
 permanecerá  no  semestre  até  que  seja  aprovado(a)  em  todas  as  disciplinas  sem  que 
 haja  aproveitamento  de  estudo.  Esse  acompanhamento  será  realizado  pelos(as) 
 profissionais  de  pedagogia  e  pela  coordenação  de  curso  e  quando  se  fizer  necessário 
 pelos(as)  profissionais  de  psicologia,  serviço  social  e  nutrição  com  vistas  a  que  se 
 garanta  a  permanência  e  êxito  dos(as)  discentes  matriculados(as)  no  curso.  Com 
 relação  ao  acompanhamento  dos(as)  discentes  PcD  e  PNE,  além  dos(as)  profissionais 
 mencionados(as),  serão  assistidos(as)  e  acompanhados(as)  pela  Coordenação  de 
 Atendimento  às  Pessoas  com  Necessidades  Específicas  (CAPNE)  nas  suas 
 necessidades específicas. 

 Para  cumprir  o  que  estabelecem  a  Lei  nº  10.639/2003  e  Lei  nº  11.645/2008,  que  é  a 
 inclusão  no  currículo  a  obrigatoriedade  da  temática  História  e  Cultura  Afro-Brasileira  e 
 Indígena,  serão  desenvolvidos  projetos  que  discorram  sobre  a  temática  ao  longo  do 
 ano  letivo,  como  conteúdos  das  diversos  componentes  curriculares  tais  como  PDA, 
 CNT,  CHSA,  SMS,  Gestão  e  Qualidade,  além  de  projetos  de  ensino,  de  extensão  e  de 
 pesquisa.  Os  temas  transversais  e  diretrizes  que  versam  sobre  educação  ambiental, 
 educação  de  direitos  humanos,  educação  alimentar  e  nutricional,  processo  de 
 envelhecimento,  respeito  e  valorização  do  idoso  e  educação  para  o  trânsito  serão 
 desenvolvidas do mesmo modo nas citadas leis. 



 4.1 Matriz Curricular 

 A  Matriz  Curricular  do  Curso  Técnico  em  Sistemas  de  Energias  Renováveis  na  forma 
 articulada  integrada  ao  Ensino  Médio,  do  eixo  tecnológico  Processos  e  Controle 
 Industrial, do IFBA, Campus de Lauro de Freitas, estruturar-se-á da seguinte forma: 



 4.1.1 Matriz curricular 

 NÚCLEOS  DISCIPLINAS 

 1ºSemestre  2º Semestre  3º Semetre  4º Semetre  5º Semetre  6º Semetre  TOTAL 
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 NÚCLEO 
 BASICO 

 LINGUA 
 GENS, 

 CÓDIGO 
 S E 

 SUAS 
 TECNOL 
 OGIAS 

 Artes  2  36  30  2  36  30  72  60 

 Educação Física  2  36  30  2  36  30  72  60 

 Inglês  6  108  90  108  90 

 Língua Portuguesa  4  72  60  4  72  60  4  72  60  2  36  30  2  36  30  2  36  30  324  270 
 MATEMÁTIC 

 A E SUAS 
 TECNOLOGI 

 AS  Matemática  4  72  60  4  72  60  4  72  60  2  36  30  2  36  30  2  36  30  324  270 

 CIÊNCIA 
 DA 

 NATURE 
 ZA E 
 SUAS 

 TECNOL 
 OGIAS 

 CNT1  6  108  90  108  90 

 CNT 2  6  108  90  108  90 

 CNT 3  6  108  90  108  90 

 CNT 4  6  108  90  108  90 

 CNT 5  6  108  90  108  90 

 CNT 6  6  108  90  108  90 

 CIÊNCIA 
 S 

 HUMAN 
 AS E 
 SUAS 

 TECNOL 
 OGIAS 

 CHSA1  6  108  90  108  90 

 CHSA 2  6  108  90  108  90 

 CHSA 3  6  108  90  108  90 

 CHSA 4  6  108  90  108  90 

 CHSA 5  6  108  90  108  90 

 CHSA 6  4  72  60  72  60 

 SUB-TOTAL NB  24  432  360  24  432  360  26  468  390  16  288  240  16  288  240  14  252  210  2160  1800 

 NÚCLEO 
 POLITÉCNICO  Espanhol/Libras  2  36  30  36  30 



 Parte Diversificada 
 (PDA)  4  72  60  4  72  60  4  72  60  2  36  30  252  210 

 SUB-TOTAL NP  4  72  60  4  72  60  2  36  30  4  72  60  2  36  30  0  0  0  288  240 

 NÚCLEO 
 TECNOLÓGICO 

 Circuitos e Sistemas 
 Eletroeletrônicos 
 Aplicados  8  144  120  144  120 

 Desenho Técnico  6  108  90  108  90 

 Máquinas e 
 Acionamentos 
 Elétricos  6  108  90  108  90 

 Sistemas de Geração 
 Bioenergético  4  72  60  72  60 

 Instalações Elétricas  8  144  120  144  120 

 Eficiência e 
 Planejamento 
 Energético  4  72  60  72  60 

 Sistemas Elétricos de 
 Potência  8  144  120  144  120 

 Automação e 
 Controle  8  108  90  108  90 

 Sistemas de Energia 
 Solar Fotovoltaica e 
 Térmica  8  144  120  144  120 

 Sistemas de Energia 
 Eólica  8  144  120  144  120 

 Sistemas de Energia 
 Hidroelétricas  8  144  120  144  120 

 SMS  3  54  45  54  45 

 Gestão e Qualidade  3  54  45  54  45 

 Elementos de 
 Máquinas  4  72  60  72  60 

 SUB-TOTAL NT  6  108  90  8  144  120  10  180  150  11  198  165  24  396  330  27  486  405  1512  1260 

 Componentes 
 curriculares  8  8  8  8  8  8  3960  3300 

 TOTAIS  Carga  Horária  34  36  38  31  42  41  222 



 Semanal 

 Carga  Horária  Total 
 (60 min)  510  540  570  465  600  615  3300 

 ESTÁGIO ou TCC  180 

 CARGA HORÁRIA TOTAL + ESTÁGIO ou ACC  4140  3660 

 4.1.2 Distribuição de carga horária presencial versus a distância 

 NÚCLEOS  DISCIPLINAS 

 1ºSemestre  2º Semestre  3º Semetre  4º Semetre  5º Semetre  6º Semetre  TOTAL 
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 OGIAS 

 Artes  2  2  2  2  0  4 

 Educação Física  2  2  2  2  0  4 

 Inglês  4  2  6  2  6 

 Língua Portuguesa  4  4  4  4  4  4  2  2  2  2  2  2  0  18 
 MATEMÁTI 
 CA E SUAS 
 TECNOLOG 

 IAS  Matemática  4  4  4  4  4  4  2  2  2  2  2  2  0  18 

 CIÊNCIA 
 DA 

 NATURE 
 ZA E 
 SUAS 

 TECNOL 
 OGIAS 

 CNT1  6  6  0  6 

 CNT 2  6  6  0  6 

 CNT 3  6  6  0  6 

 CNT 4  6  6  0  6 

 CNT 5  6  6  0  6 

 CNT 6  6  6  0  6 

 CIÊNCIA 
 S 

 HUMAN 
 AS E 

 CHSA1  4  2  6  2  6 

 CHSA 2  4  2  6  2  6 



 SUAS 
 TECNOL 
 OGIAS 

 CHSA 3  4  2  6  2  6 

 CHSA 4  4  2  6  2  6 

 CHSA 5  4  2  6  2  6 

 CHSA 6  2  2  4  2  4 

 SUB-TOTAL NB  22  2  24  22  2  24  22  4  26  14  2  16  14  2  16  12  2  14  14  120 

 NÚCLEO 
 POLITÉCNICO 

 Espanhol/Libras  2  2  2  2 

 Parte Diversificada (PDA)  2  2  4  2  2  4  2  2  4  2  2  8  14 

 SUB-TOTAL NP  2  2  4  2  2  4  0  2  2  2  2  4  0  2  2  0  0  0  10  16 

 NÚCLEO 
 TECNOLÓGICO 

 Circuitos e Sistemas 
 Eletroeletrônicos Aplicados  6  2  8  2  8 

 Desenho Técnico/ CAD  6  6  0  6 

 Máquinas e Acionamentos 
 Elétricos  4  2  6  2  6 

 Sistemas de Geração 
 Bioenergético  2  2  4  2  4 

 Instalações Elétricas  4  4  8  4  8 

 Eficiência e Planejamento 
 Energético  4  4  0  4 

 Sistemas Elétricos de Potência  4  4  8  4  8 

 Automação e Controle  4  4  8  4  8 

 Projeto e Instalação de 
 Sistemas de Energia Solar 
 Fotovoltaica e Térmica  4  4  8  4  8 

 Projeto e Instalação de 
 Sistemas de Energia Eólica  4  4  8  4  8 

 Projeto e Instalação de 
 Sistemas de Energia 
 Hidroelétricas  4  4  8  4  8 

 SMS  2  1  3  1  3 

 Gestão e Qualidade  2  1  3  1  3 



 Elementos de Máquinas  4  4  0  4 

 SUB-TOTAL NT  6  0  6  6  2  8  8  2  10  8  3  11  12  12  24  14  13  27  32  86 

 TOTAIS  Carga Horária Semanal (50 
 min) 
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 30  4  34  30  6  36  30  8  38  24  7  31  26  16  42  26  15  41  444 



 4.2 Planejamento dos Componentes Curriculares - Núcleo Básico 

 4.2.1 Linguagens, códigos e suas tecnologias 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Artes I 
 CARGA HORÁRIA: 30 h  Horas Semanais: 2h/aula 

 EMENTA  Os  fazeres  artísticos  por  meio  das  linguagens,  aprendendo  a  desvelar  uma 
 pluralidade  de  significados,  de  interferências  socioculturais,  econômicas  e 
 políticas. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Expressar  por  meio  das  atividades  artísticas  as  vivências  que  envolvem  as 
 emoções,  o  pensamento  e  o  senso  crítico,  adquirindo  autonomia  para  criar,  fazer 
 apreciações artísticas e contextualizar historicamente a arte. 

 Específicos: 
 a)  Compreender  o  funcionamento  das  diferentes  linguagens  e  práticas  culturais 
 (artísticas,  corporais  e  verbais)  e  mobilizar  esses  conhecimentos  na  recepção  e 
 produção  de  discursos  nos  diferentes  campos  de  atuação  social  e  nas  diversas 
 mídias,  para  ampliar  as  formas  de  participação  social,  o  entendimento  e  as 
 possibilidades  de  explicação  e  interpretação  crítica  da  realidade  e  para  continuar 
 aprendendo  ; 
 b)  Utilizar  diferentes  linguagens  (artísticas,  corporais  e  verbais)  para  exercer,  com 
 autonomia  e  colaboração,  protagonismo  e  autoria  na  vida  pessoal  e  coletiva,  de 
 forma  crítica,  criativa,  ética  e  solidária,  defendendo  pontos  de  vista  que  respeitem 
 o  outro  e  promovam  os  Direitos  Humanos,  a  consciência  socioambiental  e  o 
 consumo responsável, em âmbito local, regional e global  ; 
 c)  Mobilizar  práticas  de  linguagem  no  universo  digital,  considerando  as 
 dimensões  técnicas,  críticas,  criativas,  éticas  e  estéticas,  para  expandir  as  formas 
 de  produzir  sentidos,  de  engajar-se  em  práticas  autorais  e  coletivas,  e  de 
 aprender  a  aprender  nos  campos  da  ciência,  cultura,  trabalho,  informação  e  vida 
 pessoal e coletiva  . 

 HABILIDADES  a)  (EM13LGG101)  Compreender  e  analisar  processos  de  produção  e  circulação 
 de  discursos,  nas  diferentes  linguagens,  para  fazer  escolhas  fundamentadas  em 
 função de interesses pessoais e coletivos; 
 b)  (EM13LGG102)  Analisar  visões  de  mundo,  conflitos  de  interesse,  preconceitos 
 e  ideologias  presentes  nos  discursos  veiculados  nas  diferentes  mídias,  ampliando 
 suas  possibilidades  de  explicação,  interpretação  e  intervenção  crítica  da/na 
 realidade  ; 
 c)  (EM13LGG301)  Participar  de  processos  de  produção  individual  e  colaborativa 
 em  diferentes  linguagens  (artísticas,  corporais  e  verbais),  levando  em  conta  suas 
 formas e seus funcionamentos, para produzir sentidos em diferentes contextos  ; 
 d)  (EM13LGG304)  Formular  propostas,  intervir  e  tomar  decisões  que  levem  em 



 conta  o  bem  comum  e  os  Direitos  Humanos,  a  consciência  socioambiental  e  o 
 consumo responsável em âmbito local, regional e global  ; 
 e)  (EM13LGG703)  Utilizar  diferentes  linguagens,  mídias  e  ferramentas  digitais  em 
 processos  de  produção  coletiva,  colaborativa  e  projetos  autorais  em  ambientes 
 digitais  . 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 1.  Realizar  produções  artísticas,  individuais  e/ou  coletivas,  nas  linguagens  da  arte 
 cênicas:interpretando e  compreendendo ; 

 2.  Refletir  os  diferentes  processos  produtivos,  com  seus  diferentes  instrumentos 
 de ordem ideal e material; 

 METODOLOGIA  Metodologia  adequada  a  processos  de  criação  artística,  operando  no  Campo 
 Conceitual  com  a  Abordagem  Compreensiva  apresentada  por  Sonia  Rangel,  que 
 se  apoia,  entre  outros  autores,  na  Teoria  da  Formatividade  de  Luigi  Pareyson. 
 Nessa  abordagem,  o  estudante  propõe  a  compreensão  da  trajetória  criativa, 
 quando  no  processo  de  sua  obra,  coloca-se  em  contato  com  as  questões 
 emergentes  da  própria  obra.  No  Campo  Operacional,  serão  feitas  imersões  nos 
 Laboratórios  Criativos,  os  quais  poderão  instaurar  e  ampliar  a  problemática  do 
 ensino,  num  processo  criativo  de  descobertas  por  tentativas,  relacionando 
 diretamente prática com a teoria. 

 AVALIAÇÃO  O  primeiro  critério  a  ser  avaliado  é  a  elaboração  de  uma  compreensão  da 
 linguagem  artística,  que  deve  ser  verificado  no  processo  ensino-aprendizagem, 
 quando  o(a)  discente  consegue  compreender  o  funcionamento  da  produção  e 
 das  relações  entre  prática  e  teoria.  Igualmente,  é  fundamental  dilatar  a  percepção 
 dos  elementos  sociais  das  práticas  artísticas,  seja  no  processo  de  criação  como 
 no  momento  da  mostragem  ao  público.  Por  último,  é  necessário  considerar  a 
 capacidade  de  realizar  uma  leitura  crítica,  do  próprio  processo  de  criação  e  como 
 das  obras  fruídas.  Para  isso,  faz-se  necessário  a  aplicação  de  avaliações 
 teóricas,  com  a  composição  de  textos  crítico-reflexivo,  provas  e  seminários;  e  o 
 mais  relevante  e  imprescindível  a  avaliação  prática,  com  exposição  da  criação 
 desenvolvida em cada momento escolar. 

 RECUPERAÇÃO DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo 
 de  aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente 
 será  aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a 
 intervenção  realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo, 
 as  atividades  propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão 
 utilizar  estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado 
 ainda as necessidades específicas de cada discente. 
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 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Artes II 
 CARGA HORÁRIA: 30 h  Horas Semanais: 2h/aula 

 EMENTA  As  artes  cênicas  e  as  artes  plásticas,  aprendendo  a  desvelar  uma  pluralidade  de 
 significados, de interferências socioculturais, econômicas e políticas. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Expressar  por  meio  das  atividades  artísticas  as  vivências  que  envolvem  as 
 emoções,  o  pensamento  e  o  senso  crítico,  adquirindo  autonomia  para  criar,  fazer 
 apreciações artísticas e contextualizar historicamente a arte 

 Específicos: 
 a  )  Compreender  os  processos  identitários,  conflitos  e  relações  de  poder  que 
 permeiam  as  práticas  sociais  de  linguagem,  respeitando  as  diversidades  e  a 
 pluralidade  de  ideias  e  posições,  e  atuar  socialmente  com  base  em  princípios  e 
 valores  assentados  na  democracia,  na  igualdade  e  nos  Direitos  Humanos, 
 exercitando  o  autoconhecimento,  a  empatia,  o  diálogo,  a  resolução  de  conflitos  e 
 a cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer natureza.; 
 b)  Compreender  os  processos  de  produção  e  negociação  de  sentidos  nas 
 práticas  corporais,  reconhecendo-as  e  vivenciando-as  como  formas  de  expressão 
 de  valores  e  identidades,  em  uma  perspectiva  democrática  e  de  respeito  à 
 diversidade; 
 c)  Apreciar  esteticamente  as  mais  diversas  produções  artísticas  e  culturais, 
 considerando  suas  características  locais,  regionais  e  globais,  e  mobilizar  seus 
 conhecimentos  sobre  as  linguagens  artísticas  para  dar  significado  e  (re)construir 
 produções  autorais  individuais  e  coletivas,  exercendo  protagonismo  de  maneira 
 crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas  . 

 HABILIDADES  a)  (EM13LGG201)  Utilizar  as  diversas  linguagens  (artísticas,  corporais  e  verbais) 
 em  diferentes  contextos,  valorizando-as  como  fenômeno  social,  cultural,  histórico, 
 variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso  ; 
 b)  (EM13LGG204)  Dialogar  e  produzir  entendimento  mútuo,  nas  diversas 
 linguagens  (artísticas,  corporais  e  verbais),  com  vistas  ao  interesse  comum 
 pautado  em  princípios  e  valores  de  equidade  assentados  na  democracia  e  nos 



 Direitos Humanos  ; 
 c)  (EM13LGG501)  Selecionar  e  utilizar  movimentos  corporais  de  forma 
 consciente  e  intencional  para  interagir  socialmente  em  práticas  corporais,  de 
 modo  a  estabelecer  relações  construtivas,  empáticas,  éticas  e  de  respeito  às 
 diferenças  ; 
 d)  (EM13LGG503)  Vivenciar  práticas  corporais  e  significá-las  em  seu  projeto  de 
 vida,  como  forma  de  autoconhecimento,  autocuidado  com  o  corpo  e  com  a 
 saúde, socialização e entretenimento  ; 
 e)  (EM13LGG603)  Expressar-se  e  atuar  em  processos  de  criação  autorais 
 individuais  e  coletivos  nas  diferentes  linguagens  artísticas  (artes  visuais, 
 audiovisual,  dança,  música  e  teatro)  e  nas  intersecções  entre  elas,  recorrendo  a 
 referências  estéticas  e  culturais,  conhecimentos  de  naturezas  diversas  (artísticos, 
 históricos, sociais e políticos) e experiências individuais e coletivas  . 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 1.  Realizar  produções  artísticas,  individuais  e/ou  coletivas,  nas  linguagens  da  arte 
 cênicas:interpretando e  compreendendo. 

 2.  Refletir  os  diferentes  processos  produtivos,  com  seus  diferentes  instrumentos 
 de ordem ideal e material. 

 METODOLOGIA  Metodologia  adequada  a  processos  de  criação  artística,  operando  no  Campo 
 Conceitual  com  a  Abordagem  Compreensiva  apresentada  por  Sonia  Rangel,  que 
 se  apoia,  entre  outros  autores,  na  Teoria  da  Formatividade  de  Luigi  Pareyson. 
 Nessa  abordagem,  o  estudante  propõe  a  compreensão  da  trajetória  criativa, 
 quando  no  processo  de  sua  obra,  coloca-se  em  contato  com  as  questões 
 emergentes  da  própria  obra.  No  Campo  Operacional,  serão  feitas  imersões  nos 
 Laboratórios  Criativos,  os  quais  poderão  instaurar  e  ampliar  a  problemática  do 
 ensino,  num  processo  criativo  de  descobertas  por  tentativas,  relacionando 
 diretamente prática com a teoria. 

 AVALIAÇÃO  O  primeiro  critério  a  ser  avaliado  é  a  elaboração  de  uma  compreensão  da 
 linguagem  artística,  que  deve  ser  verificado  no  processo  ensino-aprendizagem, 
 quando  o(a)  discente  consegue  compreender  o  funcionamento  da  produção  e 
 das  relações  entre  prática  e  teoria.  Igualmente,  é  fundamental  dilatar  a  percepção 
 dos  elementos  sociais  das  práticas  artísticas,  seja  no  processo  de  criação  como 
 no  momento  da  amostragem  ao  público.  Por  último,  é  necessário  considerar  a 
 capacidade  de  realizar  uma  leitura  crítica,  do  próprio  processo  de  criação  e  como 
 das  obras  fruídas.  Para  isso,  faz-se  necessário  a  aplicação  de  avaliações 
 teóricas,  com  a  composição  de  textos  crítico-reflexivo,  provas  e  seminários;  e  o 
 mais  relevante  e  imprescindível  a  avaliação  prática,  com  exposição  da  criação 
 desenvolvida em cada momento escolar. 

 RECUPERAÇÃO DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo 
 de  aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente 
 será  aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a 
 intervenção  realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo, 
 as  atividades  propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão 
 utilizar  estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado 
 ainda as necessidades específicas de cada discente. 



 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 BERTHOLD, Margot.  História mundial do teatro  . São  Paulo: Perspectiva, 2005. 
 REVERBEL, Olga.  Jogos teatrais na escola  . São Paulo:  Scipione, 2007. 
 ROUBINE,  Jean  Jacques.  A  linguagem  da  encenação  teatral  .  Rio  de  Janeiro: 
 Jorge Zahar,1998. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 BOAL,  Augusto.  200  exercícios  e  jogos  para  o  ator  e  o  não-ator  com  vontade 
 de dizer algo através do teatro  . Rio de Janeiro: Civilização  Brasileira, 1993. 
 CHACRA,  Sandra.  Natureza  e  sentido  da  improvisação  teatral  .  São  Paulo: 
 Perspectiva, 1983. 
 KOUDELA,  Ingrid.  Brecht  :  um  jogo  de  aprendizagem.  São  Paulo:  Perspectiva, 
 1991. 
 SPOLIN, Viola.  O fichário de Viola Spolin  . São Paulo:  Perspectiva, 2001. 
 PUPO,  Maria  Lucia  de  Souza  Barros.  Palavras  em  jogo  :  textos  literários  e 
 teatro-educação.  São  Paulo:  Universidade  de  São  Paulo,  Escola  de 
 Comunicações e Artes, 1997. 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Educação Física I 
 CARGA HORÁRIA: 30 h  Horas Semanais: 2h/aula 

 EMENTA  O jogo, o fenômeno esportivo e a dança. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Compreender  o  jogo,  o  fenômeno  esportivo  e  a  dança  como  elementos 
 constitutivos do ser humano na individualidade e na sua coletividade. 

 Específicos: 
 a)  Compreender  a  origem  da  cultura  corporal  de  movimento  e  seus  vínculos  com 
 a organização da vida coletiva e individual; 
 b)  Planejar  e  empregar  estratégias  para  resolver  desafios  e  aumentar  as 
 possibilidades  de  aprendizagem  das  práticas  corporais,  além  de  se  envolver  no 
 processo de ampliação do acervo cultural nesse campo; 
 c)  Identificar  as  formas  de  produção  dos  preconceitos,  compreender  seus  efeitos 
 e  combater  posicionamentos  discriminatórios  em  relação  às  práticas  corporais  e 
 aos seus participantes; 
 d)  Interpretar  e  recriar  os  valores,  os  sentidos  e  os  significados  atribuídos  às 
 diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam; 
 e)  Reconhecer  as  práticas  corporais  como  elementos  constitutivos  da  identidade 
 cultural dos povos e grupos; 
 f)  Experimentar,  desfrutar,  apreciar  e  criar  diferentes  brincadeiras,  jogos,  danças, 
 ginásticas,  esportes,  lutas  e  práticas  corporais  de  aventura,  valorizando  o 
 trabalho coletivo e o protagonismo. 

 HABILIDADES  a)  (EM13LGG304)  Mapear  e  criar,  por  meio  de  práticas  de  linguagem, 
 possibilidades  de  atuação  social,  política,  artística  e  cultural  para  enfrentar 
 desafios  contemporâneos,  discutindo  seus  princípios  e  objetivos  de  maneira 
 crítica, criativa, solidária e ética; 
 b)  (EM13LGG501)  Selecionar  e  utilizar  movimentos  corporais  de  forma 



 consciente  e  intencional  para  interagir  socialmente  em  práticas  da  cultura 
 corporal,  de  modo  a  estabelecer  relações  construtivas,  éticas  e  de  respeito  às 
 diferenças; 
 c)  (EM13LGG502)  Analisar  criticamente  preconceitos,  estereótipos  e  relações  de 
 poder  subjacentes  às  práticas  e  discursos  verbais  e  imagéticos  na  apreciação  e 
 produção das práticas da cultura corporal de movimento; 
 d)  (EM13LGG503)  Praticar,  significar  e  valorizar  a  cultura  corporal  de  movimento 
 como  forma  de  autoconhecimento,  autocuidado  e  construção  de  laços  sociais  em 
 seus projetos de vida. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Unidade I - Jogos e brincadeiras 
 1.1  Jogos  populares,  culturais,  cooperativos,  pré-desportivos,  competitivos, 
 tabuleiros, eletrônicos. 
 1.2. O brincar na formação pessoal. 
 1.3 Evolução histórica: criatividade, liberdade, e inclusão. 
 1.4 Rua de lazer. 
 1.5 Jogos e brincadeiras dos povos tradicionais. 
 1.6 Aspectos éticos do brincar. 

 Unidade II - Dança 
 1.1 Danças regionais, de rua, artísticas, de povos tradicionais. 
 1.2  Aspectos  éticos  da  prática  da  dança:  inclusão,  questões  de  gênero, 
 estereótipos. 
 1.3 Processos coreográficos, criatividade, ritmo e elaboração de coreografias. 
 1.4 Festivais. 

 METODOLOGIA  Aulas  expositivas  e  dialogadas,  com  organização  de  dinâmicas,  vivências  de 
 conteúdos  da  cultura  corporal  diversos  relacionados  aos  objetos  de 
 conhecimento, festivais e torneios. 

 AVALIAÇÃO  A  avaliação  se  dará  de  forma  processual,  em  que  os  aspectos  qualitativos  se 
 sobrepõem  aos  aspectos  quantitativos,  observando  a  participação  nas  atividades 
 propostas,  frequências  às  aulas,  entrega  das  atividades  dentro  dos  prazos 
 estabelecidos  e  conforme  orientação  indicada,  colaboração  no  processo  de 
 ensino e aprendizagem, disciplina e autonomia. 

 Dentre  as  estratégias  didáticas,  serão  priorizados  instrumentos  que  possibilitem  o 
 desenvolvimento  da  criatividade,  da  autonomia,  percepção  corporal  individual  e 
 social. 

 A  verificação  do  desempenho  acadêmico  será  feita  de  forma  diversificada, 
 contemplando  diferentes  habilidades,  de  acordo  com  o  que  orienta  as  normas 
 vigentes,  com  atividades  individuais  e  em  grupo,  escritas  ou  orais,  tais  como: 
 provas  e  testes,  pesquisa  bibliográfica  e/ou  de  campo,  demonstração  prática, 
 relatórios,  seminários  etc.,  elaboração  e  execução  de  projetos  científicos, 
 artísticos  ou  culturais,  e/ou  elaboração  e  execução  de  projetos  interdisciplinares  e 
 integradores. 

 RECUPERAÇÃO DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo 
 de  aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 



 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente 
 será  aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a 
 intervenção  realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo, 
 as  atividades  propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão 
 utilizar  estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado 
 ainda as necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 DAÓLIO, J.  Da cultura do corpo  . Campinas, SP: Papirus,  1995. 
 DARIDO,  Suraya  Cristina.  Os  conteúdos  da  educação  física  escolar  : 
 influências,  tendências,  dificuldades  e  possibilidades.  Perspectivas  em  Educação 
 Física Escolar, Niterói, RJ, v. 2, 2001. 
 FREIRE,  João  Batista.  Educação  de  corpo  inteiro  :  teoria  e  prática  da  Educação 
 Física. São Paulo: Scipione, 1994. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 DARIDO,  S.  C.  Educação  física  na  escola  :  questões  e  reflexões.  Araras,  SP: 
 Topázio, 1999. 
 KUNZ,  E.  O  esporte  enquanto  fator  determinante  da  educação  física  . 
 Contexto e Educação, Ijuí, RS, ano IV, n. 15, 1989. 
 HUIZINGA,  Johan.  Homo  Ludens  :  o  jogo  como  elemento  da  cultura.  Editora 
 PERSPECTIVA, 2008. 
 SBÓRQUIA,  S.;  GALHARDO,  J.  A  dança  no  contexto  da  Educação  Física  .  Ijuí, 
 RS: Ed. UNIJUÍ, 2006. 
 VERDERI,  E.  B.  L.  P.  Dança  na  escola  dança  na  escola  .  2.  ed.  Rio  de  Janeiro: 
 Sprint, 2000. 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Educação Física II 
 CARGA HORÁRIA: 30 h  Horas Semanais: 2h/aula 

 EMENTA  O esporte e a prática esportiva. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Compreender  o  jogo,  o  fenômeno  esportivo  e  a  dança  como  elementos 
 constitutivos do ser humano na individualidade e na sua coletividade. 

 Específicos: 
 a)  Refletir,  criticamente,  sobre  as  relações  entre  a  realização  das  práticas 
 corporais  e  os  processos  de  saúde/doença,  inclusive  no  contexto  das  atividades 
 laborais. 
 b)  Reconhecer  as  práticas  corporais  como  elementos  constitutivos  da  identidade 
 cultural dos povos e grupos. 
 c)  Usufruir  das  práticas  corporais  de  forma  autônoma  para  potencializar  o 
 envolvimento  em  contextos  de  lazer,  ampliar  as  redes  de  sociabilidade  e  a 
 promoção da saúde. 
 d)  Reconhecer  o  acesso  às  práticas  corporais  como  direito  do  cidadão,  propondo 
 e produzindo alternativas para sua realização no contexto comunitário. 
 e)  Compreender  as  diferentes  manifestações  da  cultura  corporal,  reconhecendo  e 
 valorizando as diferenças de desempenho, linguagem e expressão. 



 HABILIDADES  a)  (EM13LGG303)  Debater  questões  polêmicas  de  relevância  social,  analisando 
 diferentes  argumentos  e  opiniões  manifestados,  para  negociar  e  sustentar 
 posições,  formular  propostas,  e  intervir  e  tomar  decisões  democraticamente 
 sustentadas,  que  levem  em  conta  o  bem  comum  e  os  Direitos  Humanos,  a 
 consciência  socioambiental  e  o  consumo  responsável  em  âmbito  local,  regional  e 
 global. 
 b)  (EM13LGG501)  Selecionar  e  utilizar  movimentos  corporais  de  forma 
 consciente  e  intencional  para  interagir  socialmente  em  práticas  da  cultura 
 corporal,  de  modo  a  estabelecer  relações  construtivas,  éticas  e  de  respeito  às 
 diferenças. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Unidade I - Esportes 
 1.1 Histórico. 
 1.2 Modalidades individuais e coletivas. 
 1.3 Jogos de mesa. 
 1.4 Jogos eletrônicos. 
 1.5 Esporte adaptado. 
 1.6 Mídia, incentivos governamentais, valorização. 
 1.7 Esportes individuais, coletivos, de invasão e de cooperação. 
 1.8 Competições: olimpíadas, jogos dos povos indígenas, campeonatos. 

 Unidade II - Ginásticas 
 2.1 Modalidades. 
 2.2 Prática. 
 2.3 Atividades físicas na natureza. 
 3.3 Aspectos éticos da prática desportiva. 

 METODOLOGIA  Aulas  expositivas  e  dialogadas,  com  organização  de  dinâmicas,  vivências  de 
 conteúdos  da  cultura  corporal  diversos  relacionados  aos  objetos  de 
 conhecimento, festivais e torneios. 

 AVALIAÇÃO  A  avaliação  se  dará  de  forma  processual,  em  que  os  aspectos  qualitativos  se 
 sobrepõem  aos  aspectos  quantitativos,  observando  a  participação  nas  atividades 
 propostas,  frequências  às  aulas,  entrega  das  atividades  dentro  dos  prazos 
 estabelecidos  e  conforme  orientação  indicada,  colaboração  no  processo  de 
 ensino e aprendizagem, disciplina e autonomia. 
 Dentre  as  estratégias  didáticas,  serão  priorizados  instrumentos  que  possibilitem  o 
 desenvolvimento  da  criatividade,  da  autonomia,  percepção  corporal  individual  e 
 social. 
 A  verificação  do  desempenho  acadêmico  será  feita  de  forma  diversificada, 
 contemplando  diferentes  habilidades,  de  acordo  com  o  que  orienta  as  normas 
 vigentes,  com  atividades  individuais  e  em  grupo,  escritas  ou  orais,  tais  como: 
 provas  e  testes,  pesquisa  bibliográfica  e/ou  de  campo,  demonstração  prática, 
 relatórios,  seminários  etc.,  elaboração  e  execução  de  projetos  científicos, 
 artísticos  ou  culturais,  e/ou  elaboração  e  execução  de  projetos  interdisciplinares  e 
 integradores. 

 RECUPERAÇÃO DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo 
 de  aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente 



 será  aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a 
 intervenção  realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo, 
 as  atividades  propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão 
 utilizar  estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado 
 ainda as necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 ABREU,  M.  J.  Relações  entre  educação  ambiental  e  educação  física  :  um 
 estudo  na  rede  municipal  de  ensino  de  Curitiba.  Dissertação  de  Mestrado  em 
 Educação. Curitiba: UFPR, 2010. 
 GUEDES, S. L.  O Brasil no campo de futebol  : estudos  antropológicos sobre os 
 significados do futebol brasileiro. Rio de Janeiro: EDUFF, 1998. 
 KUNZ, E. O esporte enquanto fator determinante da educação física: contexto e 
 educação, Ijuí, RS, ano IV, n. 15, 1989. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 DAÓLIO, J.  Da cultura do corpo  . Campinas, SP: Papirus,  1995. 
 DARIDO,  S.  C.  Educação  física  na  escola  :  questões  e  reflexões.  Araras,  SP: 
 Topázio, 1999. 
 COLETIVO  DE  AUTORES.  Metodologia  do  ensino  da  educação  física  .  São 
 Paulo: Cortez, 1992. 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Inglês 
 CARGA HORÁRIA: 90h  Horas Semanais: 2h/aula 

 EMENTA  Estudo  de  língua  inglesa,  com  foco  no  desenvolvimento  de  habilidades  linguísticas 
 por meio da integração do conteúdo e instrução linguística. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Promover  o  estudo  de  inglês  integrando  conteúdos  temáticos  do  curso  técnico  com 
 a prática e desenvolvimento de habilidades linguísticas. 

 Específicos: 
 a)  Prover  o  estudo  integrado  entre  conteúdo  e  linguagem,  a  partir  de  diversos 
 tópicos  do  cotidiano  dos(as)  discentes  propostos  pela  identificação  de  suas 
 necessidades linguísticas; 
 b)  Utilizar  atividades  que  permitam  a  interação  das  quatro  habilidades,  e 
 desenvolvimento  de  uma  capacidade  comunicativa  no  nível  de  estudo  determinado 
 para  este  período,  levando-se  em  conta  habilidades  básicas  de  comunicação 
 interpessoal; 
 c)  Promover  atividades  interculturais  que  valorizem  a  Língua  Materna  e  sirvam  de 
 base para o conhecimento e respeito da cultura dos outros povos; 
 d)  Aproximar  a  educação  linguística  da  educação  geral  e,  portanto,  das  questões 
 sociopolíticas inerentes ao processo de formar pessoas; 
 e)  Capacitar  os(as)  discentes  a  usarem  a  língua  inglesa  como  instrumento  de 
 interação crítica neste contexto de globalização e processos interculturais. 



 HABILIDADES  a)  Desenvolver  competência  comunicativa  das  habilidades  de  interação  oral, 
 escrita, escuta e fala em língua inglesa; 
 b) Desenvolvimento do pensamento crítico; 
 c) Competência intercultural; 
 d) Proficiência básica em língua inglesa. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 1.  Estudo  de  Temáticas  do  conteúdo  técnico  do  curso  em  língua  inglesa  que 
 promovam a prática de habilidades de leitura, de escrita, de escuta e fala; 
 2.  Ações que possibilitam o estudo da língua alvo em relação ao texto: 
 2.1 Aplicação de conhecimento prévio da língua inglesa ao estudo; 
 2.2 Estratégias de leitura; 
 2.3 Estudo das palavras cognatos; 
 2.4 Referência pronominal; 
 2.5 Noções de tempos verbais e vozes; 
 2.6 Noções de parte do discurso; 
 2.7 Formação de palavras com afixos; 
 2.8 Frases nominais; 
 2.9 Marcadores do discurso; 
 2.10 Resumos e relatos em inglês e português como atividade escrita; 
 2.11 Atividades de escuta com vídeos diversos; 
 2.12 Atividades de fala livre, e , estruturada em inglês. 
 3.  Temáticas  de  conteúdos  socialmente  relevantes  em  língua  inglesa  que 
 desenvolvam  práticas  de  letramento  crítico  na  relação  ensino-aprendizagem  de 
 inglês 

 METODOLOGIA  Inicialmente,  será  realizado  um  diagnóstico  dos  conhecimentos  prévios,  para 
 subsidiar  os  ajustes  no  planejamento.  As  aulas  serão  expositivas,  com  leituras 
 prévias  e  discussão  posteriores,  e  ainda  com  apoio  de  recursos  tecnológicos,  tais 
 como  computador,  projetor  multimídia  e  caixa  de  som.  Também  serão  utilizados 
 recursos disponíveis na Internet. 
 Para  fins  de  possibilitar  a  construção  do  conhecimento  e  desenvolvimento  das 
 habilidades  previstas,  serão  propostas  atividades  que  permitam  a  discussão  de 
 temáticas  socialmente  relevantes;  atividades  com  foco  em  vocabulário  da  língua 
 inglesa;  atividades  com  foco  na  audição  e  desenvolvimento  da  fala  em  inglês; 
 atividades  com  foco  na  compreensão  da  gramática  da  língua;  atividades  com  foco 
 em na escrita; e atividades com foco no desenvolvimento intercultural. 

 AVALIAÇÃO  A  avaliação  se  dará  de  forma  processual,  em  que  os  aspectos  qualitativos  se 
 sobrepõem  aos  aspectos  quantitativos,  observando  a  participação  nas  atividades 
 propostas,  frequências  às  aulas,  entrega  das  atividades  dentro  dos  prazos 
 estabelecidos  e  conforme  orientação  indicada,  colaboração  no  processo  de  ensino 
 e aprendizagem, disciplina e autonomia. 
 Dentre  as  estratégias  didáticas,  serão  priorizados  instrumentos  que  possibilitem  o 
 desenvolvimento  da  criatividade,  da  autonomia,  percepção  corporal  individual  e 
 social. 
 A  verificação  do  desempenho  acadêmico  será  feita  de  forma  diversificada, 
 contemplando  diferentes  habilidades,  de  acordo  com  o  que  orienta  as  normas 
 vigentes,  com  atividades  individuais  e  em  grupo,  escritas  ou  orais,  tais  como: 
 provas  e  testes,  pesquisa  bibliográfica  e/ou  de  campo,  demonstração  prática, 
 relatórios,  seminários  etc.,  elaboração  e  execução  de  projetos  científicos,  artísticos 
 ou  culturais,  e/ou  elaboração  e  execução  de  projetos  interdisciplinares  e 
 integradores. 



 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  BANEGAS,  D.  Integrating  content  and  language  in  english  language  teaching 
 in  secondary  education  :  models,  benefits,  and  challenges.  Studies  in  Second 
 Language  Learning  and  Teaching,  Disponível  em: 
 https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1135526.pdf. 
 DALE;  TANNER.  CLIL  activities  :  A  resource  for  subject  and  language  teachers. 
 Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 
 _____. (Orgs.)  Multiliteracies  : Literacy Learning  and the Design of Social Futures. 
 Routlege: London, 2000. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 CORREIA, Wesley (org.).  Discurso, língua, ensino,  memória  : representações e 
 poder. Salvador: EDIFBA, 2018. 
 GAIRS, Rurh; REDMAN, Stwart.  Natural English Elementary  .  Oxford. Oup, 2006. 
 OXENDEN, Clive; LATHAM-KOENIG, Christina.  American  English file  . Oxford. 
 Oup, 2010. 
 RAMOS, Luís Carlos.  Apostila de Atividades de Compreensão  e Leitura.  2020. 
 SWAN, M; WALTER, C.  Oxford English Grammar Course  :  Step by step to 
 grammar success. Oxford, OUP, 2014. 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR :  Língua Portuguesa I 
 CARGA HORÁRIA: 60h  Horas Semanais: 4h/aula 

 EMENTA  Textualidade  e  discurso;  cena  enunciativa,  intencionalidade  discursiva;  sequências 
 textuais;  coesão  e  coerência.  Gêneros  textuais;  variação  linguística;  aspectos 
 descritivos  e  normativos  de  Língua  Portuguesa;  estudos  artísticos  literários; 
 literatura  e  cultura;  literatura  e  identidade  cultural.  Aspectos  morfológicos, 
 sintáticos, semânticos e pragmáticos da língua. Produção de textos. 

 OBJETIVOS  Desenvolver  habilidades  e  produzir  conhecimentos  com  vistas  no  domínio  da 
 Língua  Portuguesa  em  textos  orais  e  escritos  para  promover  o  aperfeiçoamento 
 pessoal,  profissional  e  acadêmico,  bem  como  para  a  formação  do  pertencimento 
 ante  a  cultura  brasileira  e  humana  de  modo  a  construir  noções  de  cidadania  e 
 humanidade. 

 HABILIDADES  Quanto à leitura: 



 a)  recuperar  o  tema  e  a  intenção  comunicativa  dominante,  percebendo  as 
 oposições fundamentais que se relacionam ao texto; 
 b)  reconhecer,  a  partir  de  traços  caracterizadores  manifestos,  a(s)  sequência(s) 
 textual(is) presente(s) e o gênero textual configurado; 
 c)  descrever  a  progressão  discursiva,  sabendo  cadenciar  com  clareza  a 
 sequenciação  dos  dados  simultâneos  e  dos  fatos  sucessivos,  bem  como  do 
 encadeamento de uma sequência temática; 
 d)  perceber  os  efeitos  de  sentido  a  partir  da  observação  dos  fatos  linguísticos 
 estudados, e das condições de produção do texto. 

 Quanto ao domínio do conhecimento linguístico: 
 a)  demonstrar  domínio  do  conhecimento  (teórico  e  prático)  sobre  as  convenções 
 relacionadas ao registro (ou norma) do padrão escrito da língua portuguesa; 
 b)  apresentar  conhecimento  aprofundado  acerca  dos  conhecimentos  das  formas 
 gramaticais  trabalhadas  no  ensino  fundamental  de  modo  a  reconhecer  as  suas 
 funções textuais discursivas e pragmáticas; 
 c) compreender a natureza sintática das estruturas linguísticas simples; 
 d)  compreender  e  se  posicionar  acerca  da  relação  entre  escolha  linguística  e 
 realidade cultural, levando em consideração o fenômeno de variação linguística; 

 Quanto à produção de textos: 
 a)  ler  e  produzir  textos  diversos,  enfocando  as  sequências  representativas  dos 
 gêneros estudados; 
 b) demonstrar domínio independente no uso do registro formal da língua escrita; 
 acostumar-se  a  aplicar  conceitos  das  várias  áreas  de  conhecimento  para 
 desenvolver um tema; 
 c) ter domínio de um repertório produtivo de elementos coesivos; 
 d)  dominar  estratégias  linguísticas  de  construção  de  cenário,  de  sequências 
 narrativas  e  de  encadeamento  temático,  ou  seja,  dominar  técnicas  de  expressão 
 espacial, temporal e também de concatenação de ideias para formar opinião. 

 Quanto ao estudo de literatura: 
 a)  conhecer  os  gêneros  literários,  correlacionando-os  à  cultura,  à  história  e  à 
 sociedade; 
 b)  considerar  os  aspectos  temáticos,  composicionais  e  estilísticos,  levando  em 
 consideração as referências temporais, culturais e temáticas; 
 c)  ser  capaz  de  compreender  os  diferentes  modos  de  dizer  sentir  e  pensar,  bem 
 como  as  diferentes  representações  de  classes  sociais,  etnias,  gêneros, 
 religiosidade,  concepções  filosóficas  de  mundo,  cidadania,  bem  como  identidade 
 cultural e paisagem nacional em textos do século XVI ao século XVIII; 
 d)  usar  os  conhecimentos  literários  para  interpretar  textos  artísticos  do  teatro,  da 
 música,  das  artes  plásticas,  do  cinema,  da  dança,  bem  como  de  qualquer 
 manifestação artístico-cultural. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Quanto à leitura: 
 ●  Semiótica  greimasiana  -  Nível  fundamental  do  texto  (Oposições  semânticas  de 

 base – substantivos concretos e abstratos e metáforas); 
 ●  Conteúdo descritivo demais e de menos; 
 ●  Descrições definidas e indefinidas; 
 ●  Semiótica  greimasiana  -  Nível  narrativo  (Estudo  do  padrão  canônico  narrativo  – 

 (Introdução,  manipulação,  competência  Performance,  sanção  e  desfecho);  Tipos 
 de  manipulações  (Tentação,  sedução,  provocação  e  intimidação  e 
 desdobramentos  destas  como  a  chantagem)  Tipos  de  competência  (saber  e 



 poder)  e  de  performance  (fazer);  Tipos  de  desfecho  (Prêmio  ou  punição);  Tipos 
 de Objetos (Modal e Valor); 

 ●  Semiótica  greimasiana  -  Nível  discursivo  (Percurso  temático  e  percurso 
 figurativo;  Marcas  de  objetividade  e  de  subjetividade;  Figuras  de  linguagem  na 
 construção  do  sentido  do  texto;  Tipo  de  discursos  (Direto,  indireto,  indireto  livre); 
 efeitos de sentido; Conotação. 

 Quanto ao domínio do conhecimento linguístico: 
 ●  Frase, oração período; 
 ●  Parágrafo, paragrafação e lógica de pontuação; 
 ●  Quanto à produção de textos; 
 ●  Gêneros  textuais  do  tipos  descritivo  (charadas,  adivinhas,  descrição  de  pessoas, 

 descrição de objetos, relatos, etc); 
 ●  Gêneros textuais do tipo narrativo (Conto, novela, fábula, romance, etc); 
 ●  Noções práticas de paragrafação e estruturação textual – postulado de Tolmin. 

 Quanto ao estudo de literatura: 
 ●  Sociedade e Ideologia; 
 ●  Literatura, cultura e Identidade cultural; 
 ●  Estudo  panorâmico  da  representação  da  paisagem  nacional  a  partir  do  século 

 XVI  até  a  contemporaneidade;  Sugestões  de  atividades  de  produção  oral  e 
 escrita; 

 ●  Sugestões  de  atividades  de  produção  oral  e  escrita  (jogos  de  adivinhas,  de 
 charadas e de descrições) 

 ●  Sugestões  de  atividades  de  produção  oral  e  escrita  (Concurso  de  contação  de 
 histórias  e/ou  uso  da  modalidade  de  teatro  épico/brechtiano  para  adaptar  textos 
 literários). 

 METODOLOGIA  O  trabalho  se  iniciará  por  uma  fase  diagnóstica,  que  buscará  detectar  a  situação 
 dos  discentes  em  relação  aos  objetivos  e  habilidades  propostos  para  o  curso.  Após 
 essa  fase  e  com  base  nos  seus  resultados,  em  consonância  aos  conhecimentos 
 constantes  na  bibliografia  desta  ementa,  bem  como  dos  princípios  que  regem  a 
 Base  Nacional  Comum  Curricular  (BNCC),  serão  articuladas,  de  forma  estratégica, 
 a  fim  de  que  sejam  alcançados  os  objetivos  e  desenvolvidas  e  as  habilidades 
 propostas neste documento os seguintes dispositivos didáticos: 
 1.  aulas expositivas dialogadas; 
 2.  leituras dirigidas; 
 3.  atividades individuais e/ou em grupo; 
 4.  seminários; 
 5.  debates; 
 6.  discussão  e  exercícios  com  o  auxílio  das  diversas  tecnologias  da  comunicação 

 e da informação; 
 7.  elaboração e execução projetos que auxiliem na aprendizagem; 
 8.  utilização  de  textos  teóricos  impressos  produzidos  e/ou  adaptados  da 

 bibliografia  de  referência  e  complementar;  ∙exercícios  impressos  produzidos  e 
 ou adaptados da bibliografia constante nesta ementa; 

 9.  veículos  de  comunicação  da  mídia  impressa  e  ou  virtuais,  tais  como  jornais  e 
 revistas; 

 10.  obras representativas da literatura brasileira, africana e estrangeira; 
 11.  textos  produzidos  pelos(as)  discentes,  por  docentes,  por  servidores(as)  da 

 instituição, bem como por pessoas da comunidade escolar. 

 AVALIAÇÃO  A  avaliação  será  contínua  e  processual  por  meio  de  atividades  orais  e  escritas, 



 como  a  produção  de  textos  individuais  e/ou  em  grupo,  seminários  e  apresentações 
 orais  em  sala,  provas  escritas,  diário  de  leitura,  projeto  de  pesquisa,  projetos 
 artísticos  culturais  e  pôster  acadêmico  (iniciação  científica).  Deverá  ser  levado  em 
 conta  a  necessidade  de  se  utilizar  no  mínimo  dois  instrumentos  de  naturezas 
 diversas  de  avaliação.  O  mais  indicado,  entretanto,  seria  a  utilização  de,  ao  menos, 
 três  instrumentos  diferentes,  na  medida  que  é  necessário  se  afastar  a  possibilidade 
 de  se  haver  alcançado  os  objetivos  de  modo  a  se  ter  domínio  da  habilidade,  sem 
 contudo  estar  adaptado  a  um  ou  dois  tipos  de  ferramentas  de  avaliação 
 específicas.  Dessa  forma,  pede-se  também  que  seja  feita  recuperação  paralela  da 
 aprendizagem  levando  em  conta  a  existência  de  múltiplas  inteligências.  Todo  esse 
 processo  deverá  estar  fundamentado  na  necessidade  de  se  dar  respostas  aos 
 resultados  obtidos  na  fase  diagnóstica,  que  em  si,  será  o  primeiro  momento  da 
 avaliação. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 BECHARA,  Evanildo.  Gramática  escolar  da  língua  portuguesa  .  2.  ed.  ampl.  e 
 atualizada pelo novo acordo ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. 
 BRANDÃO,  Helena  Naganime.  Introdução  à  análise  do  discurso  .  Campinas,  SP: 
 Editora da UNICAMP, 1991. 
 FIORIN,  José  Luiz;  SAVIOLI,  Francisco  Platão.  Para  entender  o  texto  :  leitura  e 
 redação. 17. ed. São Paulo: Ática, 2007. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 BARROS,  Diana  Luz  Pessoa  de.  Teoria  semiótica  do  texto  .  4.  ed.  São  Paulo: 
 Ática, 1999. 
 DISCINI, Norma.  Comunicação nos textos  . São Paulo:  Contexto, 2005. 
 FIORIN, J. L.  Elementos de análise do discurso  . São  Paulo: Contexto, 2006. 
 LOPES,  Ivã  Carlos;  Hernandes,  Nilton  (orgs.).  Semiótica  :  objetos  e  práticas.  São 
 Paulo : Contexto, 2005. 
 MORICONI,  Italo  (org.)  Os  cem  melhores  poemas  brasileiros  do  século  .  Rio  de 
 Janeiro: Editora objetiva, 2001. 

 BIBLIOGRAFIA 
 SUGERIDA 

 BAGNO,  Marcos.  Pesquisa  na  escola  :  o  que  é,  como  se  faz?  2.  ed.  São  Paulo: 
 Ed. Loyola, 1999. 
 PIETROFORTE, Antonio Vicente.  Semiótica visual  . São  Paulo: Contexto, 2004. 
 TATIT, Luiz.  Análise semiótica através das letras  .  2. ed. São Paulo: Ateliê, 2002. 



 EIXO  TECNOLÓGICO:  CONTROLE  E  PROCESSOS  INDUSTRIAIS  CURSO:  TÉCNICO  DE 
 NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Língua Portuguesa II 
 CARGA HORÁRIA: 60 h  Horas Semanais: 4h/aula 

 EMENTA  Textualidade  e  discurso;  cena  enunciativa,  intencionalidade  discursiva; 
 sequências  textuais;  coesão  e  coerência.  Gêneros  textuais;  variação 
 linguística;  aspectos  descritivos  e  normativos  de  Língua  Portuguesa;  estudos 
 artísticos-literários;  literatura  e  cultura;  literatura  e  identidade  cultural.  Aspectos 
 morfológicos,  sintáticos,  semânticos  e  pragmáticos  da  língua.  Produção  de 
 textos. 

 OBJETIVOS  Desenvolver  habilidades  e  produzir  conhecimentos  com  vistas  no  domínio  da 
 Língua  Portuguesa  em  textos  orais  e  escritos  para  promover  o 
 aperfeiçoamento  pessoal,  profissional  e  acadêmico,  bem  como  para  a 
 formação  do  pertencimento  ante  a  cultura  brasileira  e  humana  de  modo  a 
 construir noções de cidadania e humanidade. 

 HABILIDADES  Quanto à leitura: 
 a)  Perceber  a  diferença  entre  fato  e  opinião  a  partir  da  observação  de 
 características linguísticas como configuração verbal; 
 b)  Reconhecer  elementos  linguísticos,  pragmáticos  e  discursivos  que 
 caracterizam uma notícia falsa (Fake News); 
 c)  Considerar  as  condições  de  produção,  levando  em  consideração  a 
 existência de “bolhas” ideológicas; 
 d)  Apropriar-se  dos  elementos  coesivos  e  de  suas  diversas  configurações, 
 apresentando domínio sobre um repertório diversificado dos mesmos; 
 e)  Avaliar  o  texto,  considerando  a  articulação  coerente  dos  elementos 
 linguísticos,  dos  parágrafos  e  demais  partes  do  texto;  a  pertinência  das 
 informações e dos juízos de valor; e a eficácia comunicativa; 
 f)  Perceber  os  efeitos  de  sentido  a  partir  da  observação  dos  fatos  linguísticos 
 estudados, e das condições de produção do texto. 

 Quanto ao domínio do conhecimento linguístico: 
 a)  Demonstrar  domínio  do  conhecimento  (teórico  e  prático)  sobre  as 
 convenções  relacionadas  ao  registro  (ou  norma)  do  padrão  escrito  da  língua 
 portuguesa; 
 b)  Apresentar  conhecimento  aprofundado  acerca  dos  conhecimentos  das 
 formas  gramaticais  trabalhadas  no  ensino  fundamental  de  modo  a  reconhecer 
 as suas funções textuais discursivas e pragmáticas; 
 c) Compreender a natureza sintática das estruturas linguísticas simples; 
 d)  Compreender  e  se  posicionar  acerca  da  relação  entre  escolha  linguística  e 
 realidade  cultural,  levando  em  consideração  o  fenômeno  de  variação 
 linguística. 

 Quanto à produção de textos 
 a)  Ler  e  produzir  textos  diversos,  enfocando  as  sequências  representativas  dos 
 gêneros estudados; 
 b)  Demonstrar  domínio  independente  no  uso  do  registro  formal  da  língua 
 escrita; 
 c)  Acostumar-se  a  aplicar  conceitos  das  várias  áreas  de  conhecimento  para 



 desenvolver um tema; 
 d) Ter domínio de um repertório produtivo de elementos coesivos; 
 e)  Dominar  estratégias  linguísticas  de  construção  de  cenário,  de  sequências 
 narrativas  e  de  encadeamento  temático,  ou  seja,  dominar  técnicas  de 
 expressão  espacial,  temporal  e  também  de  concatenação  de  ideias  para 
 formar opinião. 

 Quanto ao estudo de literatura: 
 a)  Conhecer  os  gêneros  literários,  correlacionando-  os  à  cultura,  à  história  e  à 
 sociedade; 
 b)  Considerar  os  aspectos  temáticos,  composicionais  e  estilísticos,  levando  em 
 consideração as referências temporais, culturais e temáticas; 
 c)  Deverá  ser  capaz  de  compreender  os  diferentes  modos  de  dizer  sentir  e 
 pensar,  bem  como  as  diferentes  representações  de  classes  sociais,  etnias, 
 gêneros,  religiosidade,  concepções  filosóficas  de  mundo,  cidadania,  bem  como 
 identidade  cultural  e  paisagem  nacional  em  textos  do  século  XVI  ao  século 
 XVIII; 
 d)  Usar  os  conhecimentos  literários  para  interpretar  textos  artísticos  do  teatro, 
 da  música,  das  artes  plásticas,  do  cinema,  da  dança,  bem  como  de  qualquer 
 manifestação artístico-cultural. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Quanto à leitura: 
 a)  Estudos  dos  verbos  para  a  distinção  entre  textos  do  mundo  narrado  e  do 
 mundo comentado. 
 b) Metáforas temporais; 
 c)  Aspectos  semânticos  (Atos  de  fala;  Aspecto;  Tipos  de  relações;  Tempo; 
 Vagueza); 
 d) Comentários sobre um conteúdo (Fato X opinião); 
 e) Notícias falsas (“Fake news”) e bolhas ideológicas. 

 Quanto ao domínio do conhecimento linguístico: 
 a)  Meta  regras  de  coesão  e  coerência  (Continuidade,  progressão,  articulação  e 
 não  contradição);  Conectivos;  Coesão  referencial  (Deixis,  anáfora,  elipse, 
 sinônimo e repetição); Coesão sequencial (Operadores argumentativos); 
 b)  Estrutura  sintática  do  período  simples,  buscando  perceber  as  funções  das 
 palavras nas sentenças. 

 Quanto à produção de textos: 
 a) Parágrafo, paragrafação e pontuação; 
 b) Gêneros textuais do tipo opinativo; 
 c) O resumo; 
 d) Comentários sobre um conteúdo; 
 e) A resenha crítica. 

 Quanto ao estudo de literatura: 
 a) Etnocentrismo e literatura; 
 b)  Estudo  panorâmico  da  representação  de  identidade  nacional  na  Literatura 
 Brasileira do século XVI até a contemporaneidade. 

 Sugestões de atividades de produção oral e escrita: 
 a)  Debate  sobre  fake  news  e/ou  sobre  bolhas  ideológicas,  ou  sobre  identidade 
 nacional; 
 b)  Entrevista  gravadas  com  autoridades  sobre  identidade  nacional,  ou  sobre 



 fake news e bolhas ideológicas. 

 METODOLOGIA  O  trabalho  se  iniciará  por  uma  fase  diagnóstica,  que  buscará  detectar  a 
 situação  dos(as)  discentes  em  relação  aos  objetivos  e  habilidades  propostos 
 para  o  curso.  Após  essa  fase  e  com  base  nos  seus  resultados,  em 
 consonância  aos  conhecimentos  constantes  na  bibliografia  desta  ementa,  bem 
 como  dos  princípios  que  regem  a  Base  Nacional  Comum  Curricular  (BNCC), 
 serão  articuladas,  de  forma  estratégica,  a  fim  de  que  sejam  alcançados  os 
 objetivos  e  desenvolvidas  e  as  habilidades  propostas  neste  documento,  os 
 seguintes dispositivos didáticos: 
 ●  aulas expositivas dialogadas; 
 ●  leituras dirigidas; 
 ●  atividades individuais e/ou em grupo; 
 ●  seminários; 
 ●  debates; 
 ●  discussão  e  exercícios  com  o  auxílio  das  diversas  tecnologias  da 

 comunicação e da informação; 
 ●  elaboração e execução projetos que auxiliem na aprendizagem; 
 ●  utilização  de  textos  teóricos  impressos  produzidos  e/ou  adaptados  da 

 bibliografia  de  referência  e  complementar;  ∙exercícios  impressos 
 produzidos e ou adaptados da bibliografia constante nesta ementa; 

 ●  veículos  de  comunicação  da  mídia  impressa  e  ou  virtuais,  tais  como  jornais 
 e revistas; 

 ●  obras representativas da literatura brasileira, africana e estrangeira; 
 ●  textos  produzidos  pelos(as)  discentes,  por  docentes,  por  servidores(as)  da 

 instituição, bem como por pessoas da comunidade escolar. 

 AVALIAÇÃO  A  avaliação  será  contínua  e  processual  por  meio  de  atividades  orais  e  escritas, 
 como  a  produção  de  textos  individuais  e/ou  em  grupo,  seminários  e 
 apresentações  orais  em  sala,  provas  escritas,  diário  de  leitura,  projeto  de 
 pesquisa,  projetos  artísticos  culturais  e  pôster  acadêmico  (iniciação  científica). 
 Deverá  ser  levado  em  conta  a  necessidade  de  se  utilizar  no  mínimo  dois 
 instrumentos  de  naturezas  diversas  de  avaliação.  O  mais  indicado,  entretanto, 
 seria  a  utilização  de,  ao  menos,  três  instrumentos  diferentes,  na  medida  que  é 
 necessário  se  afastar  a  possibilidade  de  se  haver  alcançado  os  objetivos  de 
 modo  a  se  ter  domínio  da  habilidade,  sem  contudo  estar  adaptado  a  um  ou 
 dois  tipos  de  ferramentas  de  avaliação  específicas.  Dessa  forma,  pede-se 
 também  que  seja  feita  recuperação  paralela  da  aprendizagem  levando  em 
 conta  a  existência  de  múltiplas  inteligências.  Todo  esse  processo  deverá  estar 
 fundamentado  na  necessidade  de  se  dar  respostas  aos  resultados  obtidos  na 
 fase diagnóstica, que em si, será o primeiro momento da avaliação. 

 RECUPERAÇÃO DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do 
 processo  de  aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos 
 prévios  e  promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam 
 exprimir  o  que  conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente. 
 Ao  identificar  as  dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão 
 orientados(as)  a  participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e 
 posteriormente  será  aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de 
 averiguar  se  a  intervenção  realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor 
 resultado  no  processo,  as  atividades  propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a 
 aprendizagem  deverão  utilizar  estratégias  distintas  das  utilizadas 
 anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as  necessidades  específicas  de 



 cada discente. 
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 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR :  Língua Portuguesa III 
 CARGA HORÁRIA: 60 h  Horas Semanais: 4h/aula 

 EMENTA  Textualidade  e  discurso;  cena  enunciativa,  intencionalidade  discursiva;  sequências 
 textuais;  coesão  e  coerência.  Gêneros  textuais;  variação  linguística;  aspectos 
 descritivos  e  normativos  de  Língua  Portuguesa;  estudos  artísticos  literários; 
 literatura  e  cultura;  literatura  e  identidade  cultural.  Aspectos  morfológicos, 
 sintáticos, semânticos e pragmáticos da língua. Produção de textos. 

 OBJETIVOS  Desenvolver  habilidades  e  produzir  conhecimentos  com  vistas  no  domínio  da 
 Língua  Portuguesa  em  textos  orais  e  escritos  para  promover  o  aperfeiçoamento 
 pessoal,  profissional  e  acadêmico,  bem  como  para  a  formação  do  pertencimento 
 ante  a  cultura  brasileira  e  humana  de  modo  a  construir  noções  de  cidadania  e 
 humanidade. 

 HABILIDADES  Quanto à leitura: 
 ●  Reconhecer elementos da estratégia de produção de sentido dos textos. 
 ●  interpretar  os  efeitos  de  sentidos  produzidos  nos  mais  diferentes  tipos  textuais, 

 percebendo,  com  isso,  o  tema  e  o  diálogo  entre  os  posicionamentos 
 discursivos envolvidos na produção do texto; 

 ●  reconhecer,  a  partir  de  traços  caracterizadores  manifestos,  a(s)  sequência(s) 
 textual(is) presente(s) e o gênero textual configurado; 



 ●  dominar e descrever os implícitos do texto presentes na progressão discursiva; 
 ●  apropriar-se  dos  elementos  coesivos  e  de  suas  diversas  configurações  para  a 

 leitura e produção de textos; 
 ●  avaliar  o  texto,  considerando  a  articulação  coerente  dos  elementos 

 linguísticos,  dos  parágrafos  e  demais  partes  do  texto;  a  pertinência  das 
 informações e dos juízos de valor; e a eficácia comunicativa; 

 ●  perceber  o  papel  das  condições  de  produção  do  discurso  na  constituição  do 
 sentido. 

 Quanto ao domínio do conhecimento linguístico: 
 ●  Dominar  de  forma  independente  o  conhecimento  (teórico  e  prático)  sobre  as 

 convenções relacionadas ao registro (ou norma) padrão escrito; 
 ●  apresentar  domínio  aperfeiçoado  do  conhecimento  das  formas  gramaticais 

 trabalhadas  no  1º  ano  do  ensino  médio  de  modo  a  reconhecer  as  suas  funções 
 textuais discursivas e pragmáticas; 

 ●  compreender estruturas linguísticas compostas; 
 ●  ter  compreensão  acerca  da  relação  da  escolha  linguística  com  a  realidade 

 cultural. 

 Quanto à produção de textos: 
 ●  ler  e  produzir  textos  diversos,  enfocando  as  sequências  representativas  dos 

 gêneros estudados; 
 ●  demonstrar  independência  e  segurança  no  uso  do  registro  formal  da  língua 

 escrita; 
 ●  acostumar-se  a  aplicar  de  forma  produtiva  conceitos  das  várias  áreas  de 

 conhecimento para desenvolver um tema; 
 ●  produzir textos a partir de um projeto de texto; 
 ●  distinguir  entre  fato  e  opinião,  bem  como  fazer  a  diferença  entre  opinião, 

 argumento e argumentação; 
 ●  ter domínio de um repertório variado e produtivo de elementos coesivos; 
 ●  dominar a produção de propostas de intervenção. 

 Quanto ao estudo de literatura: 
 ●  Conhecer  os  gêneros  literários,  principalmente  o  romance,  correlacionando-os 

 à cultura, à história e à sociedade; 
 ●  Considerar  os  aspectos  temáticos,  composicionais  e  estilísticos,  levando  em 

 consideração  as  referências  temporais,  culturais  e  sociais  em  obras  literárias 
 do século XIX e XX;. 

 ●  Deverá  ser  capaz  de  compreender  os  diferentes  modos  de  dizer  sentir  e 
 pensar,  bem  como  as  diferentes  representações  de  classes  sociais,  etnias, 
 gêneros,  religiosidade,  concepções  filosóficas  de  mundo,  cidadania,  bem  como 
 identidade cultural e paisagem nacional em textos do século XIX ao século XX. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Quanto à leitura: 
 ●  Estudo  de  aspectos  semânticos  da  linguagem  (Frases  feitas;  Implícitos 

 (pressupostos, subentendidos e acarretamento, etc); 
 ●  Linguagem e metalinguagem; 
 ●  Linguagem figurada: processos analógicos; 
 ●  Polissemia; 
 ●  Paráfrase; 
 ●  Polifonia; 
 ●  Intertextualidade; interdiscursividade; 
 ●  A negação; 



 ●  Papéis temáticos; 
 ●  Posicionamento discursivo; 
 ●  Perguntas e respostas; 
 ●  Quantificadores; 
 ●  Índices de modalidade; 
 ●  Índice de avaliação; 
 ●  Marcadores conversacionais; 
 ●  Referência; 
 ●  Checagem de dados). 

 Quanto ao domínio do conhecimento linguístico 
 ●  Diferença entre textos orais e textos escritos; 
 ●  Norma Padrão X Norma culta; 
 ●  Conhecimento  sobre  variação  linguística  e  discussão  sobre  preconceito 

 linguístico; 
 ●  Estrutura  sintática  do  período  composto  (orações  coordenadas;  orações 

 subordinadas); 
 ●  Pontuação do período composto. 

 Quanto à produção de textos: 
 ●  Gêneros  textuais  usados  no  jornalismo  –  artigo  de  opinião,  crônica  jornalística, 

 reportagem; 
 ●  Texto dissertativo expositivo; 
 ●  Texto dissertativo argumentativo; 
 ●  Dissertação  (padrão  ENEM  e  vestibulares),  levando  em  consideração  que  esta 

 é  uma  amostra  reduzida  de  um  trabalho  acadêmico,  utilizada  para  efeitos  de 
 seleção de candidatos ao ensino superior. 

 Quanto ao estudo de literatura: 
 ●  Literatura, sociedade e poder; 
 ●  Estudo  panorâmico  da  representação  de  gênero  na  Literatura  Brasileira  do 

 século XVI até a contemporaneidade. 

 Sugestões de atividades de produção oral e escrita: 
 ●  Peça de teatro sobre preconceito linguístico; 
 ●  Júri  simulado  de  personagens  femininas  da  literatura  nacional  com  Capitu  de 

 Dom Casmurro. 

 METODOLOGIA  O  trabalho  se  iniciará  por  uma  fase  diagnóstica,  que  buscará  detectar  a  situação 
 dos(as)  discentes  em  relação  aos  objetivos  e  habilidades  propostos  para  o  curso. 
 Após  essa  fase  e  com  base  nos  seus  resultados,  em  consonância  aos 
 conhecimentos  constantes  na  bibliografia  desta  ementa,  bem  como  dos  princípios 
 que  regem  a  Base  Nacional  Comum  Curricular  (BNCC),  serão  articuladas,  de  forma 
 estratégica,  a  fim  de  que  sejam  alcançados  os  objetivos  e  desenvolvidas  e  as 
 habilidades propostas neste documento os seguintes dispositivos didáticos: 
 ●  aulas expositivas dialogadas; 
 ●  leituras dirigidas; 
 ●  atividades individuais e/ou em grupo; 
 ●  seminários; 
 ●  debates; 
 ●  discussão  e  exercícios  com  o  auxílio  das  diversas  tecnologias  da  comunicação 

 e da informação; 
 ●  elaboração e execução projetos que auxiliem na aprendizagem; 



 ●  utilização  de  textos  teóricos  impressos  produzidos  e/ou  adaptados  da 
 bibliografia  de  referência  e  complementar;  ∙exercícios  impressos  produzidos  e 
 ou adaptados da bibliografia constante nesta ementa; 

 ●  veículos  de  comunicação  da  mídia  impressa  e  ou  virtuais,  tais  como  jornais  e 
 revistas; 

 ●  obras representativas da literatura brasileira, africana e estrangeira; 
 ●  textos  produzidos  pelos(as)  discentes,  por  docentes,  por  servidores(as)  da 

 instituição, bem como por pessoas da comunidade escolar. 

 AVALIAÇÃO  A  avaliação  será  contínua  e  processual  por  meio  de  atividades  orais  e  escritas, 
 como  a  produção  de  textos  individuais  e/ou  em  grupo,  seminários  e  apresentações 
 orais  em  sala,  provas  escritas,  diário  de  leitura,  projeto  de  pesquisa,  projetos 
 artísticos  culturais  e  pôster  acadêmico  (iniciação  científica).  Deverá  ser  levado  em 
 conta  a  necessidade  de  se  utilizar  no  mínimo  dois  instrumentos  de  naturezas 
 diversas  de  avaliação.  O  mais  indicado,  entretanto,  seria  a  utilização  de,  ao  menos, 
 três  instrumentos  diferentes,  na  medida  que  é  necessário  se  afastar  a  possibilidade 
 de  se  haver  alcançado  os  objetivos  de  modo  a  se  ter  domínio  da  habilidade,  sem 
 contudo  estar  adaptado  a  um  ou  dois  tipos  de  ferramentas  de  avaliação 
 específicas.  Dessa  forma,  pede-se  também  que  seja  feita  recuperação  paralela  da 
 aprendizagem  levando  em  conta  a  existência  de  múltiplas  inteligências.  Todo  esse 
 processo  deverá  estar  fundamentado  na  necessidade  de  se  dar  respostas  aos 
 resultados  obtidos  na  fase  diagnóstica,  que  em  si,  será  o  primeiro  momento  da 
 avaliação. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 
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 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 



 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR :  Língua Portuguesa IV 
 CARGA HORÁRIA: 60h  Horas Semanais: 4h/aula 

 EMENTA  Textualidade  e  discurso;  cena  enunciativa,  intencionalidade  discursiva;  sequências 
 textuais;  coesão  e  coerência.  Gêneros  textuais;  variação  linguística;  aspectos 
 descritivos  e  normativos  de  Língua  Portuguesa;  estudos  literários;  literatura  e 
 cultura;  literatura  e  identidade  cultural.  Aspectos  morfológicos,  sintáticos, 
 semânticos e pragmáticos da língua. Produção de textos. 

 OBJETIVOS  Desenvolver  habilidades  e  produzir  conhecimentos  com  vistas  no  domínio  da 
 Língua  Portuguesa  em  textos  orais  e  escritos  para  promover  o  aperfeiçoamento 
 pessoal,  profissional  e  acadêmico,  bem  como  para  a  formação  do  pertencimento 
 ante  a  cultura  brasileira  e  humana  de  modo  a  construir  noções  de  cidadania  e 
 humanidade. 

 HABILIDADES  Quanto à leitura: 
 a) Reconhecer elementos da estratégia de produção de sentido dos textos. 
 interpretar  os  efeitos  de  sentidos  produzidos  nos  mais  diferentes  tipos  textuais, 
 percebendo,  com  isso,  o  tema  e  o  diálogo  entre  os  posicionamentos  discursivos 
 envolvidos na produção do texto; 
 b)  Reconhecer,  a  partir  de  traços  caracterizadores  manifestos,  a(s)  sequência(s) 
 textual(is) presente(s) e o gênero textual configurado; 
 c) Dominar e descrever os implícitos do texto presentes na progressão discursiva; 
 apropriar-se  dos  elementos  coesivos  e  de  suas  diversas  configurações  para  a 
 leitura e produção de textos; 
 d)  Avaliar  o  texto,  considerando  a  articulação  coerente  dos  elementos  linguísticos, 
 dos  parágrafos  e  demais  partes  do  texto,  a  pertinência  das  informações  e  dos 
 juízos de valor, e a eficácia comunicativa; 
 e)  perceber  o  papel  das  condições  de  produção  do  discurso  na  constituição  do 
 sentido. 

 Quanto ao domínio do conhecimento linguístico: 
 a)  Dominar  de  forma  independente  o  conhecimento  (teórico  e  prático)  sobre  as 
 convenções relacionadas ao registro (ou norma) padrão escrito; 
 b)  Apresentar  domínio  aperfeiçoado  do  conhecimento  das  formas  gramaticais 
 trabalhadas  no  1º  ano  do  ensino  médio  de  modo  a  reconhecer  as  suas  funções 
 textuais discursivas e pragmáticas; 
 c) Compreender estruturas linguísticas compostas; 
 d)  Ter  compreensão  acerca  da  relação  da  escolha  linguística  com  a  realidade 
 cultural. 

 Quanto à produção de textos: 
 a)  ler  e  produzir  textos  diversos,  enfocando  as  sequências  representativas  dos 
 gêneros estudados; 
 b)  demonstrar  independência  e  segurança  no  uso  do  registro  formal  da  língua 
 escrita; 
 c)  acostumar-se  a  aplicar  de  forma  produtiva  conceitos  das  várias  áreas  de 
 conhecimento para desenvolver um tema; 
 d) produzir textos a partir de um projeto de texto; 
 e)  distinguir  entre  fato  e  opinião,  bem  como  fazer  a  diferença  entre  opinião, 
 argumento e argumentação; 



 f) ter domínio de um repertório variado e produtivo de elementos coesivos; 
 g) dominar a produção de propostas de intervenção; 

 Quanto ao estudo de literatura: 
 a)  conhecer  os  gêneros  literários,  principalmente  o  romance,  correlacionando-os  à 
 cultura, à história e à sociedade. 
 b)  Considerar  os  aspectos  temáticos,  composicionais  e  estilísticos,  levando  em 
 consideração  as  referências  temporais,  culturais  e  sociais  em  obras  literárias  do 
 século XIX e XX. 
 c)  Deverá  ser  capaz  de  compreender  os  diferentes  modos  de  dizer  sentir  e  pensar, 
 bem  como  as  diferentes  representações  de  classes  sociais,  etnias,  gêneros, 
 religiosidade,  concepções  filosóficas  de  mundo,  cidadania,  bem  como  identidade 
 cultural e paisagem nacional em textos do século XIX ao século XX. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Quanto ao domínio do conhecimento linguístico: 
 ●  A  Paráfrase:  Mecanismos  lexicais  de  paráfrases  e  Mecanismos  sintáticos  de 

 paráfrase (Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva e recíproca; 
 ●  Nominalização; 
 ●  Orações reduzidas; 
 ●  Alçamento de verbos; 
 ●  Pontuação; 
 ●  Concordância verbal e nominal; 
 ●  Regência verbal e nominal. 

 Quanto à produção de textos: 
 ●  Dissertação  (padrão  ENEM  e  vestibulares),  edição  de  versões  do  mesmo 

 texto. 

 Quanto ao estudo de literatura: 
 ●  Concepções  de  mundo  e  literatura  (platonismo,  materialismo  histórico, 

 tendência  psicanalítica,  Marxismo,  literatura  fantástica,  literatura  grotesca, 
 prosa poética); 

 ●  Estudo  panorâmico  da  representação  de  etnias  na  Literatura  Brasileira  do 
 século XVI até a contemporaneidade. 

 Sugestões de atividades de produção oral e escrita: 
 ●  Participação na Semana da consciência negra. 

 METODOLOGIA  O  trabalho  se  iniciará  por  uma  fase  diagnóstica,  que  buscará  detectar  a  situação 
 dos(as)  discentes  em  relação  aos  objetivos  e  habilidades  propostos  para  o  curso. 
 Após  essa  fase  e  com  base  nos  seus  resultados,  em  consonância  aos 
 conhecimentos  constantes  na  bibliografia  desta  ementa,  bem  como  dos  princípios 
 que  regem  a  Base  Nacional  Comum  Curricular  (BNCC),  serão  articuladas,  de  forma 
 estratégica,  a  fim  de  que  sejam  alcançados  os  objetivos  e  desenvolvidas  e  as 
 habilidades propostas neste documento os seguintes dispositivos didáticos: 
 ●  aulas expositivas dialogadas; 
 ●  leituras dirigidas; 
 ●  atividades individuais e/ou em grupo; 
 ●  seminários; 
 ●  debates; 
 ●  discussão  e  exercícios  com  o  auxílio  das  diversas  tecnologias  da  comunicação 

 e da informação; 
 ●  elaboração e execução projetos que auxiliem na aprendizagem; 



 ●  utilização  de  textos  teóricos  impressos  produzidos  e/ou  adaptados  da 
 bibliografia  de  referência  e  complementar;  ∙exercícios  impressos  produzidos  e 
 ou adaptados da bibliografia constante nesta ementa; 

 ●  veículos  de  comunicação  da  mídia  impressa  e  ou  virtuais,  tais  como  jornais  e 
 revistas; 

 ●  obras representativas da literatura brasileira, africana e estrangeira; 
 ●  textos  produzidos  pelos(as)  discentes,  por  docentes,  por  servidores(as)  da 

 instituição, bem como por pessoas da comunidade escolar. 

 AVALIAÇÃO  A  avaliação  será  contínua  e  processual  por  meio  de  atividades  orais  e  escritas, 
 como  a  produção  de  textos  individuais  e/ou  em  grupo,  seminários  e  apresentações 
 orais  em  sala,  provas  escritas,  diário  de  leitura,  projeto  de  pesquisa,  projetos 
 artísticos  culturais  e  pôster  acadêmico  (iniciação  científica).  Deverá  ser  levado  em 
 conta  a  necessidade  de  se  utilizar  no  mínimo  dois  instrumentos  de  naturezas 
 diversas  de  avaliação.  O  mais  indicado,  entretanto,  seria  a  utilização  de,  ao  menos, 
 três  instrumentos  diferentes,  na  medida  que  é  necessário  se  afastar  a  possibilidade 
 de  se  haver  alcançado  os  objetivos  de  modo  a  se  ter  domínio  da  habilidade,  sem 
 contudo  estar  adaptado  a  um  ou  dois  tipos  de  ferramentas  de  avaliação 
 específicas.  Dessa  forma,  pede-se  também  que  seja  feita  recuperação  paralela  da 
 aprendizagem  levando  em  conta  a  existência  de  múltiplas  inteligências.  Todo  esse 
 processo  deverá  estar  fundamentado  na  necessidade  de  se  dar  respostas  aos 
 resultados  obtidos  na  fase  diagnóstica,  que  em  si,  será  o  primeiro  momento  da 
 avaliação. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 
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 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 



 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR :  Língua Portuguesa V 
 CARGA HORÁRIA: 60h  Horas Semanais: 4h/aula 

 EMENTA  Textualidade  e  discurso;  cena  enunciativa,  intencionalidade  discursiva;  sequências 
 textuais;  coesão  e  coerência.  Gêneros  textuais;  variação  linguística;  aspectos 
 descritivos  e  normativos  de  Língua  Portuguesa;  estudos  literários;  literatura  e 
 cultura;  literatura  e  identidade  cultural.  Aspectos  morfológicos,  sintáticos, 
 semânticos e pragmáticos da língua. Produção de textos. 

 OBJETIVOS  Desenvolver  habilidades  e  produzir  conhecimentos  com  vistas  no  domínio  da 
 Língua  Portuguesa  em  textos  orais  e  escritos  para  promover  o  aperfeiçoamento 
 pessoal,  profissional  e  acadêmico,  bem  como  para  a  formação  do  pertencimento 
 ante  a  cultura  brasileira  e  humana  de  modo  a  construir  noções  de  cidadania  e 
 humanidade. 

 HABILIDADES  Quanto à leitura: 
 a)  Ter  domínio  das  estratégias  de  produção  de  sentido  evidenciando  o  lugar  de  fala 
 do sujeito que produz o texto; 
 b) Compreender os atos de fala envolvidos na comunicação; 
 c)  Perceber  como  o  sujeito  se  constrói  na  produção  textual,  em  outras  palavras, 
 compreender a constituição do Ethos do texto; 
 d) Apreender os sentidos presentes nos silêncios e nos “não ditos” do texto; 
 e)  Perceber  os  efeitos  da  interação  na  construção  de  sentido;  reconhecer  o  papel 
 do contexto na produção do sentido; 
 f)  Apropriar-se  dos  elementos  coesivos  e  de  suas  diversas  configurações  de  forma, 
 função e funcionamento; 
 g)  Avaliar  o  texto,  considerando  a  articulação  coerente  dos  elementos  linguísticos, 
 dos  parágrafos  e  demais  partes  do  texto;  a  pertinência  das  informações  e  dos 
 juízos de valor; e a eficácia comunicativa; 
 h) Perceber as múltiplas formas de se dizer o mesmo. 

 Quanto ao domínio do conhecimento linguÍstico 
 a)  Demonstrar  conhecimento  (teórico  e  prático)  independente  e  autônomo  sobre  as 
 convenções relacionadas ao registro (ou norma) padrão escrito; 
 b)  Apresentar  performances  de  domínio  autônomo  do  conhecimento  das  formas 
 gramaticais  trabalhadas  no  2º  ano  do  ensino  médio  de  modo  a  reconhecer  as  suas 
 funções textuais discursivas e pragmáticas; 
 c)  Compreender  estruturas  linguísticas  complexas  e  dominar  o  seu  funcionamento 
 com  vistas  na  formação  da  autonomia  e  da  independência  que  serão  base  da 
 formação acadêmica de ensino superior; 
 d) Compreender a relação da escolha linguística com a realidade cultural; 
 e) Compreender a relação entre sentido, forma e funcionamento da língua. 

 Quanto à produção de textos: 
 a)  Ler  e  produzir  textos  diversos,  enfocando  as  sequências  representativas  dos 
 gêneros estudados; 
 b) Demonstrar autonomia no uso do registro formal da língua escrita; 
 c)  Apresentar  segurança  e  criatividade  ao  aplicar  produtivamente  conceitos  das 
 várias áreas de conhecimento para desenvolver um tema; 
 d) Ter domínio de um repertório vasto e produtivo de elementos coesivos; 
 e) Dominar a produção de propostas de intervenção; 



 f)  Dominar  os  mecanismos  linguísticos  sendo  capaz  de  dizer  o  mesmo  de  várias 
 formas diferentes. 

 Quanto ao estudo de literatura: 
 a)  Conhecer  os  gêneros  artísticos  da  modernidade  e  da  pós  modernidade, 
 correlacionando-os à cultura, à história e à sociedade; 
 b)  Considerar  os  aspectos  composicionais  e  estilísticos,  levando  em  consideração 
 as referências temporais, culturais e temáticas; 
 c)  Mostra  ser  capaz  de  compreender  os  diferentes  modos  de  dizer  sentir  e  pensar, 
 bem  como  as  diferentes  representações  de  classes  sociais,  etnias,  gêneros, 
 religiosidade,  concepções  filosóficas  de  mundo,  cidadania,  bem  como  identidade 
 cultural e paisagem nacional em textos do século XVI à atualidade; 
 d)  Usar  os  conhecimentos  literários  para  interpretar  textos  artísticos  do  teatro,  da 
 música,  das  artes  plásticas,  do  cinema,  da  dança,  bem  como  de  qualquer 
 manifestação artístico-cultural; 
 e) Conhecer processos intertextuais de produção artística! 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Quanto à leitura: 
 a)  Processos  de  produção  intertextual  (Paráfrase,  estilização,  paródia, 
 apropriação e pastiche). 

 Quanto ao domínio do conhecimento linguístico: 
 a) Colocação pronominal; 
 b) Funções do que e do se. 

 Quanto à produção de textos: 
 a)  Estruturação  de  parágrafos  e  paragrafação  –  construção  de  um  projeto  de 
 texto; 
 b) Proposta de intervenção; 
 c)  Dissertação  (padrão  ENEM  e  vestibulares)  -  Revisão  textual;  (Hipercorreção  e 
 Interferência da oralidade). 

 Quanto ao estudo de literatura: 
 a)  Estudo  da  construção  de  tramas  na  prosa  do  século  XIX  até  a 
 contemporaneidade; 
 b)  Estudo  da  construção  de  personagens  na  prosa  do  século  XIX  até  a 
 contemporaneidade; 

 Sugestões de atividades de produção oral e escrita: 
 a) Construção de peças de teatro do oprimido. 

 METODOLOGIA  O  trabalho  se  iniciará  por  uma  fase  diagnóstica,  que  buscará  detectar  a  situação 
 dos(as)  discentes  em  relação  aos  objetivos  e  habilidades  propostos  para  o  curso. 
 Após  essa  fase  e  com  base  nos  seus  resultados,  em  consonância  aos 
 conhecimentos  constantes  na  bibliografia  desta  ementa,  bem  como  dos  princípios 
 que  regem  a  Base  Nacional  Comum  Curricular  (BNCC),  serão  articuladas,  de  forma 
 estratégica,  a  fim  de  que  sejam  alcançados  os  objetivos  e  desenvolvidas  e  as 
 habilidades propostas neste documento os seguintes dispositivos didáticos: 
 ●  aulas expositivas dialogadas; 
 ●  leituras dirigidas; 
 ●  atividades individuais e/ou em grupo; 
 ●  seminários; 
 ●  debates; 



 ●  discussão  e  exercícios  com  o  auxílio  das  diversas  tecnologias  da  comunicação 
 e da informação; 

 ●  elaboração e execução projetos que auxiliem na aprendizagem; 
 ●  utilização  de  textos  teóricos  impressos  produzidos  e/ou  adaptados  da 

 bibliografia  de  referência  e  complementar;  ∙exercícios  impressos  produzidos  e 
 ou adaptados da bibliografia constante nesta ementa; 

 ●  veículos  de  comunicação  da  mídia  impressa  e  ou  virtuais,  tais  como  jornais  e 
 revistas; 

 ●  obras representativas da literatura brasileira, africana e estrangeira; 
 ●  textos  produzidos  pelos(as)  discentes,  por  docentes,  por  servidores(as)  da 

 instituição, bem como por pessoas da comunidade escolar. 

 AVALIAÇÃO  A  avaliação  será  contínua  e  processual  por  meio  de  atividades  orais  e  escritas, 
 como  a  produção  de  textos  individuais  e/ou  em  grupo,  seminários  e  apresentações 
 orais  em  sala,  provas  escritas,  diário  de  leitura,  projeto  de  pesquisa,  projetos 
 artísticos  culturais  e  pôster  acadêmico  (iniciação  científica).  Deverá  ser  levado  em 
 conta  a  necessidade  de  se  utilizar  no  mínimo  dois  instrumentos  de  naturezas 
 diversas  de  avaliação.  O  mais  indicado,  entretanto,  seria  a  utilização  de,  ao  menos, 
 três  instrumentos  diferentes,  na  medida  que  é  necessário  se  afastar  a  possibilidade 
 de  se  haver  alcançado  os  objetivos  de  modo  a  se  ter  domínio  da  habilidade,  sem 
 contudo  estar  adaptado  a  um  ou  dois  tipos  de  ferramentas  de  avaliação 
 específicas.  Dessa  forma,  pede-se  também  que  seja  feita  recuperação  paralela  da 
 aprendizagem  levando  em  conta  a  existência  de  múltiplas  inteligências.  Todo  esse 
 processo  deverá  estar  fundamentado  na  necessidade  de  se  dar  respostas  aos 
 resultados  obtidos  na  fase  diagnóstica,  que  em  si,  será  o  primeiro  momento  da 
 avaliação. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 
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 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR :  Língua Portuguesa VI 
 CARGA HORÁRIA: 60h  Horas Semanais: 4h/aula 

 EMENTA  Textualidade  e  discurso;  cena  enunciativa,  intencionalidade  discursiva;  sequências 
 textuais;  coesão  e  coerência.  Gêneros  textuais;  variação  linguística;  aspectos 
 descritivos  e  normativos  de  Língua  Portuguesa;  estudos  literários;  literatura  e 
 cultura;  literatura  e  identidade  cultural.  Aspectos  morfológicos,  sintáticos, 
 semânticos e pragmáticos da língua. Produção de textos. 

 OBJETIVOS  Desenvolver  habilidades  e  produzir  conhecimentos  com  vistas  no  domínio  da 
 Língua  Portuguesa  em  textos  orais  e  escritos  para  promover  o  aperfeiçoamento 
 pessoal,  profissional  e  acadêmico,  bem  como  para  a  formação  do  pertencimento 
 ante  a  cultura  brasileira  e  humana  de  modo  a  construir  noções  de  cidadania  e 
 humanidade. 

 HABILIDADES  Quanto à leitura: 
 a)  Ter  domínio  das  estratégias  de  produção  de  sentido  evidenciando  o  lugar  de  fala 
 do sujeito que produz o texto; 
 b) Compreender os atos de fala envolvidos na comunicação; 
 c)  Perceber  como  o  sujeito  se  constrói  na  produção  textual,  em  outras  palavras, 
 compreender a constituição do Ethos do texto; 
 d) Apreender os sentidos presentes nos silêncios e nos “não ditos” do texto; 
 e)  Perceber  os  efeitos  da  interação  na  construção  de  sentido;  reconhecer  o  papel 
 do contexto na produção do sentido; 
 f)  Apropriar-se  dos  elementos  coesivos  e  de  suas  diversas  configurações  de  forma, 
 função e funcionamento; 
 g)  Avaliar  o  texto,  considerando  a  articulação  coerente  dos  elementos  linguísticos, 
 dos  parágrafos  e  demais  partes  do  texto;  a  pertinência  das  informações  e  dos 
 juízos de valor; e a eficácia comunicativa. 
 h) Perceber as múltiplas formas de se dizer o mesmo. 

 Quanto ao domínio do conhecimento linguÍstico: 
 a)  Demonstrar  conhecimento  (teórico  e  prático)  independente  e  autônomo  sobre  as 
 convenções relacionadas ao registro (ou norma) padrão escrito; 
 b)  Apresentar  performances  de  domínio  autônomo  do  conhecimento  das  formas 
 gramaticais  trabalhadas  no  2º  ano  do  ensino  médio  de  modo  a  reconhecer  as  suas 



 funções textuais discursivas e pragmáticas; 
 c)  Compreender  estruturas  linguísticas  complexas  e  dominar  o  seu  funcionamento 
 com  vistas  na  formação  da  autonomia  e  da  independência  que  serão  base  da 
 formação acadêmica de ensino superior; 
 d) Compreender a relação da escolha linguística com a realidade cultural; 
 e) Compreender a relação entre sentido, forma e funcionamento da língua. 

 Quanto à produção de textos: 
 a)  Ler  e  produzir  textos  diversos,  enfocando  as  sequências  representativas  dos 
 gêneros estudados; 
 b) Demonstrar autonomia no uso do registro formal da língua escrita; 
 c)  Apresentar  segurança  e  criatividade  ao  aplicar  produtivamente  conceitos  das 
 várias áreas de conhecimento para desenvolver um tema; 
 d) Ter domínio de um repertório vasto e produtivo de elementos coesivos; 
 e) Dominar a produção de propostas de intervenção; 
 f)  Dominar  os  mecanismos  linguísticos  sendo  capaz  de  dizer  o  mesmo  de  várias 
 formas diferentes; 

 Quanto ao estudo de literatura: 
 a)  Conhecer  os  gêneros  artísticos  da  modernidade  e  da  pós  modernidade, 
 correlacionando-os à cultura, à história e à sociedade; 
 b)  Considerar  os  aspectos  composicionais  e  estilísticos,  levando  em  consideração 
 as referências temporais, culturais e temáticas; 
 c)  Mostra  ser  capaz  de  compreender  os  diferentes  modos  de  dizer  sentir  e  pensar, 
 bem  como  as  diferentes  representações  de  classes  sociais,  etnias,  gêneros, 
 religiosidade,  concepções  filosóficas  de  mundo,  cidadania,  bem  como  identidade 
 cultural e paisagem nacional em textos do século XVI à atualidade; 
 d)  Usar  os  conhecimentos  literários  para  interpretar  textos  artísticos  do  teatro,  da 
 música,  das  artes  plásticas,  do  cinema,  da  dança,  bem  como  de  qualquer 
 manifestação artístico-cultural; 
 e) Conhecer processos intertextuais de produção artística! 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Quanto à leitura: 
 a)  Uma  proposta  de  análise  do  discurso  (O  dito:  o  que  diz  o  enunciante  do  tema?  O 
 Não-dito:  o  que  silencia  o  enunciante?  O  modo  de  enunciação:  como  atua  o 
 enunciante;  porque  o  enunciante  diz  o  que  diz  do  modo  que  diz?  (condições  de 
 produção, interação entre os interlocutores e a compreensão da discursividade). 

 Quanto ao domínio do conhecimento linguístico: 
 a) Funções do que e do se. 

 Quanto à produção de textos: 
 a) Projeto de pesquisa; 
 b)  Gêneros  textuais  orais  e  escritos  de  divulgação  científica  (Ensaio  crítico,  artigo 
 acadêmico e seminário de pesquisa); 
 c) Pôster de divulgação científica; 
 d) Relatório. 

 Sugestões de atividades de produção oral e escrita: 
 a)  Seminário  de  pesquisa  de  usos  linguísticos  (sugestões  de  temas:  Estratégias  de 
 relativização, 
 b)  Estratégias  de  pronominalização,  os  pronomes  sujeito-objeto,  As  orações 
 pseudo-passivas, Regências do Verbo ir e chegar com sentido de direção); 



 c)  Mesa  redonda  sobre  literatura  contemporânea  (sugestão:  elaborar  artigos  que 
 debatam  a  relação  entre  obras  artísticos-literárias,  filosofia,  ciências  sociais  e 
 psicanálise). 

 METODOLOGIA  O  trabalho  se  iniciará  por  uma  fase  diagnóstica,  que  buscará  detectar  a  situação 
 dos(as)  discentes  em  relação  aos  objetivos  e  habilidades  propostos  para  o  curso. 
 Após  essa  fase  e  com  base  nos  seus  resultados,  em  consonância  aos 
 conhecimentos  constantes  na  bibliografia  desta  ementa,  bem  como  dos  princípios 
 que  regem  a  Base  Nacional  Comum  Curricular  (BNCC),  serão  articuladas,  de  forma 
 estratégica,  a  fim  de  que  sejam  alcançados  os  objetivos  e  desenvolvidas  e  as 
 habilidades propostas neste documento os seguintes dispositivos didáticos: 
 ●  aulas expositivas dialogadas; 
 ●  leituras dirigidas; 
 ●  atividades individuais e/ou em grupo; 
 ●  seminários; 
 ●  debates; 
 ●  discussão  e  exercícios  com  o  auxílio  das  diversas  tecnologias  da  comunicação 

 e da informação; 
 ●  elaboração e execução projetos que auxiliem na aprendizagem; 
 ●  utilização  de  textos  teóricos  impressos  produzidos  e/ou  adaptados  da 

 bibliografia  de  referência  e  complementar;  ∙exercícios  impressos  produzidos  e 
 ou adaptados da bibliografia constante nesta ementa; 

 ●  veículos  de  comunicação  da  mídia  impressa  e  ou  virtuais,  tais  como  jornais  e 
 revistas; 

 ●  obras representativas da literatura brasileira, africana e estrangeira; 
 ●  textos  produzidos  pelos(as)  discentes,  por  docentes,  por  servidores(as)  da 

 instituição, bem como por pessoas da comunidade escolar. 

 AVALIAÇÃO  A  avaliação  será  contínua  e  processual  por  meio  de  atividades  orais  e  escritas, 
 como  a  produção  de  textos  individuais  e/ou  em  grupo,  seminários  e  apresentações 
 orais  em  sala,  provas  escritas,  diário  de  leitura,  projeto  de  pesquisa,  projetos 
 artísticos  culturais  e  pôster  acadêmico  (iniciação  científica).  Deverá  ser  levado  em 
 conta  a  necessidade  de  se  utilizar  no  mínimo  dois  instrumentos  de  naturezas 
 diversas  de  avaliação.  O  mais  indicado,  entretanto,  seria  a  utilização  de,  ao  menos, 
 três  instrumentos  diferentes,  na  medida  que  é  necessário  se  afastar  a  possibilidade 
 de  se  haver  alcançado  os  objetivos  de  modo  a  se  ter  domínio  da  habilidade,  sem 
 contudo  estar  adaptado  a  um  ou  dois  tipos  de  ferramentas  de  avaliação 
 específicas.  Dessa  forma,  pede-se  também  que  seja  feita  recuperação  paralela  da 
 aprendizagem  levando  em  conta  a  existência  de  múltiplas  inteligências.  Todo  esse 
 processo  deverá  estar  fundamentado  na  necessidade  de  se  dar  respostas  aos 
 resultados  obtidos  na  fase  diagnóstica,  que  em  si,  será  o  primeiro  momento  da 
 avaliação. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 



 necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 BAGNO, Marcos.  Português ou brasileiro?  um convite  à pesquisa. São Paulo: 
 Parábola, 2001. 
 BAGNO, Marcos.  Não é errado falar assim:  em defesa do português brasileiro. 
 São Paulo: Parábola, 2009. 
 ILARI, Rodolfo.  Introdução à semântica  : brincando  com a gramática. São Paulo. 
 Contexto, 2006. 
 MARCUSCHI, Luiz Antônio.  Da fala para a escrita:  atividades  de retextualização. 
 2. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 
 MORICONI, Ítalo.  Como e por que ler a poesia brasileira  do século XX  . Rio de 
 Janeiro: Objetiva, 2002. 
 VOESE, Ingo.  Análise do discurso e o ensino de língua  portuguesa  . São Paulo: 
 Cortez, 2004 (Coleção aprender ensinar com textos; v. 13 / coord. geral Adilson 
 Citelli, Lígia Chiappini) 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 BOSI, Alfredo.  História concisa da literatura brasileira  .  São Paulo: Cultrix, 1994. 
 CHARAUDEAU, Patrick.  Linguagem e discurso  : modos de  organização. São 
 Paulo: Contexto, 2009. 
 MAINGUENEAU, Dominique. Ethos, cenografia e incorporação. In: AMOSSY, Ruth 
 (org.).  Imagens de si no discurso  : a construção do  ethos. São Paulo: Contexto, 
 2005. 
 MAINGUENEAU, Dominique.  Análise de um gênero acadêmico  .  In: 
 MAINGUENEAU, Dominique.  Cenas da enunciação  . Curitiba:  Criar Edições, 2006. 
 SENA, Odenildo.  A Engenharia do texto  : um caminho  rumo à prática da boa 
 redação. 4. ed. Valer Editora, 2011. 

 4.2.2 Matemática e suas tecnologias 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Matemática I 
 CARGA HORÁRIA: 60h  Horas Semanais: 4h/aula 

 EMENTA  Conjuntos.  Conjuntos  numéricos.  Grandezas  e  medidas.  Funções.  Função 
 polinomial do 1º grau. Função polinomial do 2º grau. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Capacitar  do(a)  discente  para  aplicar  os  conhecimentos  e  métodos  matemáticos 
 em  situações  reais,  articulando  tais  conhecimentos  numa  perspectiva 
 interdisciplinar. 

 Específicos: 
 a)  Capacitar  o(a)  discente  para  aplicar  os  conhecimentos  e  métodos  matemáticos 
 em  situações  reais,  articulando  tais  conhecimentos  numa  perspectiva 



 interdisciplinar; 
 b)  Habilitar  o(a)  discente  na  utilização  da  matemática  como  recurso  na  resolução 
 de  problemas  com  o  pensamento  crítico  e  criativo  na  área  das  energias 
 renováveis; 
 c)  Ser  capaz  de  aplicar  a  matemática  como  ferramenta  na  elaboração  e  execução 
 de projetos no âmbito das energias renováveis; 
 d)  Estimular  e  explorar  o  pensamento  algébrico  e  computacional,  exercitando 
 seus conhecimentos para resolver problemas do mundo contemporâneo. 

 HABILIDADES  a)  (EM13MAT101)  Interpretar  criticamente  situações  econômicas,  sociais  e  fatos 
 relativos  às  Ciências  da  Natureza  que  envolvam  a  variação  de  grandezas,  pela 
 análise  dos  gráficos  das  funções  representadas  e  das  taxas  de  variação,  com  ou 
 sem apoio de tecnologias digitais. 
 b)  (EM13MAT103)  Interpretar  e  compreender  textos  científicos  ou  divulgados 
 pelas  mídias,  que  empregam  unidades  de  medida  de  diferentes  grandezas  e  as 
 conversões  possíveis  entre  elas,  adotadas  ou  não  pelo  Sistema  Internacional 
 (SI),  como  as  de  armazenamento  e  velocidade  de  transferência  de  dados,  ligadas 
 aos avanços tecnológicos. 
 c)  (EM13MAT302)  Construir  modelos  empregando  as  funções  polinomiais  de  1º 
 ou  2º  graus,  para  resolver  problemas  em  contextos  diversos,  com  ou  sem  apoio 
 de tecnologias digitais. 
 d)  (EM13MAT314)  Resolver  e  elaborar  problemas  que  envolvem  grandezas 
 determinadas  pela  razão  ou  pelo  produto  de  outras  (velocidade,  densidade 
 demográfica, energia elétrica etc.). 
 e)  (EM13MAT401)  Converter  representações  algébricas  de  funções  polinomiais 
 de  1º  grau  em  representações  geométricas  no  plano  cartesiano,  distinguindo  os 
 casos  nos  quais  o  comportamento  é  proporcional,  recorrendo  ou  não  a  softwares 
 ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica. 
 f)  (EM13MAT402)  Converter  representações  algébricas  de  funções  polinomiais 
 de  2º  grau  em  representações  geométricas  no  plano  cartesiano,  distinguindo  os 
 casos  nos  quais  uma  variável  for  diretamente  proporcional  ao  quadrado  da  outra, 
 recorrendo  ou  não  a  softwares  ou  aplicativos  de  álgebra  e  geometria  dinâmica, 
 entre outros materiais. 
 g)  (EM13MAT404)  Analisar  funções  definidas  por  uma  ou  mais  sentenças  (tabela 
 do  Imposto  de  Renda,  contas  de  luz,  água,  gás  etc.),  em  suas  representações 
 algébrica  e  gráfica,  identificando  domínios  de  validade,  imagem,  crescimento  e 
 decrescimento,  e  convertendo  essas  representações  de  uma  para  outra,  com  ou 
 sem apoio de tecnologias digitais. 
 h)  (EM13MAT501)  Investigar  relações  entre  números  expressos  em  tabelas  para 
 representá-los  no  plano  cartesiano,  identificando  padrões  e  criando  conjecturas 
 para  generalizar  e  expressar  algebricamente  essa  generalização,  reconhecendo 
 quando essa representação é de função polinomial de 1º grau. 
 i)  (EM13MAT502)  Investigar  relações  entre  números  expressos  em  tabelas  para 
 representá-los  no  plano  cartesiano,  identificando  padrões  e  criando  conjecturas 
 para  generalizar  e  expressar  algebricamente  essa  generalização,  reconhecendo 
 quando essa representação é de função polinomial de 2º grau do tipo y = ax2. 
 j)  (EM13MAT503)  Investigar  pontos  de  máximo  ou  de  mínimo  de  funções 
 quadráticas  em  contextos  envolvendo  superfícies,  Matemática  Financeira  ou 
 Cinemática, entre outros, com apoio de tecnologias digitais. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Unidade I - Números 
 1.1 Conjuntos: Símbolos lógicos; operações. 
 1.2 Método Braile. 



 1.3  Conjuntos  Numéricos:  números  naturais,  inteiros,  racionais,  irracionais  e 
 reais; intervalos reais. 
 1.4 Unidade de medida. 

 Unidade II - Funções 
 2.1 Plano Cartesiano; Relações; Funções; 
 2.2  Função  polinomial  do  1º  grau:  Domínio,  Contra-domínio  e  imagem;  Zero  ou 
 raiz da função; Representação Gráfica; 
 2.3  Função  polinomial  do  2º  grau:  Zeros  ou  raízes  da  função;  Vértice  e  conjunto 
 imagem da função; Representação gráfica. 

 METODOLOGIA  Aula expositivo-participativa; 
 Resolução de problemas; 
 Como  recursos  didáticos,  serão  utilizados:  quadro,  pincel,  computador  conectado 
 à Internet, softwares educativos, e ambientes virtuais de aprendizagem, como. 

 AVALIAÇÃO  As  avaliações  serão  feitas  de  forma  processual  com  diferentes  instrumentos  de 
 avaliação:  Produção  de  esquemas;  Seminários;  Síntese  de  pesquisa;  Trabalhos 
 em  grupos  e  individuais;  Provas:  individual,  em  dupla  e/ou  com  consulta;  Listas 
 de  exercícios;  Atividades  com  utilização  de  ferramentas  digitais;  Construção  de 
 modelos de jogos matemáticos; Auto avaliação. 

 RECUPERAÇÃO DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo 
 de  aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente 
 será  aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a 
 intervenção  realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo, 
 as  atividades  propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão 
 utilizar  estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado 
 ainda as necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 LEONARDO,  Fábio  Martins.  Conexões  :  matemática  e  suas  tecnologias.  v.  1,  2. 
 1. ed. São Paulo: Editora Moderna, 2020. 
 TEIXEIRA,  Lílian  Aparecida.  Diálogo  :  matemática  e  suas  tecnologias.  v.  6.,  1.  ed. 
 São Paulo: Editora Moderna, 2021. 
 PAIVA,  Manoel.  Matemática  Paiva  .  v.  1.,  3.  ed.  São  Paulo:  Editora  Moderna  Plus, 
 2016. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 LIMA,  Elon  Lages  et  al.  A  matemática  do  ensino  médio  .  v.  1,  11.  ed.  Rio  de 
 Janeiro: SBM, 2016. 
 DANTE, L. R.  Matemática  : contexto e aplicações. v.  1. São Paulo: Ática, 2013. 
 IEZZI,G. et al.  Ciência e aplicações  . v. 1. São Paulo:  Saraiva, 2013. 
 IEZZI,  G.  et  al.  Fundamentos  de  matemática  elementar  .  v.  1,  8.  ed.  São  Paulo: 
 Atual, 2013. 
 RIBEIRO,  J.  Matemática  :  ciências,  linguagem  e  tecnologia.  v.  1.  São  Paulo: 
 Scipione, 2012. 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 



 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Matemática II 
 CARGA HORÁRIA: 60h  Horas Semanais: 4h/aula 

 EMENTA  Função  Exponencial;  Função  Logarítmica;  Progressão  Aritmética  e  Geométrica; 
 Introdução à Matemática Financeira. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Capacitar  do(a)  discente  para  aplicar  os  conhecimentos  e  métodos  matemáticos 
 em  situações  reais,  articulando  tais  conhecimentos  numa  perspectiva 
 interdisciplinar. 

 Específicos: 
 a)  Capacitar  do(a)  discente  para  aplicar  os  conhecimentos  e  métodos 
 matemáticos  em  situações  reais,  articulando  tais  conhecimentos  numa 
 perspectiva interdisciplinar; 
 b)  Habilitar  do(a)  discente  na  utilização  da  matemática  como  recurso  na 
 resolução  de  problemas  com  o  pensamento  crítico  e  criativo  na  área  das  energias 
 renováveis; 
 c)  Ser  capaz  de  aplicar  a  matemática  como  ferramenta  na  elaboração  e  execução 
 de projetos no âmbito das energias renováveis; 
 d)  Estimular  e  explorar  o  pensamento  algébrico  e  computacional,  exercitando 
 seus conhecimentos para resolver problemas do mundo contemporâneo. 

 HABILIDADES  a)  (EM13MAT101)  Interpretar  criticamente  situações  econômicas,  sociais  e  fatos 
 relativos  às  Ciências  da  Natureza  que  envolvam  a  variação  de  grandezas,  pela 
 análise  dos  gráficos  das  funções  representadas  e  das  taxas  de  variação,  com  ou 
 sem apoio de tecnologias digitais. 
 b)  (EM13MAT203)  Aplicar  conceitos  matemáticos  no  planejamento,  na  execução 
 e  na  análise  de  ações  envolvendo  a  utilização  de  aplicativos  e  a  criação  de 
 planilhas  (para  o  controle  de  orçamento  familiar,  simuladores  de  cálculos  de  juros 
 simples e compostos, entre outros), para tomar decisões. 
 c)  (EM13MAT303)  Interpretar  e  comparar  situações  que  envolvam  juros  simples 
 com  as  que  envolvem  juros  compostos,  por  meio  de  representações  gráficas  ou 
 análise  de  planilhas,  destacando  o  crescimento  linear  ou  exponencial  de  cada 
 caso. 
 d)  (EM13MAT304)  Resolver  e  elaborar  problemas  com  funções  exponenciais  nos 
 quais  seja  necessário  compreender  e  interpretar  a  variação  das  grandezas 
 envolvidas, em  contextos como  o da Matemática Financeira, entre outros. 
 e)  (EM13MAT305)  Resolver  e  elaborar  problemas  com  funções  logarítmicas  nos 
 quais  seja  necessário  compreender  e  interpretar  a  variação  das  grandezas 
 envolvidas,  em  contextos  como  os  de  abalos  sísmicos,  pH,  radioatividade, 
 Matemática Financeira, entre outros. 
 f)  (EM13MAT403)  Analisar  e  estabelecer  relações,  com  ou  sem  apoio  de 
 tecnologias  digitais,  entre  as  representações  de  funções  exponencial  e 
 logarítmica  expressas  em  tabelas  e  em  plano  cartesiano,  para  identificar  as 
 características fundamentais (domínio, imagem, crescimento) de cada função. 
 g)  (EM13MAT503)  Investigar  pontos  de  máximo  ou  de  mínimo  de  funções 
 quadráticas  em  contextos  envolvendo  superfícies,  Matemática  Financeira  ou 
 Cinemática, entre outros, com apoio de tecnologias digitais. 
 h)  (EM13MAT507)  Identificar  e  associar  progressões  aritméticas  (PA)  a  funções 
 afins  de  domínios  discretos,  para  análise  de  propriedades,  dedução  de  algumas 



 fórmulas e resolução de problemas. 
 i)  (EM13MAT508)  Identificar  e  associar  progressões  geométricas  (PG)  a  funções 
 exponenciais  de  domínios  discretos,  para  análise  de  propriedades,  dedução  de 
 algumas fórmulas e resolução de problemas. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Unidade I  -  Funções – Parte 2 
 1.1  Função Exponencial: Operação de potência; 
 1.2  Equações Exponenciais; Representação Gráfica. 
 1.3  Função Logarítmica: Operação logarítmica; 
 1.4  Equações Logarítmicas; Representação Gráfica; 

 Unidade II -  Sequências Numéricas e Matemática Financeira 
 2.1  Progressões Aritmética 
 2.2  Progressões Geométricas 
 2.3  Matemática Financeira: Juros simples e compostos 

 METODOLOGIA  Aula expositivo-participativa; Resolução de Problemas; 
 Uso de softwares educativos e ambientes virtuais de comunicação. 

 AVALIAÇÃO  As  avaliações  serão  feitas  de  forma  processual  com  diferentes  instrumentos  de 
 avaliação:  Produção  de  esquemas;  Seminários;  Síntese  de  pesquisa;  Trabalhos 
 em  grupos  e  individuais;  Provas:  individual,  em  dupla  e/ou  com  consulta;  Listas 
 de  exercícios;  Atividades  com  utilização  de  ferramentas  digitais;  Construção  de 
 modelos de jogos matemáticos; Auto avaliação. 

 RECUPERAÇÃO DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo 
 de  aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente 
 será  aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a 
 intervenção  realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo, 
 as  atividades  propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão 
 utilizar  estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado 
 ainda as necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 LEONARDO,  Fábio  Martins.  Conexões  :  matemática  e  suas  tecnologias  –  v.  1,  2. 
 ed.  São Paulo: Editora Moderna, 2020. 
 TEIXEIRA,  Lílian  Aparecida.  Diálogo  :  matemática  e  suas  tecnologias  -  funções  e 
 progressões. v. 1, 6. ed. 1. São Paulo: Editora Moderna, 2021. 
 PAIVA,  Manoel.  Matemática  Paiva  .  v.  1,  3.  ed.  São  Paulo:  Editora  Moderna  Plus, 
 2016. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 LIMA,  Elon  Lages  et  al.  A  matemática  do  ensino  médio:  volume  1.  11.  ed.  Rio  de 
 Janeiro: SBM, 2016. 
 DANTE, L. R.  Matemática  : contexto e aplicações. v.  1. São Paulo: Ática, 2013. 
 IEZZI,G. et al.  Ciência e aplicações  . v. 1. São Paulo:  Saraiva, 2013. 
 IEZZI,  G.  et  al.  Fundamentos  de  matemática  elementar  .  v.  1,  8.  ed.São  Paulo: 
 Atual, 2013. 
 RIBEIRO,  J.  Matemática  :  ciências,  linguagem  e  tecnologia.  v.  1.  São  Paulo: 
 Scipione, 2012. 



 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Matemática III 
 CARGA HORÁRIA: 60h  Horas Semanais: 4h/aula 

 EMENTA  Matrizes;  Determinantes;  Sistemas  Lineares;  Análise  Combinatória  e 
 Probabilidade. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Capacitar  do(a)  discente  para  aplicar  os  conhecimentos  e  métodos  matemáticos 
 em  situações  reais,  articulando  tais  conhecimentos  numa  perspectiva 
 interdisciplinar. 

 Específicos: 
 a)  Capacitar  do(a)  discente  para  aplicar  os  conhecimentos  e  métodos 
 matemáticos  em  situações  reais,  articulando  tais  conhecimentos  numa 
 perspectiva interdisciplinar; 
 b)  Habilitar  do(a)  discente  na  utilização  da  matemática  como  recurso  na 
 resolução  de  problemas  com  o  pensamento  crítico  e  criativo  na  área  das  energias 
 renováveis; 
 c)  Ser  capaz  de  aplicar  a  matemática  como  ferramenta  na  elaboração  e  execução 
 de projetos no âmbito das energias renováveis; 
 d)  Estimular  e  explorar  o  pensamento  algébrico  e  computacional,  exercitando 
 seus conhecimentos para resolver problemas do mundo contemporâneo. 

 HABILIDADES  a)  (EM13MAT301)  Resolver  e  elaborar  problemas  do  cotidiano,  da  Matemática  e 
 de  outras  áreas  do  conhecimento,  que  envolvem  equações  lineares  simultâneas, 
 usando técnicas algébricas e gráficas, com ou sem apoio de tecnologias digitais. 
 b)  (EM13MAT106)  Identificar  situações  da  vida  cotidiana  nas  quais  seja 
 necessário  fazer  escolhas  levando-se  em  conta  os  riscos  probabilísticos  (usar 
 este  ou  aquele  método  contraceptivo,  optar  por  um  tratamento  médico  em 
 detrimento de outro etc.). 
 c)  (EM13MAT310)  Resolver  e  elaborar  problemas  de  contagem  envolvendo 
 agrupamentos  ordenáveis  ou  não  de  elementos,  por  meio  dos  princípios 
 multiplicativo  e  aditivo,  recorrendo  a  estratégias  diversas,  como  o  diagrama  de 
 árvore. 
 d)  (EM13MAT311)  Identificar  e  descrever  o  espaço  amostral  de  eventos 
 aleatórios,  realizando  contagem  das  possibilidades,  para  resolver  e  elaborar 
 problemas que envolvem o cálculo da probabilidade. 
 e)  (EM13MAT312)  Resolver  e  elaborar  problemas  que  envolvem  o  cálculo  de 
 probabilidade de eventos em experimentos aleatórios sucessivos. 
 f)  (EM13MAT511)  Reconhecer  a  existência  de  diferentes  tipos  de  espaços 
 amostrais,  discretos  ou  não,  e  de  eventos,  equiprováveis  ou  não,  e  investigar 
 implicações no cálculo de probabilidades. 
 g)  (EM13MAT102)  Analisar  tabelas,  gráficos  e  amostras  de  pesquisas  estatísticas 
 apresentadas  em  relatórios  divulgados  por  diferentes  meios  de  comunicação, 
 identificando,  quando  for  o  caso,  inadequações  que  possam  induzir  a  erros  de 
 interpretação, como escalas e amostras não apropriadas. 
 h)  (EM13MAT104)  Interpretar  taxas  e  índices  de  natureza  socioeconômica  (índice 
 de  desenvolvimento  humano,  taxas  de  inflação,  entre  outros),  investigando  os 



 processos  de  cálculo  desses  números,  para  analisar  criticamente  a  realidade  e 
 produzir argumentos. 
 i)  (EM13MAT202)  Planejar  e  executar  pesquisa  amostral  sobre  questões 
 relevantes,  usando  dados  coletados  diretamente  ou  em  diferentes  fontes,  e 
 comunicar  os  resultados  por  meio  de  relatório  contendo  gráficos  e  interpretação 
 das  medidas  de  tendência  central  e  das  medidas  de  dispersão  (amplitude  e 
 desvio padrão), utilizando ou não recursos tecnológicos. 
 j)  (EM13MAT313)  Utilizar,  quando  necessário,  a  notação  científica  para  expressar 
 uma  medida,  compreendendo  as  noções  de  algarismos  significativos  e 
 algarismos  duvidosos,  e  reconhecendo  que  toda  medida  é  inevitavelmente 
 acompanhada de erro. 
 l)  (EM13MAT316)  Resolver  e  elaborar  problemas,  em  diferentes  contextos,  que 
 envolvem  cálculo  e  interpretação  das  medidas  de  tendência  central  (média, 
 moda,  mediana)  e  das  medidas  de  dispersão  (amplitude,  variância  e  desvio 
 padrão). 
 m)  (EM13MAT406)  Construir  e  interpretar  tabelas  e  gráficos  de  frequências  com 
 base  em  dados  obtidos  em  pesquisas  por  amostras  estatísticas,  incluindo  ou  não 
 o uso de softwares que inter-relacionem estatística, geometria e álgebra. 
 n)  (EM13MAT407)  Interpretar  e  comparar  conjuntos  de  dados  estatísticos  por 
 meio  de  diferentes  diagramas  e  gráficos  (histograma,  de  caixa  (box-plot),  de 
 ramos e folhas, entre outros), reconhecendo os mais eficientes para sua análise. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Unidade I - Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares 
 1.1  Definição, tipos, operações e propriedades das  Matrizes; 
 1.2  Matriz Inversa; 
 1.3  Determinante; 
 1.4  Equações e Sistemas Lineares; 
 1.5  Escalonamento de sistemas lineares; 
 1.6  Regra de Cramer; 
 1.7  Teorema de Laplace. 

 Unidade II - Combinatória e Probabilidade 
 2.1  Princípio Fundamental da Contagem; 
 2.2  Fatorial de um número Natural; 
 2.3  Permutações, Arranjos e Combinações; 
 2.4  Teorema Binomial; 
 2.5  Triângulo Aritmético e Relação de Stifel; 
 2.6  Espaço Amostral e Evento; 
 2.7  Probabilidades em Espaços Amostrais Equiprováveis; 
 2.8  Probabilidade da União e Interseção de Dois  Eventos; 
 2.9  Probabilidade Condicional; 
 2.10  Lei Binomial da Probabilidade. 

 METODOLOGIA  Aula expositivo-participativa; Resolução de Problemas; 
 Uso de softwares educativos e ambientes virtuais de comunicação. 

 AVALIAÇÃO  As  avaliações  serão  feitas  de  forma  processual  com  diferentes  instrumentos  de 
 avaliação:  Produção  de  esquemas;  Seminários;  Síntese  de  pesquisa;  Trabalhos 
 em  grupos  e  individuais;  Provas:  individual,  em  dupla  e/ou  com  consulta;  Listas 
 de  exercícios;  Atividades  com  utilização  de  ferramentas  digitais;  Construção  de 
 modelos de jogos matemáticos; Auto avaliação. 

 RECUPERAÇÃO DA  A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo 



 APRENDIZAGEM  de  aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente 
 será  aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a 
 intervenção  realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo, 
 as  atividades  propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão 
 utilizar  estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado 
 ainda as necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 LEONARDO,  Fábio.  Conexões  :  matemática  e  suas  tecnologias  –  Estatística  e 
 Probabilidade - v. 3, 6. 1. ed. São Paulo: Editora Moderna, 2020. 
 PAIVA,  Manoel.  Matemática  Paiva  .  v.  2,  3.  ed.  São  Paulo:  Editora  Moderna  Plus, 
 2016. 
 TEIXEIRA,  Lílian  Aparecida.  Diálogo  :  matemática  e  suas  tecnologias  – 
 Geometria  Analítica,  Sistemas  e  Transformações  Geométricas.  v.  4,  5.  ed.  São 
 Paulo: Editora Moderna, 2021. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 DANTE, L. R.  Matemática  : contexto e aplicações. v.  2. São Paulo: Ática, 2013. 
 IEZZI,G. et al.  Ciência e aplicações  . v. 2. São Paulo:  Saraiva, 2010. 
 IEZZI,  G.  et  al.  Fundamentos  de  matemática  elementar  .  v.  4,  8.  ed.  São  Paulo: 
 Atual, 2013. 
 LIMA,  Elon  Lages  et  al.  A  matemática  do  ensino  médio  .  v.  2,  11.  ed.  Rio  de 
 Janeiro: SBM, 2016. 
 RIBEIRO,  J.  Matemática  :  ciências,  linguagem  e  tecnologia.  v.  2.  São  Paulo: 
 Scipione, 2012. 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Matemática IV 
 CARGA HORÁRIA: 60h  Horas Semanais: 4h/aula 

 EMENTA  Trigonometria no triângulo retângulo; Geometria Plana e Espacial; Estatística. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Capacitar  do(a)  discente  para  aplicar  os  conhecimentos  e  métodos  matemáticos 
 em  situações  reais,  articulando  tais  conhecimentos  numa  perspectiva 
 interdisciplinar. 

 Específicos: 
 a)  Capacitar  do(a)  discente  para  aplicar  os  conhecimentos  e  métodos 
 matemáticos  em  situações  reais,  articulando  tais  conhecimentos  numa 
 perspectiva interdisciplinar; 
 b)  Habilitar  do(a)  discente  na  utilização  da  matemática  como  recurso  na 
 resolução  de  problemas  com  o  pensamento  crítico  e  criativo  na  área  das  energias 
 renováveis; 
 c)  Ser  capaz  de  aplicar  a  matemática  como  ferramenta  na  elaboração  e  execução 
 de projetos no âmbito das energias renováveis; 



 d)  Estimular  e  explorar  o  pensamento  algébrico  e  computacional,  exercitando 
 seus conhecimentos para resolver problemas do mundo contemporâneo. 

 HABILIDADES  a)  (EM13MAT308)  Aplicar  as  relações  métricas,  incluindo  as  leis  do  seno  e  do 
 cosseno  ou  as  noções  de  congruência  e  semelhança,  para  resolver  e  elaborar 
 problemas que envolvem triângulos, em variados contextos. 
 b)  (EM13MAT201)  Propor  ou  participar  de  ações  adequadas  às  demandas  da 
 região,  preferencialmente  para  sua  comunidade,  envolvendo  medições  e  cálculos 
 de perímetro, de área, de volume, de capacidade ou de massa. 
 c)  (EM13MAT307)  Empregar  diferentes  métodos  para  a  obtenção  da  medida  da 
 área  de  uma  superfície  (reconfigurações,  aproximação  por  cortes  etc.)  e  deduzir 
 expressões  de  cálculo  para  aplicá-las  em  situações  reais  (como  o 
 remanejamento  e  a  distribuição  de  plantações,  entre  outros),  com  ou  sem  apoio 
 de tecnologias digitais. 
 d)  (EM13MAT309)  Resolver  e  elaborar  problemas  que  envolvem  o  cálculo  de 
 áreas  totais  e  de  volumes  de  prismas,  pirâmides  e  corpos  redondos  em  situações 
 reais  (como  o  cálculo  do  gasto  de  material  para  revestimento  ou  pinturas  de 
 objetos  cujos  formatos  sejam  composições  dos  sólidos  estudados),  com  ou  sem 
 apoio de tecnologias digitais. 
 e)  (EM13MAT504)  Investigar  processos  de  obtenção  da  medida  do  volume  de 
 prismas,  pirâmides,  cilindros  e  cones,  incluindo  o  princípio  de  Cavalieri,  para  a 
 obtenção das fórmulas de cálculo da medida do volume dessas figuras. 
 f)  (EM13MAT505)  Resolver  problemas  sobre  ladrilhamento  do  plano,  com  ou  sem 
 apoio  de  aplicativos  de  geometria  dinâmica,  para  conjecturar  a  respeito  dos  tipos 
 ou  composição  de  polígonos  que  podem  ser  utilizados  em  ladrilhamento, 
 generalizando padrões observados. 
 g)  (EM13MAT506)  Representar  graficamente  a  variação  da  área  e  do  perímetro 
 de  um  polígono  regular  quando  os  comprimentos  de  seus  lados  variam, 
 analisando e classificando as funções envolvidas. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Unidade I  -  Trigonometria Parte 1 e Geometria 
 1.1  O triângulo Retângulo e Razões Trigonométricas:  seno, cosseno e tangente; 
 1.2  Geometria  Plana:  Semelhança;  Congruência;  Área  de  figuras  planas; 
 Ladrilhamento. 
 1.3  Geometria  Espacial:  Definição,  elementos,  área  e  volume  dos  poliedros 
 (Prisma,  Pirâmide,  tronco  de  pirâmide)  e  dos  sólidos  redondos  (cilindro,  cone, 
 tronco de cone e esfera). 

 Unidade II  -  Estatística 
 2.1  Gráficos. 
 2.2  Tabelas. 
 2.3  Medidas de Tendência Central (média aritmética,  moda, mediana). 
 2.4  Medidas de Dispersão (amplitude, desvio médio,  variância, desvio padrão). 

 METODOLOGIA  Aula expositivo-participativa; Resolução de Problemas; 
 Uso de softwares educativos e ambientes virtuais de comunicação. 

 AVALIAÇÃO  As  avaliações  serão  feitas  de  forma  processual  com  diferentes  instrumentos  de 
 avaliação:  Produção  de  esquemas;  Seminários;  Síntese  de  pesquisa;  Trabalhos 
 em  grupos  e  individuais;  Provas:  individual,  em  dupla  e/ou  com  consulta;  Listas 
 de  exercícios;  Atividades  com  utilização  de  ferramentas  digitais;  Construção  de 
 modelos de jogos matemáticos; Auto avaliação. 



 RECUPERAÇÃO DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo 
 de  aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente 
 será  aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a 
 intervenção  realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo, 
 as  atividades  propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão 
 utilizar  estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado 
 ainda as necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 LEONARDO,  Fábio  Martins.  Conexões  :  matemática  e  suas  tecnologias  –  v.  4,  6. 
 1. ed. São Paulo: Editora Moderna, 2020 
 PAIVA,  Manoel.  Matemática  Paiva  .  v.  2.  3.  ed.  São  Paulo:  Editora  Moderna, 
 2016. 
 TEIXEIRA,  Lílian  Aparecida.  Diálogo  :  matemática  e  suas  tecnologias  –  geometria 
 plana. v. 2, 3, 5. 1. ed. São Paulo: Editora Moderna, 2021. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 DANTE, L. R.  Matemática  : contexto e aplicações. v.  2. São Paulo: Ática, 2013. 
 IEZZI,G. et al. Ciência e aplicações. v. 2. São Paulo: Saraiva, 2010. 
 IEZZI,  G.  et  al.  Fundamentos  de  matemática  elementar  .  v.  3,  9,  10.  8  ed.  São 
 Paulo: Atual, 2013. 
 LIMA,  Elon  Lages  et  al.  A  matemática  do  ensino  médio  .  v.  2,  3.  11.  ed.  Rio  de 
 Janeiro: SBM, 2016. 
 RIBEIRO,  J.  Matemática  :  ciências,  linguagem  e  tecnologia.  v.  2.  São  Paulo: 
 Scipione, 2012. 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Matemática V 
 CARGA HORÁRIA: 30h  Horas Semanais: 2h/aula 

 EMENTA  Trigonometria na circunferência. Números complexos. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Capacitar  do(a)  discente  para  aplicar  os  conhecimentos  e  métodos  matemáticos 
 em  situações  reais,  articulando  tais  conhecimentos  numa  perspectiva 
 interdisciplinar. 

 Específicos: 
 a)  Habilitar  o(a)  discente  na  utilização  da  matemática  como  recurso  na  resolução 
 de  problemas  com  o  pensamento  crítico  e  criativo  na  área  das  energias 
 renováveis; 
 b)  Ser  capaz  de  aplicar  a  matemática  como  ferramenta  na  elaboração  e 
 execução de projetos no âmbito das energias renováveis; 
 c)  Estimular  e  explorar  o  pensamento  algébrico  e  computacional,  exercitando 
 seus conhecimentos para resolver problemas do mundo contemporâneo. 



 HABILIDADES  a)  (EM13MAT306)  Resolver  e  elaborar  problemas  em  contextos  que  envolvem 
 fenômenos  periódicos  reais  (ondas  sonoras,  fases  da  lua,  movimentos  cíclicos, 
 entre  outros)  e  comparar  suas  representações  com  as  funções  seno  e  cosseno, 
 no plano cartesiano, com ou sem apoio de aplicativos de álgebra e geometria. 
 b)  (EM13MAT510)  Investigar  conjuntos  de  dados  relativos  ao  comportamento  de 
 duas  variáveis  numéricas,  usando  ou  não  tecnologias  da  informação,  e,  quando 
 apropriado,  levar  em  conta  a  variação,  e  utilizar  uma  reta  para  descrever  a 
 relação observada. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Unidade I  -  Trigonometria 
 1.1  A Circunferência trigonométrica; 
 1.2  Relações  trigonométricas:  Seno;  Cosseno;  Tangente;  Secante;  Cossecante; 
 Cotangente; 
 1.3  Lei dos Senos e Lei dos Cossenos; 
 1.4  Função Seno, Função Cosseno e Função Tangente; 
 1.5  Fórmulas de Adição e Subtração; Razões; 
 1.6  Transformações Trigonométricas; 
 1.7  Equações Trigonométricas Fundamentais; 
 1.8  Inequações Trigonométricas Fundamentais. 

 Unidade II - Números Complexos 
 2.1  Forma Algébrica de números complexos; 
 2.2  Conjugado de um Número Complexo; 
 2.3  Quociente de dois números complexos; 
 2.4  Módulo de Números Complexos e Argumento de números  complexos; 
 2.5  Forma trigonométrica ou Polar de Z; 
 2.6  Operações com números complexos na forma trigonométrica. 

 METODOLOGIA  Aula expositivo-participativa; Resolução de Problemas; 
 Uso de softwares educativos e ambientes virtuais de comunicação. 

 AVALIAÇÃO  As  avaliações  serão  feitas  de  forma  processual  com  diferentes  instrumentos  de 
 avaliação:  Produção  de  esquemas;  Seminários;  Síntese  de  pesquisa;  Trabalhos 
 em  grupos  e  individuais;  Provas:  individual,  em  dupla  e/ou  com  consulta;  Listas 
 de  exercícios;  Atividades  com  utilização  de  ferramentas  digitais;  Construção  de 
 modelos de jogos matemáticos; Auto avaliação. 

 RECUPERAÇÃO DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo 
 de  aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente 
 será  aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a 
 intervenção  realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo, 
 as  atividades  propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão 
 utilizar  estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado 
 ainda as necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 LEONARDO,  Fábio.  Conexões  :  matemática  e  suas  tecnologias  –  trigonometria. 
 v. 4., 1. ed. São Paulo: Editora Moderna, 2020. 
 PAIVA,  Manoel.  Matemática  Paiva  .  v.  2,  3.  3.  ed.  São  Paulo:  Editora  Moderna, 
 2016. 



 TEIXEIRA,  Lílian  Aparecida.  Diálogo  :  matemática  e  suas  tecnologias  –  geometria 
 plana. v. 2., 1. ed. São Paulo: Editora Moderna, 2021. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 DANTE, L. R.  Matemática  : contexto e aplicações. v.  1. São Paulo: Ática, 2013. 
 IEZZI,G. et al.  Ciência e aplicações  . v. 1. São Paulo:  Saraiva, 2010. 
 IEZZI,  G.  et  al.  Fundamentos  de  matemática  elementar  .  v.  3.  8.  ed.  São  Paulo: 
 Atual, 2013. 
 LIMA,  Elon  Lages  et  al.  A  matemática  do  ensino  médio  .  v.  2,  3.  11.  ed.  Rio  de 
 Janeiro: SBM, 2016. 
 RIBEIRO,  J.  Matemática  :  ciências,  linguagem  e  tecnologia.  v.  1.  São  Paulo: 
 Scipione, 2012. 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Matemática VI 
 CARGA HORÁRIA: 30h  Horas Semanais: 2h/aula 

 EMENTA  Geometria Analítica; Transformações Geométricas. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Capacitar  do(a)  discente  para  aplicar  os  conhecimentos  e  métodos  matemáticos 
 em  situações  reais,  articulando  tais  conhecimentos  numa  perspectiva 
 interdisciplinar. 

 Específicos: 
 a)  Habilitar  o(a)  discente  na  utilização  da  matemática  como  recurso  na  resolução 
 de  problemas  com  o  pensamento  crítico  e  criativo  na  área  das  energias 
 renováveis; 
 b)  Ser  capaz  de  aplicar  a  matemática  como  ferramenta  na  elaboração  e 
 execução de projetos no âmbito das energias renováveis; 
 c)  Estimular  e  explorar  o  pensamento  algébrico  e  computacional,  exercitando 
 seus conhecimentos para resolver problemas do mundo contemporâneo. 

 HABILIDADES  a)  (EM13MAT105)  Utilizar  as  noções  de  transformações  isométricas  (translação, 
 reflexão,  rotação  e  composições  destas)  e  transformações  homotéticas  para 
 construir  figuras  e  analisar  elementos  da  natureza  e  diferentes  produções 
 humanas (fractais, construções civis, obras de arte, entre outras); 
 b)  (EM13MAT509)  Investigar  a  deformação  de  ângulos  e  áreas  provocada  pelas 
 diferentes  projeções  usadas  em  cartografia  (como  a  cilíndrica  e  a  cônica),  com  ou 
 sem suporte de tecnologia digital. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Unidade I - Geometria Analítica - Parte 1 
 1.1  Plano Cartesiano; 
 1.2  Distância entre dois Pontos; 
 1.3  Ponto Médio, Mediana e Baricentro; 
 1.4  Condição de Alinhamento de Três Pontos; 
 1.5  Equação Geral e reduzida da Reta. Equação Reduzida  de Uma Reta. 
 1.6  Perpendicularidade. 
 1.7  Área do Triângulo; Ângulos e Bissetrizes entre  Retas. 



 Unidade II -  Geometria Analítica – Parte 2 e Transformações  Geométricas 
 2.1  Equação Geral e Reduzida da Circunferência. 
 2.2  Posições  Relativas  Entre  Ponto  e  Circunferência,  Reta  e  Circunferência  e 
 entre duas Circunferências. 
 2.3  Cônicas: Elipse; Hipérbole; Parábola. 
 2.4  Transformações Geométricas: Reflexão; Translação;  Rotação; Homotetia. 

 METODOLOGIA  Aula expositivo-participativa; Resolução de Problemas; 
 Uso de softwares educativos e ambientes virtuais de comunicação. 

 AVALIAÇÃO  As  avaliações  serão  feitas  de  forma  processual  com  diferentes  instrumentos  de 
 avaliação:  Produção  de  esquemas;  Seminários;  Síntese  de  pesquisa;  Trabalhos 
 em  grupos  e  individuais;  Provas:  individual,  em  dupla  e/ou  com  consulta;  Listas 
 de  exercícios;  Atividades  com  utilização  de  ferramentas  digitais;  Construção  de 
 modelos de jogos matemáticos; Auto avaliação. 

 RECUPERAÇÃO DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo 
 de  aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente 
 será  aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a 
 intervenção  realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo, 
 as  atividades  propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão 
 utilizar  estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado 
 ainda as necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 LEONARDO,  Fábio  Martins.  Conexões  :  matemática  e  suas  tecnologias  – 
 matrizes e geometria analítica. v. 6., 1. ed. São Paulo: Editora Moderna, 2020. 
 PAIVA,  Manoel.  Matemática  Paiva.  v.  3,  3.  ed.  São  Paulo:  Editora  Moderna  Plus, 
 2016. 
 TEIXEIRA,  Lílian  Aparecida.  Diálogo  :  matemática  e  suas  tecnologias  –  geometria 
 analítica,  sistemas  e  transformações  geométricas.  v  4.,  1.  ed.  São  Paulo:  Editora 
 Moderna, 2021. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 DANTE, L. R.  Matemática  : contexto e aplicações. v.  3. São Paulo: Ática, 2013. 
 IEZZI,G. et al.  Ciência e aplicações  . v. 3. São Paulo:  Saraiva, 2010. 
 IEZZI,  G.  et  al.  Fundamentos  de  matemática  elementar  .  v.  7,  8.  ed.  São  Paulo: 
 Atual, 2013. 
 LIMA,  Elon  Lages  et  al.  A  matemática  do  ensino  médio  .  v.  3.  11.  ed.  Rio  de 
 Janeiro: SBM, 2016. 
 RIBEIRO,  J.  Matemática  :  ciências,  linguagem  e  tecnologia.  v.  3.  São  Paulo: 
 Scipione, 2012. 

 4.2.3 Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 



 1° Semestre - Ciência, conhecimento e cultura 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Ciências Humanas e Sociais  Aplicadas I 
 CARGA HORÁRIA: 90 h  Horas Semanais: 6h/aula 

 EMENTA  Introdução  a  Teoria  do  Conhecimento  a  partir  das  perspectivas  filosófica  e  das 
 ciências  sociais;  Trajetória  sócio-histórica  dos  saberes  e  do  conhecimento;  A 
 construção  social  da  realidade;  Saberes,  Ciência,  Conhecimento  e  Cultura; 
 Relação  Indivíduo-Natureza-Cultura  e  sociedade.  Introdução  aos  princípios  da 
 Filosofia, da História, da Sociologia e da Geografia. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Compreender  a  teoria  do  conhecimento,  a  produção  de  saberes,  dos 
 conhecimentos,  da  sociedade  a  partir  dos  aspectos  sócio-antropológicos, 
 histórico e filosófico. 

 Específicos: 
 a)Tematizar  as  relações  entre  Filosofia  e  Cultura,  analisando  diversos  aspectos 
 das  relações  entre  as  formas  de  saber,  e  problematizando  criticamente  as 
 transformações  e  impactos  na  tradição  e  no  pensamento  contemporâneo  pela 
 perspectiva filosófica. 
 b)  Apresentar  os  fundamentos  sociológicos  para  compreensão  da 
 desnaturalização da realidade e compreendê-la como uma construção social 
 c)  Problematizar  o  conceito  de  Cultura,  sua  polissemia  e  os  conceitos  dela 
 derivados (etnocentrismo, relativismo cultural, etnicidade e diversidade cultural. 

 HABILIDADES  a)  Identificar,  analisar  e  comparar  diferentes  fontes  e  narrativas  expressas  em 
 diversas linguagens, com vistas à compreensão da cultura; 
 b  Analisar  e  avaliar  os  aspectos  ético-políticos  decorrentes  das  transformações 
 culturais,  sociais,  geopolíticas,  históricas,  científicas  e  tecnológicas  no  mundo 
 contemporâneo  e  seus  desdobramentos  nos  comportamentos  de  indivíduos  e 
 grupos sociais); 
 c)  Comparar  e  avaliar  os  processos  de  ocupação  do  espaço  e  a  formação  de 
 territórios,  territorialidades  e  fronteiras,  identificando  o  papel  de  diferentes 
 agentes  e  considerando  os  conflitos  populacionais,  a  diversidade  étnico-cultural  e 
 as características socioeconômicas, políticas e tecnológicas. 
 d)  Identificar,  analisar  e  discutir  as  circunstâncias  históricas,  geográficas, 
 políticas,  econômicas,  sociais,  ambientais  e  culturais  de  matrizes  conceituais 
 (etnocentrismo,  racismo,  evolução,  modernidade, 
 cooperativismo/desenvolvimento  etc.),  avaliando  criticamente  seu  significado 
 histórico  e  comparando-as  a  narrativas  que  contemplem  outros  agentes  e 
 discursos. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Unidade I 
 1. O Problema do Conhecimento: o que é conhecer? 
 1.1  A  diversidade  de  formas  do  Conhecimento:  o  conhecimento  Comum,  a 
 Cultura,  a  técnica  (Arte),  a  Ciência,  a  Filosofia,  a  História,  a  Geografia  e  a 
 Sociologia; 



 1.2 As Fontes do Conhecimento: Razão e Experiência; 
 1.3 Os Elementos do Conhecimento: Sujeito, Representação e Objeto; 
 1.4 O Valor-Verdade do Conhecimento: Conhecimento, Verdade e Realidade; 
 1.5 Os Limites do Conhecimento e a classificação das Ciências. 
 1.6 Do Problema do Conhecimento à Teoria do Conhecimento; 
 1.7 Exigência de Fundamentação do Conhecimento; 
 1.8  As  teorias  do  Conhecimento:  racionalismo,  empirismo,  criticismo,  idealismo, 
 materialismo e positivismo. 

 Unidade II 
 2.1 O conceito de Cultura na contemporaneidade; 
 2.2 Desenvolvimento histórico do conceito de cultura; 
 2.3 Filosofia da cultura e seus elementos; 
 2.4 Teorias modernas sobre cultura nas ciências sociais; 
 2.5 Características e operacionalidade da cultura; 
 2.6 O indivíduo e a Cultura; 
 2.7 Universais da Cultura; 
 2.8 Relativismo cultural; 
 2.9 Etnocentrismo, etnicidade e diversidade cultural. 

 METODOLOGIA  Exposição  conceitual  e  participativa.  Leituras,  Interpretações  e  Produções  Textos. 
 Estudo  Dirigido:  individuais  e  em  grupo.  Pesquisas  qualitativas  e  quantitativas. 
 Debate.  Rodas  de  conversas.  Seminários.  Projetos  Interdisciplinares.  Exercícios 
 (classe e extraclasse). Estudo de Caso. Debate. Juri simulado. 
 Projetos  Interdisciplinares.  Produção  de  Materiais  audiovisuais.  Participação  em 
 eventos  acadêmicos  Visitas  técnicas.  Recursos  didáticos:  quadro,  pincel, 
 computador  conectado  à  Internet,  projetor  multimídia;  vídeos,  animações,  filmes, 
 sites, etc. 

 AVALIAÇÃO  A  avaliação  se  dará  de  forma  processual,  em  que  os  aspectos  qualitativos  se 
 sobrepõem  aos  aspectos  quantitativos,  observando  a  participação  nas  atividades 
 propostas,  frequências  às  aulas,  entrega  das  atividades  dentro  dos  prazos 
 estabelecidos  e  conforme  orientação  indicada,  colaboração  no  processo  de 
 ensino e aprendizagem, disciplina e autonomia. 
 Dentre  as  estratégias  didáticas,  serão  priorizados  instrumentos  que  possibilitem  o 
 desenvolvimento  da  criatividade,  da  autonomia,  percepção  corporal  individual  e 
 social. 
 A  verificação  do  desempenho  acadêmico  será  feita  de  forma  diversificada, 
 contemplando  diferentes  habilidades,  de  acordo  com  o  que  orienta  as  normas 
 vigentes,  com  atividades  individuais  e  em  grupo,  escritas  ou  orais,  tais  como: 
 provas  e  testes,  pesquisa  bibliográfica  e/ou  de  campo,  demonstração  prática, 
 relatórios,  seminários  etc.,  elaboração  e  execução  de  projetos  científicos, 
 artísticos  ou  culturais,  e/ou  elaboração  e  execução  de  projetos  interdisciplinares  e 
 integradores. 

 RECUPERAÇÃO DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo 
 de  aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente 
 será  aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a 



 intervenção  realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo, 
 as  atividades  propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão 
 utilizar  estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado 
 ainda as necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 CASSIRER,  Ernst.  Ensaio  sobre  o  homem:  introdução  a  uma  filosofia  da  cultura 
 humana.São Paulo: Martins Fontes, 2012. 
 DAMATTA, Roberto.  O Que Faz o brasil, Brasil?  Rio  de Janeiro: Rocco, 1986. 
 MOSER,  P.  K,  MULDER,  D.  H.  e  TROUT,  J.  D.  A  teoria  do  conhecimento  –  uma 
 introdução temática. Trad. de Marcelo Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 BUNNIN,  N.;  TSUI-JAMES,  E.P.  (Orgs.)  Compêndio  de  Filosofia.  São  Paulo: 
 Loyola, 2002. 
 LARAIA,  Roque  de  Barros.  Cultura:  um  conceito  antropológico.  Rio  de  Janeiro: 
 Jorge "Zahar” Editora, 2001. 
 MARCONDES,  Danilo.  Textos  básicos  de  filosofia  e  história  das  ciências:  a 
 revolução científica.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar  Ed.,2011. 
 MELLO,  Luiz  Gonzaga  de.  Antropologia  cultural:  iniciação,  teoria  e  temas.  18. 
 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
 ZILLES,  U.  Teoria  do  Conhecimento  e  Teoria  da  Ciência.  São  Paulo:  Paulus, 
 2005. 

 2º Semestre - Conceitos Fundamentais das Ciências Sociais 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Ciências Humanas e Sociais  Aplicadas II 
 CARGA HORÁRIA: 90 h  Horas Semanais: 6h/aula 

 EMENTA  Epistemologias  e  a  produção  do  conhecimento  das  diversas  sociedades.  As 
 epistemologias  ocidentais  e  a  formação  do  pensamento  e  da  sociedade. 
 Especificidade  e  aspectos  metodológicos  das  ciências  sociais  (História, 
 Sociologia  e  Geografia  -  objeto  e  método  e  conceitos)  Ciências  humanas  e 
 Natureza  humana.  Trajetórias  das  correntes  filosóficas  e  teóricas  que 
 fundamentam  o  conhecimento  ocidental  sobre  o  ser  humano  enquanto  ser 
 racional, cultural, simbólico, histórico e social. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Apresentar  o  nascimento  das  ciências  humanas  apontando  para  as  suas 
 especificidades  e  seus  estatutos  de  cientificidade,  introduzindo  e  discutindo 
 questões  relativas  ao  conhecimento  do  ser  humano  tomando  como  ponto  de 
 referência  a  visão  de  diferentes  filósofos  e  cientistas  sociais,  dialogando  com  os 
 mesmos na tentativa de dialetização entre filosofia e ciências particulares. 

 Específicos: 



 a) Examinar algumas matrizes epistemológicas historicamente relevantes; 
 b)Compreender  a  questão  das  ciências  do  homem,  sua  natureza,  objetos  e 
 métodos; 
 c) Descrever e analisar algumas teorias clássicas e modernas sobre o homem; 
 d)  Explicar  o  quadro  referencial  em  que  as  concepções  de  ser  humano  emergem 
 no seu contexto histórico-geográfico e socio-cultural.; 
 e)  Comparar  as  teorias  rivais  das  definições  de  homem,  suas  causas  e  efeitos  no 
 mundo hodierno. 

 HABILIDADES  a)  Identificar,  analisar  e  comparar  diferentes  fontes  e  narrativas  expressas  em 
 diversas  linguagens,  com  vistas  à  compreensão  de  ideias  filosóficas  e  de 
 processos  e  eventos  históricos,  geográficos,  políticos,  econômicos,  sociais, 
 ambientais e culturais; 
 b)  Analisar  e  avaliar  os  impasses  ético-políticos  decorrentes  das  transformações 
 culturais,  sociais,  históricas,  científicas  e  tecnológicas  no  mundo  contemporâneo 
 e  seus  desdobramentos  nas  atitudes  e  nos  valores  de  indivíduos,  grupos  sociais, 
 sociedades e culturas. 
 c)  Elaborar  hipóteses,  selecionar  evidências  e  compor  argumentos  relativos  a 
 processos  políticos,  econômicos,  sociais,  ambientais,  culturais  e  epistemológicos, 
 com  base  na  sistematização  de  dados  e  informações  de  diversas  naturezas 
 (expressões  artísticas,  textos  filosóficos  e  sociológicos,  documentos  históricos  e 
 geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros). 
 d)  Analisar  os  fundamentos  da  ética  em  diferentes  culturas,  tempos  e  espaços, 
 identificando  processos  que  contribuem  para  a  formação  de  sujeitos  éticos  que 
 valorizem  a  liberdade,  a  cooperação,  a  autonomia,  o  empreendedorismo,  a 
 convivência democrática e a solidariedade. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Unidade I 
 1. Conceito de Ciência; 
 1.1 Filosofia e História das Ciências; 
 1.2 Classificação das Ciências 
 1.3 O nascimento das Ciências Humanas; 
 1.4 Especificidades das Ciências Humanas; 
 1.5 Objetos das Ciências Humanas; 
 1.6 Métodos das Ciências Humanas; 
 1.7 Conceitos fundamentais e questões éticas 
 1.8 Matrizes epistemológicas relevantes: 
 1.9 O positivismo; 
 1.10 O historicismo; 
 1.11 A fenomenologia; 
 1.12 O estruturalismo 
 1.13 A crítica da economia política; 
 1.14 Algumas questões da discussão epistemológica contemporânea; 

 Unidade II 
 2. Antropologia cultural e antropologia filosófica: conceituações e objetos; 
 2.1 O problema antropológico contemporâneo; 
 2.2 A crise do conhecimento do homem sobre si mesmo; 
 2.3 Teorias rivais sobre o homem e sua avaliação crítica; 
 2.4 Uma concepção clássica do Homem: Platão; 
 2.5 A concepção medieval do Homem: Cristianismo; 
 2.6 A concepção moderna do Homem: Renascimento; 
 2.7 Immanuel Kant e a antropologia de um ponto de vista pragmático 



 2.8 Max Scheler e a posição do homem no cosmos 
 2.9  Ernest  Cassirer  e  uma  chave  para  interpretação  da  natureza  humana:  o 
 símbolo. 
 2.10 Karl Marx: a base econômica da natureza humana 
 2.11 Freud: o fundamento inconsciente da mente 
 2.12 Jean Paul Sartre: a liberdade radical 
 2.13 Skinner: a abordagem sobre os condicionamentos. 
 2.14 Da Matta: a formação do povo brasileiro. 

 METODOLOGIA  Exposição  conceitual  e  participativa.  Leituras,  Interpretações  e  Produções  Textos. 
 Estudo  Dirigido:  individuais  e  em  grupo.  Pesquisas  qualitativas  e  quantitativas. 
 Debate.  Rodas  de  conversas.  Seminários.  Projetos  Interdisciplinares.  Exercícios 
 (classe e extraclasse). Estudo de Caso. Debate. 
 Recursos  didáticos:  quadro,  pincel,  computador  conectado  à  Internet,  projetor 
 multimídia; vídeos, animações, filmes, sites, etc. 

 AVALIAÇÃO  Acontecerá  de  forma  gradativa  no  transcorrer  do  processo  de  ensino 
 aprendizagem  e  basear-se-á  em  aspectos  qualitativos  e  quantitativos.  Em  cada 
 unidade  deverá  ser  utilizado  mais  de  um  procedimento.  Dentro  os  quais: 
 Presença  e  participação  nas  aulas  e  atividades  orientadas.  Mapa 
 mental-conceituais.  Teste.  Prova.  Seminário.  Estudo  Dirigido.  Podcasts.  Resumo, 
 Resenha,  Fichamento,  Relatórios.  Artigos.  Criação  de  jogos.  Produção  de 
 Vídeos.  Criação  e/ou  depósito  em  banco  de  dados.  Teatralizações  e 
 Performances. Questionários. Autoavaliação. 
 Obs: As avaliações poderão ocorrer de forma individual, dupla ou grupo. 

 RECUPERAÇÃO DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo 
 de  aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente 
 será  aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a 
 intervenção  realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo, 
 as  atividades  propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão 
 utilizar  estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado 
 ainda as necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 DA  MATTA,  Roberto.  Relativizando:  uma  introdução  à  Antropologia  Social.  Rio 
 de Janeiro: Rocco, 1993. 
 FOUCAULT,  M.  As  palavras  e  as  coisas:  uma  arqueologia  das  ciências 
 humanas. São Paulo: Martins Fontes, 1990. 
 STEVENSON,  Leslie;  HABERMAN,  David  L.  Dez  teorias  da  natureza  humana  . 
 São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 CASSIRER, E.  Ensaio sobre o homem.  São Paulo: Martins  Fontes, 1994. 
 CHALMERS, Alan F.  O que é ciência afinal?  São Paulo:  Brasiliense, 1993 
 BACHELARD, Gaston.  A epistemologia  . Rio de Janeiro:  Zahar, 1997. 
 JAPIASSU,  Hilton.  Introdução  às  ciências  humanas:  análise  de  epistemologia 
 histórica. 2. ed. São Paulo: Letras & Letras, 1994. 
 LECLERC,  Bruno;  PUCELLA,  Salvatore.  As  concepções  de  ser  humano: 
 teorias e problemáticas. Lisboa: Instituto Piaget, 2004. 



 3º Política 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Ciências Humanas e Sociais III 
 CARGA HORÁRIA: 90h (33% a distância)  Horas Semanais: 6h/aula 

 EMENTA  Princípios  da  Filosofia  Política  e  Social.  Teorias  do  Estado,  da  Justiça  e  Relações 
 de  Poder.  Democracia,  cidadania  e  Direitos  Humanos.  Globalização,  Políticas 
 Públicas  e  relações  internacionais.  Política  na  contemporaneidade  e  realidade 
 brasileira. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Refletir  sobre  a  questão  política,  através  de  seus  conceitos  fundamentais  e  oferecer 
 ao  aluno  base  histórica  e  conceitual  para  discussão  contemporânea  sobre  teorias 
 políticas no Ocidente. 

 Específicos: 
 a) Apresentar e debater os princípios da Filosofia Política e Social. 
 b)  Compreender  as  teorias  do  Estado,  da  Justiça,  Democracia,  Cidadania  e  Direitos 
 Humanos e suas implicações na vida cotidiana. 
 c)  Compreender  e  debater  a  política  na  atualidade  e  suas  consequências  na 
 realidade brasileira 

 HABILIDADES  a)  Compreender  e  aplicar  conceitos  políticos  básicos  (Estado,  poder,  formas, 
 sistemas  e  regimes  de  governo,  soberania  etc.)  na  análise  da  formação  de 
 diferentes países, povos e nações e de suas experiências políticas. 
 b)  Analisar  os  princípios  da  declaração  dos  Direitos  Humanos,  recorrendo  às 
 noções  de  justiça,  igualdade  e  fraternidade,  para  fundamentar  a  crítica  à 
 desigualdade  entre  indivíduos,  grupos  e  sociedades  e  propor  ações  concretas 
 diante  da  desigualdade  e  das  violações  desses  direitos  em  diferentes  espaços  de 
 vivência dos jovens. 
 c)  Conhecer  e  discutir  o  papel  dos  organismos  internacionais  no  contexto  mundial, 
 com  vistas  à  elaboração  de  uma  visão  crítica  sobre  seus  limites  e  suas  formas  de 
 atuação. 
 d)  Identificar  e  caracterizar  a  presença  do  paternalismo,  do  autoritarismo  e  do 
 populismo  na  política,  na  sociedade  e  nas  culturas  brasileira  e  latino-americana,  em 
 períodos  ditatoriais  e  democráticos,  relacionando-os  com  as  formas  de  organização 
 e  de  articulação  das  sociedades  em  defesa  da  autonomia,  da  liberdade,  do  diálogo 
 e  da  promoção  da  democracia,  da  cidadania  e  dos  direitos  humanos  na  sociedade 
 atual. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Unidade I 
 1.1  Filosofia, Ciências Políticas e Teorias Sociais 
 1.2 Conceito, origem e objeto da Ética 
 1.3 Os campos da Ética: Moral, Direito e Política 
 1.4 Teorias acerca da origem da sociedade e da civilização 



 1.5 Absolutismo, Imperialismo, Neocolonialismo e Totalitarismo 
 1.6 Impérios coloniais e movimentos de Independência 
 1.7 Grandes Guerras, Principais Revoluções e Guerra Fria 
 1.8 Poder, Política e Estado 
 1.9 Geopolítica e relações econômicas 

 Unidade II 
 2.1 Conceito, origem e objeto da Filosofia política 
 2.2 Os postulados do poder e a questão da liberdade 
 2.3 Concepções sobre justiça, soberania e legitimidade 
 2.4 A Primeira República; O Populismo no Brasil e na américa Latina 
 2.5 Teoria crítico-social e teorias políticas pragmatistas 
 2.6 Democracia, cidadania e direitos humanos 
 2.7 Movimentos sociais e a luta pelos direitos 
 2.8 Políticas internacionais e questões ambientais. 

 METODOLOGIA  Exposição  conceitual  e  participativa.  Leituras,  Interpretações  e  Produções  Textos. 
 Estudo  Dirigido:  individuais  e  em  grupo.  Pesquisas  qualitativas  e  quantitativas. 
 Debate.  Rodas  de  conversas.  Seminários.  Projetos  Interdisciplinares.  Exercícios 
 (classe e extraclasse). Estudo de Caso. Debate. Juri simulado. 
 Projetos  Interdisciplinares.  Produção  de  Materiais  audiovisuais.  Participação  em 
 eventos  acadêmicos  Visitas  técnicas.  Recursos  didáticos:  quadro,  pincel, 
 computador  conectado  à  Internet,  projetor  multimídia;  vídeos,  animações,  filmes, 
 sites, etc. 

 AVALIAÇÃO  Acontecerá  de  forma  gradativa  no  transcorrer  do  processo  de  ensino-aprendizagem 
 e será baseada em aspectos qualitativos e quantitativos. 
 As avaliações poderão ocorrer de forma individual, dupla ou grupo. 
 Em  cada  unidade,  deverá  ser  utilizado  mais  de  um  procedimento.  Dentro  os  quais: 
 Presença  e  participação  nas  aulas  e  atividades  orientadas.  Mapa 
 mental-conceituais.  Teste.  Prova.  Seminário.  Estudo  Dirigido.  Podcasts.  Resumo, 
 Resenha,  Fichamento,  Relatórios.  Artigos.  Criação  de  jogos.  Produção  de  Vídeos. 
 Criação  e/ou  depósito  em  banco  de  dados.  Teatralizações  e  Performances. 
 Questionários. Autoavaliação. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 ARENDT, Hannah.  O que é política?  3. ed. Rio de Janeiro:  Bertrand Russell, 2002. 
 FAUSTO, Bóris.  História do Brasil  . 14. ed. São Paulo:  Edusp, 2019 
 FOUCAULT, M.  Microfísica do poder  . Rio de janeiro:  Edições Graal, 1979. 



 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 BOBBIO, Norberto.  A teoria das formas de governo na  história do pensamento 
 político.  São Paulo: Edipro, 2017. 
 BRUNSCHWIG, Henri.  A partilha da África negra  . São  Paulo: Perspectiva, 2006. 
 FOUCAULT, M.  Resumo dos cursos do Collége de France  .Rio  de Janeiro: Jorge 
 Zahar, 1997. 
 GILBERT, Martin.  A história do século XX  . 1 ed. São  Paulo: Crítica, 2017. 
 HOLANDA, Sérgio Buarque.  Raízes do Brasil  . 27. ed.  São Paulo: Companhia das 
 Letras, 2014. 

 4º Semestre - Tecnologia 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR/DISCIPLINA:  Ciências Humanas  e Sociais Aplicadas IV 
 CARGA HORÁRIA: 90h (33% a distância)  Horas Semanais: 6h/aula 

 EMENTA  Perspectivas  humanas  e  sociais  sobre  técnica,  tecnologia,  complexidade, 
 conectividade  e  redes.  Questões  éticas,  sociológicas,  históricas  e  geográficas  na 
 sociedade  industrial-tecnológica.  Desenvolvimento  das  relações  de  produção  nas 
 diferentes  sociedades.  Tecnologias  de  informação  e  comunicação  nos  processos 
 de formação humana. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Analisar  o  desenvolvimento  das  relações  de  produção  nas  diferentes  sociedades  e 
 os  impactos  das  Tecnologias  de  informação  e  comunicação  nos  processos  de 
 formação humana. 

 Específicos: 
 a)  Contextualizar  as  perspectivas  humanas  e  sociais  sobre  técnica,  tecnologia, 
 complexidade,  conectividade  e  redes  e  seus  impactos  históricos,  filosóficos, 
 geográficos e sociológicos no decorrer do tempo. 
 b)  Compreender  e  refletir  sobre  questões  éticas,  sociológicas,  históricas  e 
 geográficas na sociedade industrial-tecnológica. 

 HABILIDADES  a)  Caracterizar  e  analisar  processos  próprios  da  contemporaneidade,  com  ênfase 
 nas  transformações  tecnológicas  e  das  relações  sociais  e  de  trabalho,  para  propor 
 ações  que  visem  à  superação  de  situações  de  opressão  e  violação  dos  Direitos 
 Humanos. 
 b)  Analisar  e  avaliar  os  impactos  das  tecnologias  na  estruturação  e  nas  dinâmicas 
 das  sociedades  contemporâneas  (fluxos  populacionais,  financeiros,  de 
 mercadorias,  de  informações,  de  valores  éticos  e  culturais  etc.),  bem  como  suas 
 interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. 
 c)  Analisar  e  caracterizar  as  dinâmicas  das  populações,  das  mercadorias  e  do 
 capital  nos  diversos  continentes,  com  destaque  para  a  mobilidade  e  a  fixação  de 
 pessoas,  grupos  humanos  e  povos,  em  função  de  eventos  naturais,  políticos, 
 econômicos,  sociais,  religiosos  e  culturais,  de  modo  a  compreender  e  posicionar-se 
 criticamente em relação a esses processos e às possíveis relações entre eles. 
 d)  Identificar  e  analisar  as  relações  entre  sujeitos,  grupos,  classes  sociais  e 
 sociedades  com  culturas  distintas  diante  das  transformações  técnicas,  tecnológicas 
 e  informacionais  e  das  novas  formas  de  trabalho  ao  longo  do  tempo,  em  diferentes 



 espaços (urbanos e rurais) e contextos. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Unidade 1 
 1.1 Origem da técnica e das tecnologias 
 1.2 A essência da técnica na filosofia 
 1.3 A questão da técnica na pré-história, nas culturas primitivas e nos ameríndios 
 1.4 A revolução agrícola e o sedentarismo 
 1.5 Etapas do desenvolvimento tecnológico 
 1.6 Tecnologia e meio ambiente 
 1.7 Reconfiguração do espaço-tempo pelas mediações tecnológicas 
 1.8 Capitalismo e a questão tecnológica 
 1.9 Tecnologia como prática social e relações de poder 

 Unidade 2 
 2.1 Questões axiológicas e éticas da tecnologia 
 2.2 O fetichismo do determinismo tecnológico 
 2.3 Arte, técnicas e tecnologias: da arte rupestre ao cinema 3D. 
 2.4 Grandes navegações, estados modernos e a questão tecnológica 
 2.5 Brasil Colônia e Império 
 2.6 Exploração técnica-tecnológica e sustentabilidade da Terra 
 2.7 Culturas e tecnologias: impactos no século XX e XXI 
 2.8 As tecnologias da informação na política e na vida cotidiana 
 2.9 Tecnologias da inteligência e inteligência artificial 

 METODOLOGIA  Exposição  conceitual  e  participativa.  Leituras,  Interpretações  e  Produções  Textos. 
 Estudo  Dirigido:  individuais  e  em  grupo.  Pesquisas  qualitativas  e  quantitativas. 
 Debate.  Rodas  de  conversas.  Seminários.  Projetos  Interdisciplinares.  Exercícios 
 (classe  e  extraclasse).  Estudo  de  Caso.  Debate.  Júri  simulado.  Projetos 
 Interdisciplinares.  Produção  de  Materiais  audiovisuais.  Participação  em  eventos 
 acadêmicos  Visitas  técnicas.  Recursos  didáticos:  projetor  multimídia;  vídeos, 
 animações, filmes, sites, etc. 

 AVALIAÇÃO  Acontecerá  de  forma  gradativa  no  transcorrer  do  processo  de  ensino  aprendizagem 
 e  basear-se-á  em  aspectos  qualitativos  e  quantitativos.  Em  cada  unidade  deverá 
 ser  utilizado  mais  de  um  procedimento.  Dentro  os  quais:  Presença  e  participação 
 nas  aulas  e  atividades  orientadas.  Mapa  mental-conceituais.  Teste.  Prova. 
 Seminário.  Estudo  Dirigido.  Podcasts.  Resumo,  Resenha,  Fichamento,  Relatórios. 
 Artigos.  Criação  de  jogos.  Produção  de  Vídeos.  Criação  e/ou  depósito  em  banco  de 
 dados. Teatralizações e Performances. Questionários. Autoavaliação. 
 Obs: As avaliações poderão ocorrer de forma individual, dupla ou grupo. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 



 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 CUPANI, Alberto.  Filosofia da tecnologia  : um convite.  Florianópolis: Ed. da UFSC, 
 2011. 
 FALCON, Francisco; RODRIGUES, Antônio Edmilson.  A  formação do mundo 
 moderno  : A construção do ocidente dos séculos XIV  ao XVIII. São Paulo: Campus, 
 2006. 
 HABERMAS, J.  Técnica e ciência como ideologia  . São  Paulo: Ed. Abril, 1980. 
 PINTO, A. V.  O conceito de tecnologia  . Rio de Janeiro:  Editora Contraponto, 
 2005. v I e II. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 BENJAMIN, Walter.  Obras Escolhidas  , v. I, Magia e  técnica, arte e política, Trad. 
 de S. P. Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
 BETHELL, Leslie (Org.).  História da América Latina  . São Paulo: EDUSP; Brasília: 
 FUNAG, 2008. 
 DOMINGUES, Diana.  A arte no século XXI  . São Paulo:  UNESP, 2019. 
 HEIDEGGER, M.  A questão da técnica  . São Paulo: USP,  1997. (Cadernos de 
 Tradução da USP, n. 2). 
 LÉVY, Pierre.  As tecnologias da inteligência  : o Futuro  do Pensamento na era da 
 Informática. São Paulo: Editora 34, 2010. 

 5º Semestre -  Mundo do trabalho 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR/DISCIPLINA:  Ciências Humanas  e Sociais Aplicadas V 
 CARGA HORÁRIA: 90h (33% a distância)  Horas Semanais: 6h/aula 

 EMENTA  Sentidos  filosóficos,  sociológicos,  históricos  e  geográficos  do  trabalho.  Formas  de 
 vida  e  divisão  social  do  trabalho.  Relações  éticas,  econômicas  e  jurídicas  no  campo 
 do trabalho. Futuro do trabalho na sociedade contemporânea. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Compreender  as  relações  sociais  frente  ao  mundo  do  trabalho  das  diferentes 
 sociedades e diferentes contextos histórico-geográficos. 

 Específicos: 
 a)  Compreender  os  sentidos  filosóficos,  sociológicos,  históricos  e  geográficos  do 
 trabalho. 
 b)  Analisar  e  discutir  as  Relações  éticas,  econômicas  e  jurídicas  no  campo  do 
 trabalho 
 c)  Problematizar  o  futuro  do  trabalho  na  sociedade  contemporânea  e  seus  impactos 
 para a formação profissional técnica de nível médio. 

 HABILIDADES  a)  Identificar  e  analisar  as  relações  entre  sujeitos,  grupos  e  classes  sociais  diante 
 das  transformações  técnicas,  tecnológicas  e  informacionais  e  das  novas  formas  de 
 trabalho ao longo do tempo, em diferentes espaços e contextos. 
 b)  Analisar  e  comparar  indicadores  de  emprego,  trabalho  e  renda  em  diferentes 
 espaços,  escalas  e  tempos,  associando-os  a  processos  de  estratificação  e 
 desigualdade socioeconômica. 
 c)  Caracterizar  e  analisar  processos  próprios  da  contemporaneidade,  com  ênfase 



 nas  transformações  tecnológicas  e  das  relações  sociais  e  de  trabalho,  para  propor 
 ações  que  visem  à  superação  de  situações  de  opressão  e  violação  dos  Direitos 
 Humanos. 
 d)  Identificar  e  discutir  os  múltiplos  aspectos  do  trabalho  em  diferentes 
 circunstâncias  e  contextos  históricos  e/ou  geográficos  e  seus  efeitos  sobre  as 
 gerações, em especial, os jovens e as gerações futuras. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Unidade I 
 1.1 A condição humana: trabalho, obra e ação 
 1.2 Trabalho, natureza e ser social 
 1.3 Trabalho na história do pensamento ocidental 
 1.4 Divisão social do trabalho na história da humanidade 
 1.5  Escravidão  Antiga  e  Escravidão  Moderna  e  suas  abordagens  no  Brasil  e  no 
 Mundo. 
 1.6 O trabalho no Brasil: Colônia, Império e República 
 1.7 Separação campo e cidade: trabalho rural e urbano 

 Unidade II 
 2.1  Regimes econômicos-políticos e os mundos do trabalho 
 2.2 Reforma trabalhista 
 2.3 A Organização do trabalho no século XX 
 2.4 Trabalho, lazer e saúde 
 2.5 Ética e Direito nas relações trabalhistas 
 2.6 Interdito, trabalho e transgressão trabalho e alienação 
 2.8 Trabalho e tecnologias de informação e comunicação 

 METODOLOGIA  Exposição  conceitual  e  participativa.  Leituras,  Interpretações  e  Produções  Textos. 
 Estudo  Dirigido:  individuais  e  em  grupo.  Pesquisas  qualitativas  e  quantitativas. 
 Debate.  Rodas  de  conversas.  Seminários.  Projetos  Interdisciplinares.  Exercícios 
 (classe  e  extraclasse).  Estudo  de  Caso.  Debate.  Juri  simulado.  Projetos 
 Interdisciplinares.  Produção  de  Materiais  audiovisuais.  Participação  em  eventos 
 acadêmicos  Visitas  técnicas.  Recursos  didáticos:  projetor  multimídia;  vídeos, 
 animações, filmes, sites, etc. 

 AVALIAÇÃO  Acontecerá  de  forma  gradativa  no  transcorrer  do  processo  de  ensino-aprendizagem 
 e  basear-se-á  em  aspectos  qualitativos  e  quantitativos.  Em  cada  unidade  deverá 
 ser  utilizado  mais  de  um  procedimento.  Dentro  os  quais:  Presença  e  participação 
 nas  aulas  e  atividades  orientadas.  Mapa  mental-conceituais.  Teste.  Prova. 
 Seminário.  Estudo  Dirigido.  Podcasts.  Resumo,  Resenha,  Fichamento,  Relatórios. 
 Artigos.  Criação  de  jogos.  Produção  de  Vídeos.  Criação  e/ou  depósito  em  banco  de 
 dados. Teatralizações e Performances. Questionários. Autoavaliação. 
 Obs: As avaliações poderão ocorrer de forma individual, dupla ou grupo. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 



 necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 ANTUNES, Ricardo L. C.  A dialética do trabalho  : escritos  de Marx e Engels. São 
 Paulo: Expressão Popular, 2004. 
 ARENDT, Hannah.  A condição humana  . Rio de Janeiro:  Forense, 2007. 
 PINTO, G. A.  A organização do trabalho no século 20  :  taylorismo, fordismo e 
 toyotismo. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2010. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 MERCURE, Daniel; SPURK, Jan (Orgs.).  O trabalho na  história do pensamento 
 ocidental  . Tradução de Patrícia Chittoni Ramos Reuillard,  Sônia Guimarães 
 Taborda. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 
 FOSSIER, Robert.  O trabalho na idade média  . Petropólis,  RJ: Vozes, 2018. 
 MARX, Karl.  O capital  : crítica da economia política.  São Paulo: Boitempo, 2011. 
 RODRIGUES, Priscila L.  Direito do trabalho 4.0  : as  relações de trabalho na quarta 
 revolução tecnológica. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2020. 
 SCHWARTZ, Stuart B.  Segredos internos  : engenhos e  escravos na sociedade 
 colonial 1550-1835. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 

 6º Semestre - Contemporaneidade 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Ciências Humanas e Sociais  VI 
 CARGA HORÁRIA: 60h (50% a distância)  Horas Semanais: 4h/aula 

 EMENTA  Problemas  filosóficos,  sociais,  históricos  e  geográficos  contemporâneos.  Vida, 
 degradação  e  sustentabilidade  da  Terra.  Memória,  diversidade  e  relações 
 étinico-raciais e de gênero.. Transformações sociais e históricas na atualidade. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Compreender  as  sociedades  contemporâneas,  na  sua  diversidade,  globalidade  e 
 sustentabilidade,  identificando  suas  origens  históricas,  bem  como  estruturas 
 práticas e simbólicas, contemplando interpretações dos diferentes saberes 

 Específicos: 
 a)  Identificar  e  analisar  problemas  filosóficos,  sociais,  históricos  e  geográficos 
 contemporâneos; 
 b)  Refletir  sobre  os  hábitos  da  vida  e  seus  impactos  na  degradação  e 
 sustentabilidade da Terra; 
 c)  Identificar  e  debater  um  conjunto  de  transformações  sociais  e  históricas  na 
 atualidade. 

 HABILIDADES  a)  Analisar  a  produção  de  diferentes  territorialidades  em  suas  dimensões  culturais, 
 econômicas,  ambientais,  políticas  e  sociais,  no  Brasil  e  no  mundo  contemporâneo, 
 com destaque para as culturas juvenis; 
 b)  Problematizar  hábitos  e  práticas  individuais  e  coletivos  de  produção  e  descarte 



 (reuso  e  reciclagem)  de  resíduos  na  contemporaneidade  e  elaborar  e/ou  selecionar 
 propostas  de  ação  que  promovam  a  sustentabilidade  socioambiental  e  o  consumo 
 responsável; 
 c)  Contextualizar,  comparar  e  avaliar  os  impactos  de  diferentes  modelos 
 econômicos  no  uso  dos  recursos  naturais  e  na  promoção  da  sustentabilidade 
 econômica e socioambiental do planeta; 
 d)  Comparar  e  avaliar  os  processos  de  ocupação  do  espaço  e  a  formação  de 
 territórios,  territorialidades  e  fronteiras,  identificando  o  papel  de  diferentes  agentes 
 (como  grupos  sociais  e  culturais,  impérios,  Estados  Nacionais  e  organismos 
 internacionais)  e  considerando  os  conflitos  populacionais  (internos  e  externos),  a 
 diversidade  étnico  cultural  e  as  características  socioeconômicas,  políticas  e 
 tecnológicas; 
 e)  Identificar  e  analisar  as  demandas  e  os  protagonismos  políticos,  sociais  e 
 culturais  dos  povos  indígenas  e  das  populações  afrodescendentes  (incluindo  as 
 quilombolas)  no  Brasil  contemporâneo  considerando  a  história  das  Américas  e  o 
 contexto  de  exclusão  e  inclusão  precária  desses  grupos  na  ordem  social  e 
 econômica  atual,  promovendo  ações  para  a  redução  das  desigualdades 
 étnico-raciais no país. 
 f)  Discutir  o  papel  dos  organismos  internacionais  no  contexto  mundial,  com  vistas  à 
 elaboração  de  uma  visão  crítica  sobre  seus  limites  e  suas  formas  de  atuação  nos 
 países,  considerando  os  aspectos  positivos  e  negativos  dessa  atuação  para  as 
 populações locais. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Unidade I 
 1.1 Globalização e diversidade. 
 1.2 Memória das culturas negras e indígenas no Brasil. 
 1.3 Epistemologias do sul e decolonialidade. 
 1.4 Conflitos no Brasil (Império, República e Ditadura Militar) e no mundo. 
 1.5 Gêneros, sexualidades e identidades. 

 Unidade II 
 2.1.Questões sócio-políticas na cibercultura. 
 2.2 Racismo e formas de discriminação. 
 2.3 Vida e sustentabilidade. 
 2.4 Degradação planetária e o futuro da humanidade. 
 2.5 Ética do cuidado e o uso das energias limpas. 

 METODOLOGIA  Exposição  conceitual  e  participativa.  Leituras,  Interpretações  e  Produções  Textos. 
 Estudo  Dirigido:  individuais  e  em  grupo.  Pesquisas  qualitativas  e  quantitativas. 
 Debate.  Rodas  de  conversas.  Seminários.  Projetos  Interdisciplinares.  Exercícios 
 (classe  e  extraclasse).  Estudo  de  Caso.  Debate.  Juri  simulado.  Projetos 
 Interdisciplinares.  Produção  de  Materiais  audiovisuais.  Participação  em  eventos 
 acadêmicos  Visitas  técnicas.  Recursos  didáticos:  projetor  multimídia;  vídeos, 
 animações, filmes, sites, etc. 

 AVALIAÇÃO  Acontecerá  de  forma  gradativa  no  transcorrer  do  processo  de  ensino-aprendizagem 
 e basear-se-á em aspectos qualitativos e quantitativos. 
 As avaliações poderão ocorrer de forma individual, dupla ou grupo. 
 Em  cada  unidade  deverá  ser  utilizado  mais  de  um  procedimento.  Dentro  os  quais: 
 Presença  e  participação  nas  aulas  e  atividades  orientadas.  Mapa 
 mental-conceituais.  Teste.  Prova.  Seminário.  Estudo  Dirigido.  Podcasts.  Resumo, 
 Resenha,  Fichamento,  Relatórios.  Artigos.  Criação  de  jogos.  Produção  de  Vídeos. 
 Criação  e/ou  depósito  em  banco  de  dados.  Teatralizações  e  Performances. 



 Questionários. Autoavaliação. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 GONZALEZ, Lélia.  Por um feminismo afro-latino-americano  .  1. ed.  Rio de 
 Janeiro:  Zahar,  2020 
 SANTOS, Milton.  Por uma outra globalização  : do pensamento  único à 
 consciência universal. 10. ed. Rio de Janeiro: Record, 2003. 
 SCHWARCZ, Lilia Moritz; GOMES, Flávio dos Santos (Orgs.)  Dicionário da 
 escravidão e liberdade  : 50 textos críticos. 1. ed.  São Paulo: Companhia das 
 Letras, 2018. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 CARVALHO, Maria do R. de; FURTADO, Cláudio; CORREIA, Wesley; VINHAS, 
 Wagner.  Estudos étnicos e africanos  : revisitando questões  teóricas e 
 metodológicas. . 
 ALMEIDA, Sílvio Luiz de.  Racismo estrutural  . São Paulo:  Sueli Carneiro, Editora 
 Jandaíra, 2020. (Coleção Feminismos Plurais). 
 LATOUR, Bruno.  Investigação sobre os modos de existência  .  Uma antropologia 
 dos Modernos. Rio de Janeiro: Vozes, 2019. 
 KRENAK, Aílton.  Ideias para adiar o fim do mundo  .  São Paulo: Companhia das 
 Letras, 2019. 
 TAVARES, Luís Henrique.  História da Bahia  . 10. ed.  rev. e ampliada. São Paulo: 
 UNESP, 2001. 

 4.2.4 Ciências Natureza e suas Tecnologias 

 1° Semestre 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Ciências da Natureza e suas  Tecnologias I 
 CARGA HORÁRIA: 90 h  Horas Semanais: 6h/aula 

 EMENTA  Ciência  e  Tecnologia.  Introdução  à  ciências  da  natureza  e  às  bases  do 
 conhecimento  científico.  Introdução  à  ciências  da  natureza  e  suas  relações  com 
 as  tecnologias.  A  contextualização  e  a  problematização  em  Ciência  e  Tecnologia. 
 Ciências:  o  tratamento  matemático,  a  experimentação  e  a  segurança  no 
 laboratório. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Compreender  as  leis  básicas  das  ciências  da  natureza  dentro  da  formulação 
 conceitual  das  ciências  naturais,  bem  como  interpretar  fenômenos,  prever 
 situações  e  encontrar  soluções  adequadas  para  problemas  aplicados  às 
 tecnologias; 

 Específicos: 
 a)  Reconhecer  e  valorizar  o  papel  de  ciência  e  da  tecnologia  na  construção  do 
 mundo contemporâneo; 



 b)  Caracterizar  ciência  e  tecnologia,  reconhecendo  os  papéis  da  observação,  da 
 formulação de hipóteses e da experimentação nos procedimentos científicos; 
 d)  Relacionar  informações  apresentadas  em  diferentes  formas  de  linguagem  e 
 representação  usadas  nas  ciências  físicas,  químicas  ou  biológicas,  como  texto 
 discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. 
 e)  Relacionar  conteúdos  de  ciências  da  natureza  desde  a  geração  até  a  produção 
 e distribuição de energia. 

 HABILIDADES  a)  Analisar  e  representar  as  transformações  e  conservações  em  sistemas  que 
 envolvam  quantidade  de  matéria,  de  energia  e  de  movimento  para  realizar 
 previsões  em  situações  cotidianas  e  processos  produtivos  que  priorizem  o  uso 
 racional dos recursos naturais; 
 b)  Interpretar  textos  de  divulgação  científica  que  tratem  de  temáticas  das 
 Ciências  da  Natureza,  disponíveis  em  diferentes  mídias,  considerando  a 
 apresentação  dos  dados,  a  consistência  dos  argumentos  e  a  coerência  das 
 conclusões,  visando  construir  estratégias  de  seleção  de  fontes  confiáveis  de 
 informações; 
 c)  Utilizar  noções  de  probabilidade  e  incerteza  para  interpretar  previsões  sobre 
 atividades  experimentais,  fenômenos  naturais  e  processos  tecnológicos, 
 reconhecendo os limites explicativos das ciências; 
 d)  Analisar  situações-problema  e  avaliar  aplicações  do  conhecimento  científico  e 
 tecnológico  e  suas  implicações  no  mundo,  utilizando  procedimentos  e  linguagens 
 próprios  das  Ciências  da  Natureza,  para  propor  soluções  que  considerem 
 demandas  locais,  regionais  e/ou  globais,  e  comunicar  suas  descobertas  e 
 conclusões  a  públicos  variados,  em  diversos  contextos  e  por  meio  de  diferentes 
 mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC); 
 e)  Analisar  as  propriedades  dos  materiais  para  avaliar  a  adequação  de  seu  uso 
 em  diferentes  aplicações  (industriais,  cotidianas,  arquitetônicas  e  tecnológicas)  e/ 
 ou  propor  soluções  seguras  e  sustentáveis  considerando  seu  contexto  local  e 
 cotidiano; 
 f)  Analisar  fenômenos  naturais  e  processos  tecnológicos,  com  base  nas 
 interações  e  relações  entre  matéria  e  energia,  para  propor  ações  individuais  e 
 coletivas  que  aperfeiçoem  processos  produtivos,  minimizem  impactos 
 socioambientais  e  melhorem  as  condições  de  vida  em  âmbito  local,  regional  e 
 global; 
 g)  Interpretar  textos  de  divulgação  científica  que  tratem  de  temáticas  das 
 Ciências  da  Natureza,  disponíveis  em  diferentes  mídias,  considerando  a 
 apresentação  dos  dados,  tanto  na  forma  de  textos  como  em  equações,  gráficos 
 e/ou  tabelas,  a  consistência  dos  argumentos  e  a  coerência  das  conclusões, 
 visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações; 
 h)  Investigar  e  discutir  o  uso  indevido  de  conhecimentos  das  Ciências  da 
 Natureza  na  justificativa  de  processos  de  discriminação,  segregação  e  privação 
 de  direitos  individuais  e  coletivos,  em  diferentes  contextos  sociais  e  históricos, 
 para promover a equidade e o respeito à diversidade. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 a)  Introdução  à  biologia:  origem  da  Biologia,  níveis  de  organização  da  vida; 
 Biologia  e  Ciência:  a  Biologia  enquanto  ciência;  história  da  biologia  enquanto 
 ciência; 
 b)  Características  dos  seres  vivos:  composição  química,  metabolismo, 
 organização  da  matéria  viva,  Reação  e  Movimento,  Crescimento  e  Reprodução, 
 Hereditariedade,  Variabilidade  Genética,  seleção  natural  e  adaptação,  Definição 
 de Vida. 
 c)  Origem  da  Vida:  A  formação  da  Terra,  Biogênese  x  Abiogênese,  Teorias 



 Modernas sobre a origem da vida, evolução e diversificação da vida 
 Biotecnologia: Introdução, Mecanismo, Uso, Técnicas, Atualidades. 
 d)  Cinemática:  Introdução  ao  estudo  do  Movimento  (Referencial,  Posição, 
 Deslocamento,  Velocidade  e  Aceleração);  Movimento  Retilíneo  Uniforme, 
 Movimento Retilíneo Uniformemente Variado, Lançamento de um projétil. 
 e)  Dinâmica  Clássica:  Leis  de  Newton  e  suas  aplicações;  Impulso,  Momento 
 Linear  e  sua  conservação,  Forças  no  Movimento  Circular  Uniforme.  Trabalho, 
 Energia  e  sua  Conservação  e  Potência:  Trabalho  de  uma  Força  constante  e  de 
 uma  Força  variável,Teorema  trabalho-Energia  cinética,  Energia  Mecânica 
 (Potencial  Gravitacional,  Potencial  Elástica,  Cinética)  e  sua  conservação, 
 Potência e Eficiência. 
 f)  Segurança  e  Instrumentação  em  laboratório  de  química:  segurança  em 
 laboratório  (EPI's  e  EPC's);  vidrarias,  reagentes  e  equipamentos;  método 
 científico; 
 g)  Conceitos  básicos  de  matéria  e  energia:  definições  de  Matéria  e  Energia; 
 estados físicos da matéria;pontos de fusão e de ebulição; densidade 
 h)  Estrutura  Atômica:  modelos  atômicos  de  Rutherford  e  Bohr;  modelo  atômico 
 atual: configuração eletrônica dos elementos. 
 i)  Tabela  Periódica:  propriedades  periódicas  e  aperiódicas;  metais,  metalóides  e 
 não metais; 
 j) Ligações químicas: ligações covalentes e iônicas; 
 k) Interações intermoleculares. 
 l)  Aspectos  qualitativos  e  quantitativos  das  reações  químicas:  reações  ácido 
 base, redox, hidratação e hidrólise; 
 m) Balanceamento, cálculos químicos e estequiométricos. 

 METODOLOGIA  Exposição participada; 
 Utilização de projetor multimídia; 
 Exercícios em classe; 
 Utilização de vídeos e animações de curta duração para ilustrar aulas; 
 Aulas práticas em laboratório; 
 Elaboração de relatório de aula prática; 
 Atividades de estudo individuais e em grupo; 
 Seminários; 
 Estudos dirigidos; 
 Utilização  de  sites  da  internet  como  ferramenta  para  complementação  dos 
 conhecimentos adquiridos em sala e confecção de relatório da aula prática. 

 AVALIAÇÃO  A  avaliação  será  processual  e  contínua,  observando  o  desempenho  do  aluno, 
 individualmente  e  em  grupo,  quanto  à  atenção,  interesse,  participação  e 
 execução das atividades. 
 Avaliação  contínua  do  conteúdo  ministrado:  a  avaliação  do  conteúdo  teórico  será 
 realizada  pelo  sistema  de  verificação  da  aprendizagem  fazendo  uso  de  trabalhos 
 individuais  e/ou  em  grupos,  contemplando  apresentação  oral,  e/ou  entrega  de 
 parte  escrita  referente  à  pesquisa,  além  da  realização  de  exercícios  de  revisão 
 dos  conteúdos,  provas  dissertativas  e/ou  de  múltipla  escolha,  entre  outros.  A 
 avaliação  do  conteúdo  prático  será  realizada  pela  montagem  de  pequenos 
 projetos  durante  o  decorrer  do  ano  letivo,  levando-se  em  consideração  a 
 qualidade  do  material  teórico  apresentado  (relatórios)  e  a  montagem  do  protótipo. 
 Ainda  podem  ser  contemplados  exercícios  propostos  em  sala;  Relatórios  de  aula 
 prática  e  das  visitas  técnicas;  Avaliação  das  pesquisas  propostas;  Avaliação  dos 
 seminários;  Serão  realizadas  três  avaliações,  no  mínimo,  por  unidade,  além  da 
 recuperação de aprendizagem. 



 RECUPERAÇÃO DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo 
 de  aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os  (as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos  (as)  discentes,  esses  (as)  serão  orientados  (as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente 
 será  aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a 
 intervenção  realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo, 
 as  atividades  propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão 
 utilizar  estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado 
 ainda as necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 SILVA  JUNIOR,  César;  SEZAR  SASSON,  Nelson  Caldini  Junior.  Biologia  1  .  12ª 
 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
 MÁXIMO,Antônio;  ALVARENGA,  Beatriz;  GUIMARÃES,  Carla.  Física:  Contexto 
 & Aplicações  . v. 1, 1. ed. São Paulo: Scipione, 2018. 
 CHANG, R.  Química geral  . AMGH Editora, 2009. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 AMABIS,  J.  M.;  MARTHO,  G.  R.  Fundamentos  da  Biologia  Moderna  .  São 
 Paulo: Moderna, 2016. 
 LINHARES,  S.;  GEWANDSZNAJDER,  F.;  PACCA,  H.  Biologia  Hoje  1  .  3.  ed.  São 
 Paulo: Ática, 2017. 
 BONJORNO;  Casemiro;  Clinton;  Eduardo  Prado.  Física.  Volume  1  ,  1ª  ed.  São 
 Paulo: FTD, 2018. 
 ATKINS,  P.  W.;  JONES,  L.;  LAVERMAN,  L.  Princípios  de  química: 
 questionando  a  vida  moderna  e  o  meio  ambiente  .  7.ed.  Porto  Alegre: 
 Bookman, 2018. 
 BRUNI, A. T. et. al.  Ser Protagonista Química.  v.  1 e 2. Ed. Editora SM. 2016. 

 2° Semestre 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Ciências da Natureza e suas  Tecnologias II 
 CARGA HORÁRIA: 90 h  Horas Semanais: 6h/aula 

 EMENTA  Energia. Matéria. Transformação. Espaço. Tempo. Sistema. Equilíbrio. Vida. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Possibilitar  uma  formação  básica  nas  Ciências  Naturais,  a  partir  de  uma  visão 
 geral  e  clara  dos  fundamentos  da  matéria  e  energia  com  o  intuito  de  ser  capaz  de 
 equacionar  e  resolver  problemas  que  envolvam  os  conceitos  e  os  princípios 
 fundamentais abordados na disciplina; 

 Específicos: 
 a)  Compreender  as  leis  básicas  das  Ciências  Naturais  dentro  da  formulação 
 conceitual  e  matemática  atuais  com  o  objetivo  de  interpretar  fenômenos,  prever 
 situações e encontrar soluções adequadas para problemas aplicados à matéria; 



 b)  Reconhecer  e  caracterizar  as  Leis  da  Termodinâmica  e  sua  relação  com  o 
 Princípio de Conservação da Energia e suas aplicações; 
 c)  Compreender  que  a  vida  é  constituída  por  átomos  de  diversos  elementos 
 químicos,  organizados  em  substâncias  orgânicas  de  diversos  tipos, 
 principalmente glicídios, lipídios, proteínas e ácidos nucléicos; 
 d)  Conhecer  alguns  fatos  históricos  sobre  a  Teoria  Celular,  compreendendo  a 
 importância dessa teoria como unificadora dos conhecimentos a biologia; 
 e)  Reconhecer  o  papel  das  enzimas  como  catalisadores  biológicos  responsáveis 
 pelo controle de praticamente todas as reações fundamentais da vida; 
 f)  Compreender  os  códigos  e  símbolos  próprios  das  ciências  naturais,  bem  como 
 reconhecer suas modificações ao longo do tempo; 
 g)  Analisar,  compreender  e  utilizar  conceitos  científicos  dentro  de  visão 
 macroscópica  (lógico-empírica),  selecionar  e  utilizar  idéias  e  procedimentos 
 científicos  (leis,  teorias,  modelos)  para  a  resolução  de  problemas  qualitativos  e 
 quantitativos nas ciências naturais; 
 h)  Relacionar  informações  apresentadas  em  diferentes  formas  de  linguagem  e 
 representação  usadas  nas  ciências  naturais,  como  texto  discursivo,  gráficos, 
 tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. 

 HABILIDADES  a)  Analisar  fenômenos  naturais  e  processos  tecnológicos,  com  base  nas 
 interações  e  relações  entre  matéria  e  energia,  para  propor  ações  individuais  e 
 coletivas  que  aperfeiçoem  processos  produtivos,  minimizem  impactos 
 socioambientais  e  melhorem  as  condições  de  vida  em  âmbito  local,  regional  e 
 global; 
 b)  Analisar  e  representar,  com  ou  sem  o  uso  de  dispositivos  e  de  aplicativos 
 digitais  específicos,  as  transformações  e  conservações  em  sistemas  que 
 envolvam  quantidade  de  matéria,  de  energia  e  de  movimento  para  realizar 
 previsões  sobre  seus  comportamentos  em  situações  cotidianas  e  em  processos 
 produtivos  que  priorizem  o  desenvolvimento  sustentável,  o  uso  consciente  dos 
 recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas; 
 c)  Avaliar  e  prever  efeitos  de  intervenções  nos  ecossistemas,  e  seus  impactos 
 nos  seres  vivos  e  no  corpo  humano,  com  base  nos  mecanismos  de  manutenção 
 da  vida,  nos  ciclos  da  matéria  e  nas  transformações  e  transferências  de  energia, 
 utilizando  representações  e  simulações  sobre  tais  fatores,  com  ou  sem  o  uso  de 
 dispositivos  e  aplicativos  digitais  (como  softwares  de  simulação  e  de  realidade 
 virtual, entre outros); 
 d)  Compreender  o  funcionamento  e  manipulação  de  um  conjunto  de 
 equipamentos  e  procedimentos,  técnicos  ou  tecnológicos,  do  cotidiano 
 doméstico, social e profissional; 
 e)  Construir  questões,  elaborar  hipóteses,  previsões  e  estimativas,  empregar 
 instrumentos  de  medição  e  representar  e  interpretar  modelos  explicativos,  dados 
 e/ou  resultados  experimentais  para  construir,  avaliar  e  justificar  conclusões  no 
 enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica; 
 f)  Analisar  as  propriedades  dos  materiais  para  avaliar  a  adequação  de  seu  uso 
 em  diferentes  aplicações  (industriais,  cotidianas,  arquitetônicas  ou  tecnológicas) 
 e/  ou  propor  soluções  seguras  e  sustentáveis  considerando  seu  contexto  local  e 
 cotidiano; 
 g)  Observar/Identificar  fenômenos,  fontes  e  sistemas  que  envolvem  trocas  de 
 calor em processos naturais ou tecnológicos; 
 h)  Analisar  questões  socioambientais,  políticas  e  econômicas  relativas  à 
 dependência  do  mundo  atual  com  relação  aos  recursos  fósseis  e  discutir  a 
 necessidade  de  introdução  de  alternativas  e  novas  tecnologias  energéticas  e  de 
 materiais,  comparando  diferentes  tipos  de  motores  e  processos  de  produção  de 



 novos materiais; 
 i)  Interpretar  os  processos  de  oxidação  e  de  redução  a  partir  de  ideias  sobre  a 
 estrutura da matéria; 
 j)  Reconhecer  os  processos  de  transformação  do  petróleo,  carvão  mineral  e  gás 
 natural em materiais e substâncias utilizados no sistema produtivo. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 a) Bioquímica: biomoléculas constituintes da matéria viva; 
 b) Citologia: membranas, organelas, núcleo, cromossomos, divisão Celular; 
 c)  Metabolismo  energético:  importância  do  ATP,  respiração,  fermentação, 
 fotossíntese e quimiossíntese; 
 d) Estática:  Centro de Massa, Alavancas e ferramentas; 
 e)  Hidrostática:  Densidade,  Pressão  ,  Princípio  de  Stevin,  Princípio  de  pascal, 
 Princípio de Arquimedes; 
 f)  Física  Térmica:  Temperatura  e  calor,  Escalas  Termométricas,  Dilatação 
 Térmica,  Propagação  do  calor,  calor  sensível  e  Latente,  Curva  de  aquecimento  e 
 resfriamento. 
 g)  Termodinâmica:  Teoria  Cinética  dos  Gases,  Transformações  Gasosas,  Leis  da 
 Termodinâmica, Máquinas térmicas e Frigoríficas e Entropia. 
 h) Noções de termodinâmica: entalpia,entropia e energia livre de reação; 
 Soluções:  concentração  de  soluções,  diluição,  mistura  de  soluções  e 
 padronização; 
 i)  Equilíbrio  Químico:  conceito  de  equilíbrio  químico;  constante  de  equilíbrio  em 
 função  das  concentrações;  deslocamento  de  equilíbrio;  relações  matemáticas 
 entre concentrações das espécies presentes no equilíbrio; 
 j)  Equilíbrio  Químico:  ácidos  e  bases;  produto  iônico  da  água;  escala  de  pH; 
 indicadores ácido-base; 
 k)  Eletroquímica:  reações  de  oxirredução  (transferência  de  elétrons);  agente 
 redutor  e  agente  oxidante;  células  eletroquímicas,  pilhas  e  baterias;pilha  de 
 Daniell,  cálculo  da  diferença  de  potencial  (ddp);  balanceamento  de  equações  de 
 oxirredução; 
 l)  Eletrólise;  nomenclatura  dos  eletrodos;  eletrólise  aquosa;  aplicações  da 
 eletrólise; metalurgia 

 METODOLOGIA  Exposição participada; 
 Utilização de projetor multimídia; 
 Exercícios em classe; 
 Utilização de vídeos e animações de curta duração para ilustrar aulas; 
 Aulas práticas em laboratório; 
 Elaboração de relatório de aula prática; 
 Atividades de estudo individuais e em grupo; 
 Seminários; 
 Estudos dirigidos; 
 Utilização  de  sites  da  internet  como  ferramenta  para  complementação  dos 
 conhecimentos adquiridos em sala e confecção de relatório da aula prática. 

 AVALIAÇÃO  Avaliações individuais e/ou em dupla com questões objetivas e discursivas; 
 Avaliações em grupo conforme descrição da metodologia; 
 A  avaliação  subjetiva  é  contínua  com  observações  sobre  o  desenvolvimento 
 dos(as) discentes durante as aulas teóricas e práticas em laboratório. 

 RECUPERAÇÃO DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo 
 de  aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 



 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente 
 será  aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a 
 intervenção  realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo, 
 as  atividades  propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão 
 utilizar  estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado 
 ainda as necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 AMABIS,  J.  M.;  MARTHO,  G.  R.  Fundamentos  da  Biologia  Moderna  .  São 
 Paulo: Moderna, 2016. 
 GASPAR, Alberto.  Compreendendo a física.  v. 2, 1.  ed. São Paulo: Ática, 2018. 
 CHANG, R.  Química geral.  AMGH Editora, 2009. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 
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 BRUNI, A. T. et. al.  Ser Protagonista Química  . v.  1 e 2. Ed. Editora SM, 2016. 

 3° Semestre 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Ciências da Natureza e suas  Tecnologias III 
 CARGA HORÁRIA: 90h  Horas Semanais: 6h/aula 

 EMENTA  O  surgimento,  a  diversidade  e  as  interações  da  vida  na  Terra.  Equilíbrio  químico 
 dos  organismos  e  Ciclos  Biogeoquímicos  (carbono,  água,  nitrogênio  e  enxofre). 
 Argumentação  científica  sobre  modelos  dos  Sistemas  Planetários  e  do  Universo. 
 Espectro Eletromagnético e sua interação com a matéria. 

 OBJETIVOS  a)  Compreender  os  processos  históricos  da  formação,  classificação,  diversidade  da 
 vida,  incluindo  vírus,  e  seus  aspectos  evolutivos  com  base  em  conhecimentos 
 científicos; 
 b)  Reconhecer  os  processos  físicos,  químicos  e  biológicos  da  formação  do 
 universo; 
 c)  Entender  os  principais  elementos  que  compõem  a  ecologia  bem  como  suas 
 relações com os seres humanos; 
 d) Compreender a constituição da matéria; 
 e)  Compreender  os  modelos  dos  sistemas  planetários  e  suas  interações  físicas, 
 químicas e biológicas; 
 f)  Reconhecer  características  ou  propriedades  de  fenômenos  ondulatórios  ou 
 oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos; 



 g)  Compreender  fenômenos  decorrentes  da  interação  entre  a  radiação  e  a  matéria 
 em  suas  manifestações  em  processos  naturais  ou  tecnológicos,  ou  em  suas 
 implicações científicas, sociais, econômicas ou ambientais; 
 h)  Confrontar  interpretações  científicas  com  interpretações  baseadas  no  senso 
 comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas. 
 i)  Relacionar  informações  apresentadas  em  diferentes  formas  de  linguagem  e 
 representação  usadas  nas  ciências  físicas,  químicas  ou  biológicas,  como  texto 
 discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. 

 HABILIDADES  a)  Confrontar  interpretações  científicas  com  interpretações  baseadas  no  senso 
 comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas. 
 b)  Discutir  a  importância  da  preservação  e  conservação  da  biodiversidade, 
 considerando  parâmetros  qualitativos  e  quantitativos,  e  avaliar  os  efeitos  da  ação 
 humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta. 
 c)  Analisar  a  ciclagem  de  elementos  químicos  no  solo,  na  água,  na  atmosfera  e  nos 
 seres  vivos  e  interpretar  os  efeitos  de  fenômenos  naturais  e  da  interferência 
 humana  sobre  esses  ciclos,  para  promover  ações  individuais  e/ou  coletivas  que 
 minimizem consequências nocivas à vida; 
 d)  Interpretar  e  explicar  os  ciclos  da  água,  do  nitrogênio,  do  oxigênio  e  do  gás 
 carbônico, suas inter-relações e os impactos gerados por ações humanas; 
 e)  Analisar  os  ciclos  biogeoquímicos  e  interpretar  os  efeitos  de  fenômenos  naturais 
 e  da  interferência  humana  sobre  esses  ciclos,  para  promover  ações  individuais  e/ 
 ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida. 
 f)  Elaborar  explicações,  previsões  e  cálculos  a  respeito  dos  movimentos  de  objetos 
 na  Terra,  no  Sistema  Solar  e  no  Universo  com  base  na  análise  das  interações 
 gravitacionais,  com  ou  sem  o  uso  de  dispositivos  e  aplicativos  digitais  (como 
 softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros). 
 g)  Analisar  a  evolução  estelar  associando-a  aos  modelos  de  origem  e  distribuição 
 dos  elementos  químicos  no  Universo,  compreendendo  suas  relações  com  as 
 condições  necessárias  ao  surgimento  de  sistemas  solares  e  planetários,  suas 
 estruturas  e  composições  e  as  possibilidades  de  existência  de  vida,  utilizando 
 representações  e  simulações,  com  ou  sem  o  uso  de  dispositivos  e  aplicativos 
 digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros). 
 h)  Analisar  e  discutir  modelos,  teorias  e  leis  propostos  em  diferentes  épocas  e 
 culturas  para  comparar  distintas  explicações  sobre  o  surgimento  e  a  evolução  da 
 Vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente. 
 i)  Interpretar  textos  de  divulgação  científica  que  tratem  de  temáticas  das  Ciências 
 da  Natureza,  disponíveis  em  diferentes  mídias,  considerando  a  apresentação  dos 
 dados,  tanto  na  forma  de  textos  como  em  equações,  gráficos  e/ou  tabelas,  a 
 consistência  dos  argumentos  e  a  coerência  das  conclusões,  visando  construir 
 estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações. 
 j)  Investigar  e  discutir  o  uso  indevido  de  conhecimentos  das  Ciências  da  Natureza 
 na  justificativa  de  processos  de  discriminação,  segregação  e  privação  de  direitos 
 individuais  e  coletivos,  em  diferentes  contextos  sociais  e  históricos,  para  promover 
 a equidade e o respeito à diversidade. 
 k)  Utilizar  o  conhecimento  sobre  as  radiações  e  suas  origens  para  avaliar  as 
 potencialidades  e  os  riscos  de  sua  aplicação  em  equipamentos  de  uso  cotidiano,  na 
 saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica. 
 l)  Construir  questões,  elaborar  hipóteses,  previsões  e  estimativas,  empregar 
 instrumentos  de  medição  e  representar  e  interpretar  modelos  explicativos,  dados 
 e/ou  resultados  experimentais  para  construir,  avaliar  e  justificar  conclusões  no 
 enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. 
 m)  Interpretar  textos  de  divulgação  científica  que  tratem  de  temáticas  das  Ciências 



 da  Natureza,  disponíveis  em  diferentes  mídias,  considerando  a  apresentação  dos 
 dados,  tanto  na  forma  de  textos  como  em  equações,  gráficos  e/ou  tabelas,  a 
 consistência  dos  argumentos  e  a  coerência  das  conclusões,  visando  construir 
 estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações. 
 n)  Comunicar,  para  públicos  variados,  em  diversos  contextos,  resultados  de 
 análises,  pesquisas  e/ou  experimentos,  elaborando  e/ou  interpretando  textos, 
 gráficos,  tabelas,  símbolos,  códigos,  sistemas  de  classificação  e  equações,  por 
 meio  de  diferentes  linguagens,  mídias,  tecnologias  digitais  de  informação  e 
 comunicação  (TDIC),  de  modo  a  participar  e/ou  promover  debates  em  torno  de 
 temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Classificação  Biológica:  Sistemática,  Classificação  Biológica  e  Reinos  de  Seres 
 Vivos; 
 Vírus: Características, estrutura,  diversidade, ciclo reprodutivo, viróides e príons. 
 Seres  Vivos:  Bactérias,  Protistas,  Fungos,  Vegetais  e  Animais  Ecologia: 
 fundamentos,  relações  ecológicas,  sucessão  ecológica,  biomas,  ciclos 
 biogeoquímicos, interferência humana. 
 Gravitação  Universal:  Evolução  dos  Modelos  do  Sistema  Solar,  Leis  de  Kepler,  Lei 
 da Gravitação e Energia Mecânica e sua conservação no Sistema Solar. 
 Ondulatória:  Conceitos  Básicos  da  Ondulatória,  Classificação  das  ondas,  Espectro 
 Eletromagnético,  Fenômenos  Ondulatórios  e  Fenômenos  Físicos  aplicados  à 
 ondulatória. 
 Óptica:  Reflexão  da  Luz  e  Refração  da  Luz  Introdução  ao  estudo  de  Química 
 Orgânica;  Características  gerais  da  Química  Orgânica;  Classificação  de  carbonos 
 na cadeia carbônica; Classificação de cadeias carbônicas; Hidrocarbonetos; 
 Compostos  importantes  e  de  uso  industrial;  Nomenclatura  de  Hidrocarbonetos; 
 Alcanos, Alcenos, Alcinos e Alcadienos; Compostos Alicíclicos 
 Compostos Aromáticos Grupos substituintes; 
 Introdução  à  Química  Ambiental;  Ciclos  Biogeoquímicos  (Ciclos  da  Água,  do 
 enxofre,  do  nitrogênio)  Principais  Problemas  Ambientais;  Problemas  decorrentes  do 
 uso de energias renováveis; 

 METODOLOGIA  Exposição  conceitual  e  participativa.  Leituras,  Interpretações  e  Produções  Textos. 
 Estudo  Dirigido:  individuais  e  em  grupo.  Pesquisas  qualitativas  e  quantitativas. 
 Debate.  Rodas  de  conversas.  Seminários.  Projetos  Interdisciplinares.  Exercícios 
 (classe  e  extraclasse).  Estudo  de  Caso.  Debate.  Júri  simulado.  Projetos 
 Interdisciplinares.  Produção  de  Materiais  audiovisuais.  Participação  em  eventos 
 acadêmicos  Visitas  técnicas.  Aulas  em  Laboratórios,  Relatórios  de  Práticas, 
 Recursos didáticos: projetor multimídia; vídeos, animações, filmes, sites, etc. 

 AVALIAÇÃO  Acontecerá  de  forma  gradativa  no  transcorrer  do  processo  de  ensino-aprendizagem 
 e  basear-se-á  em  aspectos  qualitativos  e  quantitativos.  Em  cada  unidade  deverá 
 ser  utilizado  mais  de  um  procedimento.  Dentro  os  quais:  Presença  e  participação 
 nas  aulas  e  atividades  orientadas.  Mapa  mental-conceituais.  Teste.  Prova. 
 Seminário.  Estudo  Dirigido.  Podcasts.  Resumo,  Resenha,  Fichamento,  Relatórios. 
 Artigos.  Criação  de  jogos.  Produção  de  Vídeos.  Criação  e/ou  depósito  em  banco  de 
 dados. Teatralizações e Performances. Questionários. Autoavaliação. 

 As avaliações poderão ocorrer de forma individual, dupla ou grupo. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os  (as)  discentes  possam  exprimir  o  que 



 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 
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 BONJORNO, Casemiro; CLINTON,; Eduardo Prado.  Física  .  v. 2, 1. ed. São Paulo: 
 FTD, 2018. 
 GEWANDSZNAJDER, Fernando.  Da escola para o mundo  :  Àrea de Ciências da 
 Natureza e suas tecnologias, Projetos Integradores. 1. ed. São Paulo: Ática, 2020. 
 GASPAR, Alberto.  Compreendendo a física  . v. 2, 1.  ed. São Paulo: Ática, 2018. 
 MÁXIMO, Antônio;; ALVARENGA, Beatriz; GUIMARÃES, Carla.  Física  : contexto & 
 aplicações. v. 2, 1. ed. São Paulo: Scipione, 2018. 
 PURVES, William K.  Vida  : a ciência da biologia; volume  I: Evolução, Diversidade e 
 Ecologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
 PURVES, William K.  Vida  : a ciência da biologia; v.  3: Plantas e Animais. 6. ed. 
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 4° Semestre 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
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 COMPONENTE CURRICULAR:  Ciências da Natureza e suas Tecnologias IV 
 CARGA HORÁRIA: 90h  Horas Semanais: 6h/aula 

 EMENTA  A  vida  e  a  eletricidade.  A  geração  de  eletricidade  a  partir  da  biomassa  e  outras 
 fontes.  O  DNA  e  o  mecanismo  de  síntese  de  proteínas  e  seus  impactos  na 
 evolução. 

 OBJETIVOS  a)  Identificar  etapas  em  processos  de  obtenção,  transformação,  utilização  ou 
 reciclagem  de  recursos  naturais,  energéticos  ou  matérias-primas,  considerando 
 processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. 
 Relacionar  informações  apresentadas  em  diferentes  formas  de  linguagem  e 
 representação  usadas  nas  ciências  físicas,  químicas  ou  biológicas,  como  texto 
 discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. 
 b)  Avaliar  possibilidades  de  geração,  uso  ou  transformação  de  energia  em 
 ambientes  específicos,  considerando  implicações  éticas,  ambientais,  sociais  e/ou 
 econômicas 
 c)  Compreender  as  premissas  das  ciências  naturais  nas  inter-relações,  na  evolução 
 e  na  história  das  ideias  evolucionistas  como  bases  para  a  engenharia 
 genética/biotecnologia. 
 d)  Propor  intervenções  no  ambiente,  considerando  a  qualidade  da  vida  humana, 
 medidas de conservação, recuperação e utilização sustentável da biodiversidade. 

 HABILIDADES  a)  Descrever  o  funcionamento  de  pilhas  galvânicas  e  baterias,  bem  como  avaliar  os 
 impactos ambientais causados pelo descarte destes dispositivos; 
 b)  Avaliar  as  implicações  sociais  e  ambientais  das  transformações  químicas  que 
 ocorrem com o envolvimento de energia elétrica; 
 c)  Reconhecer  a  biomassa  como  recurso  renovável  da  biosfera  e  avaliar  vantagens 
 e  desvantagens  do  seu  uso  como  fonte  alternativa  (ao  petróleo  e  ao  gás  natural)  de 
 materiais combustíveis; 
 d)  Aplicar  os  princípios  da  evolução  biológica  para  analisar  a  história  humana, 
 considerando  sua  origem,  diversificação,  dispersão  pelo  planeta  e  diferentes 
 formas  de  interação  com  a  natureza,  valorizando  e  respeitando  a  diversidade  étnica 
 e cultural humana. 
 e) Entender os mecanismos biológicos envolvidos na genética e na evolução; 
 f)  Analisar  e  representar,  com  ou  sem  o  uso  de  dispositivos  e  de  aplicativos  digitais 
 específicos,  as  transformações  e  conservações  em  sistemas  que  envolvam 
 quantidade  de  matéria,  de  energia  e  de  movimento  para  realizar  previsões  sobre 
 seus  comportamentos  em  situações  cotidianas  e  em  processos  produtivos  que 
 priorizem  o  desenvolvimento  sustentável,  o  uso  consciente  dos  recursos  naturais  e 
 a preservação da vida em todas as suas formas. 
 g)  Realizar  previsões,  avaliar  intervenções  e/ou  construir  protótipos  de  sistemas 
 térmicos  que  visem  à  sustentabilidade,  considerando  sua  composição  e  os  efeitos 
 das  variáveis  termodinâmicas  sobre  seu  funcionamento,  considerando  também  o 
 uso  de  tecnologias  digitais  que  auxiliem  no  cálculo  de  estimativas  e  no  apoio  à 
 construção dos protótipos. 
 h)  Avaliar,  com  ou  sem  o  uso  de  dispositivos  e  aplicativos  digitais,  tecnologias  e 
 possíveis  soluções  para  as  demandas  que  envolvem  a  geração,  o  transporte,  a 
 distribuição  e  o  consumo  de  energia  elétrica,  considerando  a  disponibilidade  de 
 recursos,  a  eficiência  energética,  a  relação  custo/benefício,  as  características 
 geográficas  e  ambientais,  a  produção  de  resíduos  e  os  impactos  socioambientais  e 
 culturais. 
 i)  Realizar  previsões  qualitativas  e  quantitativas  sobre  o  funcionamento  de 



 geradores,  motores  elétricos  e  seus  componentes,  bobinas,  transformadores, 
 pilhas,  baterias  e  dispositivos  eletrônicos,  com  base  na  análise  dos  processos  de 
 transformação  e  condução  de  energia  envolvidos  –  com  ou  sem  o  uso  de 
 dispositivos  e  aplicativos  digitais  –,  para  propor  ações  que  visem  a 
 sustentabilidade. 
 j)  Interpretar  resultados  e  realizar  previsões  sobre  atividades  experimentais, 
 fenômenos  naturais  e  processos  tecnológicos,  com  base  nas  noções  de 
 probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências. 
 l)  Investigar  e  discutir  o  uso  indevido  de  conhecimentos  das  Ciências  da  Natureza 
 na  justificativa  de  processos  de  discriminação,  segregação  e  privação  de  direitos 
 individuais  e  coletivos,  em  diferentes  contextos  sociais  e  históricos,  para  promover 
 a equidade e o respeito à diversidade. 
 m)  Investigar  e  analisar  o  funcionamento  de  equipamentos  elétricos  e/ou 
 eletrônicos  e  sistemas  de  automação  para  compreender  as  tecnologias 
 contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais. 
 n)  Construir  questões,  elaborar  hipóteses,  previsões  e  estimativas,  empregar 
 instrumentos  de  medição  e  representar  e  interpretar  modelos  explicativos,  dados 
 e/ou  resultados  experimentais  para  construir,  avaliar  e  justificar  conclusões  no 
 enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. 
 o)  Interpretar  textos  de  divulgação  científica  que  tratem  de  temáticas  das  Ciências 
 da  Natureza,  disponíveis  em  diferentes  mídias,  considerando  a  apresentação  dos 
 dados,  tanto  na  forma  de  textos  como  em  equações,  gráficos  e/ou  tabelas,  a 
 consistência  dos  argumentos  e  a  coerência  das  conclusões,  visando  construir 
 estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações. 
 p)  Comunicar,  para  públicos  variados,  em  diversos  contextos,  resultados  de 
 análises,  pesquisas  e/ou  experimentos,  elaborando  e/ou  interpretando  textos, 
 gráficos,  tabelas,  símbolos,  códigos,  sistemas  de  classificação  e  equações,  por 
 meio  de  diferentes  linguagens,  mídias,  tecnologias  digitais  de  informação  e 
 comunicação  (TDIC),  de  modo  a  participar  e/ou  promover  debates  em  torno  de 
 temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental. 
 q)  Entender  a  genética  e  suas  diversas  vertentes,  bem  como  os  trabalhos  e 
 pesquisas de Mendel; 
 r)  Conhecer  a  estrutura  da  molécula  de  DNA  e  compreender  como  é  armazenada  a 
 informação genética; 
 s)  Utilizar  leis  físicas  e  (ou)  químicas  para  interpretar  processos  naturais  ou 
 tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e(ou) do eletromagnetismo. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 1.  Controle  gênico  das  atividades  celulares:  ácidos  nucléicos,  genoma,  transcrição, 
 tradução, mecanismo de síntese protéica, replicação do DNA. 
 2.  Genética:  fenótipo,  genótipo,  genética  mendeliana,  herança  genética  dos  grupos 
 sanguíneos,  herança  x  sexo,  expressão  gênica,  aplicações  do  conhecimento 
 genético; 
 3.  Evolução:  história  das  ideias  evolucionistas,  Teoria  Moderna  da  Evolução, 
 Darwinismo, origem das espécies, evolução humana. 
 4.  Eletrodinâmica:  Princípios  da  Eletrodinâmica,  Circuitos  Elétricos  com  Resistores, 
 Geradores e Receptores e Corrente Alternada; 
 5.  Eletromagnetismo:  Princípios  Básicos  do  Eletromagnetismo,  Campo  e  Força 
 Magnética e Indução Eletromagnética. 
 6. Funções Orgânicas; Biomassa e Meio Ambiente Caracterização da biomassa. 
 Processamento da biomassa (formas de processamento). 
 7.  Características  físico-químicas  da  biomassa;  combustão  de  biomassa  em  fornos 
 e caldeiras. 
 8.  Processos  de  transformação  da  biomassa:  gaseificação;  pirólise;  liquefação; 



 hidrólise. 
 9. Eletroquímica; 
 10. Reações de oxirredução (transferência de elétrons); 
 11. Agente redutor e agente oxidante; 
 12. Cálculo do número de oxidação (NOX); 
 13. Regras de nomenclatura de sais e ácidos mais comuns, 
 compreendendo  a  tabela  de  potenciais  de  eletrodos-padrão  de  redução,  potenciais 
 – padrão de redução, Células eletroquímicas, pilhas e baterias; 
 14.  ilha  de  Daniell,  cálculo  da  diferença  de  potencial  (ddp);  Balanceamento  de 
 equações de oxirredução 
 15.  Eletrólise;  nomenclatura  dos  eletrodos;  eletrólise  aquosa;  aplicações  da 
 eletrólise; metalurgia. 

 METODOLOGIA  Exposição  conceitual  e  participativa.  Leituras,  Interpretações  e  Produções  Textos. 
 Estudo  Dirigido:  individuais  e  em  grupo.  Pesquisas  qualitativas  e  quantitativas. 
 Debate.  Rodas  de  conversas.  Seminários.  Projetos  Interdisciplinares.  Exercícios 
 (classe  e  extraclasse).  Estudo  de  Caso.  Debate.  Juri  simulado.  Projetos 
 Interdisciplinares.  Produção  de  Materiais  audiovisuais.  Participação  em  eventos 
 acadêmicos  Visitas  técnicas.  Aulas  em  Laboratórios,  Relatórios  de  Práticas, 
 Recursos didáticos: projetor multimídia; vídeos, animações, filmes, sites, etc. 

 AVALIAÇÃO  Acontecerá  de  forma  gradativa  no  transcorrer  do  processo  de  ensino-aprendizagem 
 e  basear-se-á  em  aspectos  qualitativos  e  quantitativos.  Em  cada  unidade  deverá 
 ser  utilizado  mais  de  um  procedimento.  Dentro  os  quais:  Presença  e  participação 
 nas  aulas  e  atividades  orientadas.  Mapa  mental-conceituais.  Teste.  Prova. 
 Seminário.  Estudo  Dirigido.  Podcasts.  Resumo,  Resenha,  Fichamento,  Relatórios. 
 Artigos.  Criação  de  jogos.  Produção  de  Vídeos.  Criação  e/ou  depósito  em  banco  de 
 dados. Teatralizações e Performances. Questionários. Autoavaliação. 
 Obs: As avaliações poderão ocorrer de forma individual, dupla ou grupo. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 
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 5° Semestre 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Ciências da Natureza e suas  Tecnologias V 
 CARGA HORÁRIA: 90h  Horas Semanais: 6h/aula 

 EMENTA  O  ser  humano,  circuitos  e  radiações  eletromagnéticas.  Reações  orgânicas, 
 estrutura  e  funcionamento  da  máquina  humana  e  os  efeitos  dos  impactos  externos 
 sobre ela. 

 OBJETIVOS  a)  Valorizar  os  conhecimentos  sobre  a  estrutura  e  o  funcionamento  do  corpo 
 humano,  reconhecendo-os  como  necessários,  tanto  para  compreender  nossas 
 características  físico-químicas  como  para  prevenir  eventuais  distúrbios  que  possam 
 comprometer a saúde. 
 b) Identificar fontes confiáveis de pesquisa. 

http://www.if.usp.br/gref/pagina01.html


 c)  Compreender  fenômenos  decorrentes  da  interação  entre  a  radiação  e  a  matéria 
 em  suas  manifestações  em  processos  naturais  ou  tecnológicos,  ou  em  suas 
 implicações  biológicas,  sociais,  econômicas  ou  ambientais,  especialmente  àquelas 
 relacionadas à saúde humana. 
 d)  Reconhecer  benefícios,  limitações  e  aspectos  éticos  da  biotecnologia, 
 considerando  estruturas  e  processos  físicos,  biológicos  e  químicos  envolvidos  em 
 produtos tecnológicos. 
 e)  Interpretar  modelos  e  experimentos  para  explicar  fenômenos  ou  processos 
 biológicos,  físicos  e  químicos  em  qualquer  nível  de  organização  dos  sistemas  do 
 corpo humano. 
 f)  Relacionar  informações  apresentadas  em  diferentes  formas  de  linguagem  e 
 representação  usadas  nas  ciências  físicas,  químicas  ou  biológicas,  como  texto 
 discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. 



 HABILIDADES  a)  Avaliar  os  riscos  envolvidos  em  atividades  cotidianas,  aplicando  conhecimentos 
 das  Ciências  da  Natureza,  para  justificar  o  uso  de  equipamentos  e  recursos,  bem 
 como  comportamentos  de  segurança,  visando  à  integridade  física,  individual  e 
 coletiva,  e  socioambiental,  podendo  fazer  uso  de  dispositivos  e  aplicativos  digitais 
 que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos. 
 b)  Utilizar  o  conhecimento  sobre  as  radiações  e  suas  origens  para  avaliar  as 
 potencialidades  e  os  riscos  de  sua  aplicação  na  saúde,  no  ambiente,  na  indústria  e 
 na agricultura. 
 c)  Interpretar  resultados  e  realizar  previsões  sobre  atividades  experimentais, 
 fenômenos  naturais  e  processos  tecnológicos,  com  base  nas  noções  de 
 probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências. 
 Aplicar  os  princípios  da  evolução  biológica  para  analisar  a  história  humana, 
 considerando  sua  origem,  diversificação,  dispersão  pelo  planeta  e  diferentes 
 formas  de  interação  com  a  natureza,  valorizando  e  respeitando  a  diversidade  étnica 
 e cultural humana. 
 d)  Construir  questões,  elaborar  hipóteses,  previsões  e  estimativas,  empregar 
 instrumentos  de  medição  e  representar  e  interpretar  modelos  explicativos,  dados 
 e/ou  resultados  experimentais  para  construir,  avaliar  e  justificar  conclusões  no 
 enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. 
 e)  Comunicar,  para  públicos  variados,  em  diversos  contextos,  resultados  de 
 análises,  pesquisas  e/ou  experimentos,  elaborando  e/ou  interpretando  textos, 
 gráficos,  tabelas,  símbolos,  códigos,  sistemas  de  classificação  e  equações,  por 
 meio  de  diferentes  linguagens,  mídias,  tecnologias  digitais  de  informação  e 
 comunicação  (TDIC),  de  modo  a  participar  e/ou  promover  debates  em  torno  de 
 temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental. 
 f)  Interpretar  textos  de  divulgação  científica  que  tratem  de  temáticas  das  Ciências 
 da  Natureza,  disponíveis  em  diferentes  mídias,  considerando  a  apresentação  dos 
 dados,  tanto  na  forma  de  textos  como  em  equações,  gráficos  e/ou  tabelas,  a 
 consistência  dos  argumentos  e  a  coerência  das  conclusões,  visando  construir 
 estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações. 
 g)  Investigar  e  analisar  o  funcionamento  de  equipamentos  elétricos  e/ou  eletrônicos 
 e  sistemas  de  automação  para  compreender  as  tecnologias  contemporâneas  e 
 avaliar os impactos sociais, culturais e ambientais na vida do ser humano. 
 h)  Avaliar  e  prever  efeitos  de  intervenções  nos  ecossistemas,  e  seus  impactos  nos 
 seres  vivos  e  no  corpo  humano,  com  base  nos  mecanismos  de  manutenção  da 
 vida,  nos  ciclos  da  matéria  e  nas  transformações  e  transferências  de  energia, 
 utilizando  representações  e  simulações  sobre  tais  fatores,  com  ou  sem  o  uso  de 
 dispositivos  e  aplicativos  digitais  (como  softwares  de  simulação  e  de  realidade 
 virtual, entre outros). 
 i)  Conhecer  os  fundamentos  celulares  da  reprodução  e  a  estrutura  dos  sistemas 
 genitais,  masculino  e  feminino,  de  modo  a  encarar  com  naturalidade  temas  como 
 reprodução,  métodos  contraceptivos,  Doenças  Sexualmente  Transmissíveis  e 
 sexualidade humanas; 
 j)  Reconhecer  características  ou  propriedades  de  fenômenos  ondulatórios  ou 
 oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos 
 l)  Dimensionar  circuitos  ou  dispositivos  elétricos  de  uso  cotidiano,  analisando  seus 
 limites e desdobramentos com base nas suas interações com o corpo humano. 
 m)  Relacionar  informações  para  que  o  profissional  da  área  possa  compreender 
 manuais  de  instalação  ou  utilização  de  aparelhos,  ou  sistemas  tecnológicos  de  uso 
 comum  e  seus  respectivos  impactos  sobre  o  mau  uso  desses  equipamentos  na 
 saúde do ser humano. 

 OBJETOS DO  Histologia: tecidos epiteliais, conjuntivos, sanguíneo, musculares e nervoso. 



 CONHECIMENTO  Reprodução  Humana:  ciclos  de  vida,  tipos  de  reprodução,  reprodução  humana, 
 métodos contraceptivos, Doenças Sexualmente  Transmissíveis,  Desenvolvimento 
 embrionário humano. 
 Anatomia  e  Fisiologia  humanas:  características,  estrutura  e  funcionamento  dos 
 sistemas  do  corpo  humano  Parasitologia:  características,  reprodução,  ciclos  de 
 vida, metabolismo e doenças associadas aos principais parasitas. 
 Eletrostática:  Princípios  da  Eletrostática,  Lei  de  Coulomb,  Campo  Eletrostático, 
 Potencial  Elétrico,  Energia  Potencial  Elétrica,  Trabalho  da  Força  Eletrostática  e 
 Condutores em Equilíbrio Eletrostático. 
 Eletrodinâmica:  Circuitos  Elétricos  com  Resistores,  Geradores,  Receptores  e 
 Capacitores, Lei de Kirchhoff e Corrente Alternada. 
 Eletromagnetismo: Indução Eletromagnética. 
 Óptica: Princípios da Óptica, Espelhos, Lentes Esféricas e Óptica da Visão. 

 Propriedades físicas dos Compostos Orgânico; Ponto de ebulição; 
 Solubilidade; 
 Interações  Intermoleculares;  Reações  orgânicas;  Reações  de  substituição; 
 Reações de adição; 
 Reações orgânicas de outras funções. Princípios de Isomeria; 
 Isomeria plana; Isomeria geométrica; Isomeria óptica 

 METODOLOGIA  Exposição  conceitual  e  participativa.  Leituras,  Interpretações  e  Produções  Textos. 
 Estudo  Dirigido:  individuais  e  em  grupo.  Pesquisas  qualitativas  e  quantitativas. 
 Debate.  Rodas  de  conversas.  Seminários.  Projetos  Interdisciplinares.  Exercícios 
 (classe  e  extraclasse).  Estudo  de  Caso.  Debate.  Juri  simulado.  Projetos 
 Interdisciplinares.  Produção  de  Materiais  audiovisuais.  Participação  em  eventos 
 acadêmicos  Visitas  técnicas.  Aulas  em  Laboratórios,  Relatórios  de  Práticas, 
 Recursos didáticos: projetor multimídia; vídeos, animações, filmes, sites, etc. 

 AVALIAÇÃO  Acontecerá  de  forma  gradativa  no  transcorrer  do  processo  de  ensino-aprendizagem 
 e  basear-se-á  em  aspectos  qualitativos  e  quantitativos.  Em  cada  unidade  deverá 
 ser  utilizado  mais  de  um  procedimento.  Dentro  os  quais:  Presença  e  participação 
 nas  aulas  e  atividades  orientadas.  Mapa  mental-conceituais.  Teste.  Prova. 
 Seminário.  Estudo  Dirigido.  Podcasts.  Resumo,  Resenha,  Fichamento,  Relatórios. 
 Artigos.  Criação  de  jogos.  Produção  de  Vídeos.  Criação  e/ou  depósito  em  banco  de 
 dados. Teatralizações e Performances. Questionários. Autoavaliação. 
 Obs: As avaliações poderão ocorrer de forma individual, dupla ou grupo. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 ATKINS, P. W.; JONES, L.; LAVERMAN, L.  Princípios  de química  : questionando a 
 vida moderna e o meio ambiente. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018. 
 BONJORNO; Casemiro; Clinton; Eduardo Prado.  Física  .  v. 2, 1. ed. São Paulo: 



 FTD, 2018. 
 GASPAR, Alberto.  Compreendendo a Física  . v. 3, 1.  ed. São Paulo: Ática, 2018. 
 GEWANDSZNAJDER, Fernando.  Da escola para o mundo:  Área de Ciências da 
 Natureza e suas tecnologias: Projetos Integradores, 1. ed. São Paulo: Ática, 2020. 
 MÁXIMO, Antônio; ALVARENGA, Beatriz; GUIMARÃES, Carla.  Física  : contexto & 
 aplicações. v. 3, 1. ed. São Paulo: Scipione, 2018. 
 TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B.  Corpo humano  : fundamentos  de anatomia e 
 fisiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 
 LINHARES, S.; GEWANDSZNAJDER, F.; PACCA, H.  Biologia  hoje 3  . 3. ed. São 
 Paulo: Ática, 2017. 
 HEWITT, P. G.  Física conceitual  .  Porto Alegre: Editora  Bookman, 2002. 
 GREF. Grupo de Reelaboração do Ensino de Física. Instituto de Física da USP. São 
 Paulo: Ed. EDUSP., 1998. Disponível em:  www.if.usp.br/gref/pagina01.html  .  Acesso 
 em: 11 nov. 2020. 
 SILVA, Cylon G.  de Sol a Sol  : energia no século XXI.  1. ed. São Paulo: Oficina de 
 textos, 2010. 
 TORRES, Carlos M.; Ferraro, Nicolau G.; Soares, Paulo A. T.; Penteado, Paulo C. 
 M.  Física  : ciência e tecnologia. v. 3, 1. ed. São  Paulo: Moderna, 2018. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R.  Fundamentos da biologia  moderna  . São Paulo: 
 Moderna, 2016. 
 YAMAMOTO, Kazuhito; FUKE, L. F.  Física para o ensino  médio  . v. 3, 1. ed. São 
 Paulo: Saraiva, 2018. 
 SANT’ANA, Blaidi; MARTINI, Glorinha; REIS, H. C.  Conexões  com a física  . v. 3, 1. 
 ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 
 BROWN, T. L.; LEMAY Jr., H. E.; BURSTEN, R. E.  Química  :  a ciência central. 13. 
 ed. São Paulo: Pearson, 2016. 
 CHANG, R.  Química geral  . AMGH Editora, 2009. 
 KOTZ, J.; TREICHEL, P.; TOWSEND, J.  Química geral  e reações químicas  . v.1 e 
 2. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning. 2016. 
 LEE, J.  Química Inorgânica, não tão concisa  . 5. ed.  Tradução Henrique Toma, 
 Koit Araki e Reginaldo Rocha. São Paulo: Pearson, 2015. 

 6° Semestre 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Ciências da Natureza e suas  Tecnologias VI 
 CARGA HORÁRIA: 60h (20% a distância)  Horas Semanais: 4h/aula 

 EMENTA  Polímeros  e  nanotecnologia:  novos  materiais  para  a  área  de  energia.  Doenças 
 Emergentes,  Pandemias,  Poluição  ambiental,  Sustentabilidade  e  ações  antrópicas 
 na  biosfera.  Impactos  ambientais  ocasionados  a  partir  das  diversas  fontes  de 
 energia. Outros Dilemas contemporâneos nas ciências da natureza. 

 OBJETIVOS  a)  Associar  a  solução  de  problemas  de  comunicação,  transporte,  saúde  ou  outro, 
 com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico. 
 b)  Identificar  etapas  em  processos  de  obtenção,  transformação,  utilização  ou 
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 reciclagem  de  recursos  naturais,  energéticos  ou  matérias-primas,  considerando 
 processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. 
 c)  Reconhecer  benefícios  e  limitações  da  nanotecnologia,  considerando  as 
 aplicações na área de energias renováveis. 
 d)  Relacionar  informações  apresentadas  em  diferentes  formas  de  linguagem  e 
 representação  usadas  nas  ciências  físicas,  químicas  ou  biológicas,  como  texto 
 discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. 
 e)  Compreender  as  doenças  emergentes/pandemias  na  contemporaneidade  e  seus 
 impactos na sociedade, na tecnologia, no meio ambiente, na indústria e na energia. 
 f)  Avaliar  métodos,  processos  ou  procedimentos  das  ciências  naturais  que 
 contribuam  para  diagnosticar  ou  solucionar  problemas  de  ordem  social,  econômica 
 ou ambiental. 

 HABILIDADES  a)  Reconhecer  perturbações  na  biosfera  causadas  pela  poluição  de  águas  e  do  ar, 
 além de outras ocasionadas pelo despejo direto de dejetos sólidos; 
 b)  Organizar  conhecimentos  e  aplicá-los  para  avaliar  situações-problema 
 relacionadas  a  desequilíbrios  ambientais  e  propor  ações  que  busquem  minimizá-las 
 ou solucioná-las; 
 c)  Reconhecer  os  gases  SO2,  CO2  e  CH4  como  os  principais  responsáveis  pela 
 intensificação  do  efeito  estufa  e  identificar  as  principais  fontes  de  emissão  desses 
 gases; 
 d)  Utilizar  o  conhecimento  sobre  as  radiações  e  suas  origens  para  avaliar  as 
 potencialidades  e  os  riscos  de  sua  aplicação  em  equipamentos  de  uso  cotidiano,  na 
 saúde, no ambiente, na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica. 
 e)  Avaliar  os  benefícios  e  os  riscos  à  saúde  e  ao  ambiente,  considerando  a 
 composição,  a  toxicidade  e  a  reatividade  de  diferentes  materiais  e  produtos,  como 
 também  o  nível  de  exposição  a  eles,  posicionando-se  criticamente  e  propondo 
 soluções individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis. 
 f)  Interpretar  resultados  e  realizar  previsões  sobre  atividades  experimentais, 
 fenômenos  naturais  e  processos  tecnológicos,  com  base  nas  noções  de 
 probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências. 
 g)  Identificar,  analisar  e  discutir  vulnerabilidades  vinculadas  às  vivências  e  aos 
 desafios  contemporâneos  aos  quais  as  juventudes  estão  expostas,  considerando 
 os  aspectos  físico,  psicoemocional  e  social,  a  fim  de  desenvolver  e  divulgar  ações 
 de prevenção e de promoção da saúde e do bem-estar. 
 h)  Construir  questões,  elaborar  hipóteses,  previsões  e  estimativas,  empregar 
 instrumentos  de  medição  e  representar  e  interpretar  modelos  explicativos,  dados 
 e/ou  resultados  experimentais  para  construir,  avaliar  e  justificar  conclusões  no 
 enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. 
 i)  Comunicar,  para  públicos  variados,  em  diversos  contextos,  resultados  de 
 análises,  pesquisas  e/ou  experimentos,  elaborando  e/ou  interpretando  textos, 
 gráficos,  tabelas,  símbolos,  códigos,  sistemas  de  classificação  e  equações,  por 
 meio  de  diferentes  linguagens,  mídias,  tecnologias  digitais  de  informação  e 
 comunicação  (TDIC),  de  modo  a  participar  e/ou  promover  debates  em  torno  de 
 temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental. 
 j)  Interpretar  textos  de  divulgação  científica  que  tratem  de  temáticas  das  Ciências 
 da  Natureza,  disponíveis  em  diferentes  mídias,  considerando  a  apresentação  dos 
 dados,  tanto  na  forma  de  textos  como  em  equações,  gráficos  e/ou  tabelas,  a 
 consistência  dos  argumentos  e  a  coerência  das  conclusões,  visando  construir 
 estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações. 
 k)  Analisar  e  debater  situações  controversas  sobre  a  aplicação  de  conhecimentos 
 da  área  de  Ciências  da  Natureza  (tais  como  tecnologias  do  DNA,  tratamentos  com 
 células-tronco,  neurotecnologias,  produção  de  tecnologias  de  defesa,  estratégias 



 de  controle  de  pragas,  entre  outros),  com  base  em  argumentos  consistentes, 
 legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista. 
 l)  Investigar  e  discutir  o  uso  indevido  de  conhecimentos  das  Ciências  da  Natureza 
 na  justificativa  de  processos  de  discriminação,  segregação  e  privação  de  direitos 
 individuais  e  coletivos,  em  diferentes  contextos  sociais  e  históricos,  para  promover 
 a equidade e o respeito à diversidade. 
 m)  Aplicar  conhecimentos  das  Ciências  da  Natureza,  para  justificar  o  uso  de 
 equipamentos  e  recursos,  bem  como  comportamentos  de  segurança,  visando  à 
 integridade  física,  individual  e  coletiva,  e  socioambiental,  podendo  fazer  uso  de 
 dispositivos e aplicativos digitais. 
 n)  Analisar  as  propriedades  dos  materiais  para  avaliar  a  adequação  de  seu  uso  em 
 diferentes  aplicações  (industriais,  cotidianas,  arquitetônicas  ou  tecnológicas)  e/  ou 
 propor  soluções  seguras  e  sustentáveis  considerando  seu  contexto  local  e 
 cotidiano. 
 o)  Investigar  e  analisar  o  funcionamento  de  equipamentos  elétricos  e/ou  eletrônicos 
 e  sistemas  de  automação  para  compreender  as  tecnologias  contemporâneas  e 
 avaliar seus impactos sociais, culturais e ambientais. 
 p)  Identificar  necessidades  locais  e/ou  regionais  em  relação  aos  programas  de 
 infraestrutura  e  serviços  básicos,  a  fim  de  avaliar  e/ou  promover  ações  que 
 contribuam  para  a  melhoria  na  qualidade  de  vida  e  nas  condições  de  saúde  da 
 população. 
 q)  Investigar,  analisar  e  propor  inovações  para  os  programas  de  infraestrutura  e 
 demais  serviços  básicos  (saneamento,  energia  elétrica,  transporte, 
 telecomunicações,  cobertura  vacinal,  atendimento  primário  à  saúde  e  produção  de 
 alimentos, entre outros). 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Humanidade x Meio ambiente. Sustentabilidade. 
 Poluição ambiental: solo, água e ar. 
 Interferência humana em ecossistemas na modernidade. Bioenergia. 
 Doenças emergentes e pandemias. 
 Hidrodinâmica: Princípios da Hidrodinâmica e Equação da Continuidade. 
 Física  Moderna  e  Contemporânea:  Relatividade  Restrita  e  Noções  de  Mecânica 
 Quântica 
 Polímeros (PET, PVC, termoplásticos, termofixo EPR e XLPE) 
 Nanotecnologia  e Inovações na área de energias renováveis 

 METODOLOGIA  Exposição  conceitual  e  participativa.  Leituras,  Interpretações  e  Produções  Textos. 
 Estudo  Dirigido:  individuais  e  em  grupo.  Pesquisas  qualitativas  e  quantitativas. 
 Debate.  Rodas  de  conversas.  Seminários.  Projetos  Interdisciplinares.  Exercícios 
 (classe  e  extraclasse).  Estudo  de  Caso.  Debate.  Júri  simulado.  Projetos 
 Interdisciplinares.  Produção  de  Materiais  audiovisuais.  Participação  em  eventos 
 acadêmicos  Visitas  técnicas.  Aulas  em  Laboratórios,  Relatórios  de  Práticas, 
 Recursos didáticos: projetor multimídia; vídeos, animações, filmes, sites, etc. 

 AVALIAÇÃO  Acontecerá  de  forma  gradativa  no  transcorrer  do  processo  de  ensino-aprendizagem 
 e  basear-se-á  em  aspectos  qualitativos  e  quantitativos.  Em  cada  unidade  deverá 
 ser  utilizado  mais  de  um  procedimento.  Dentro  os  quais:  Presença  e  participação 
 nas  aulas  e  atividades  orientadas.  Mapa  mental-conceituais.  Teste.  Prova. 
 Seminário.  Estudo  Dirigido.  Podcasts.  Resumo,  Resenha,  Fichamento,  Relatórios. 
 Artigos.  Criação  de  jogos.  Produção  de  Vídeos.  Criação  e/ou  depósito  em  banco  de 
 dados. Teatralizações e Performances. Questionários. Autoavaliação. 
 As avaliações poderão ocorrer de forma individual, dupla ou grupo. 



 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 ATKINS, P. W.; JONES, L.; LAVERMAN, L.  Princípios  de química  : questionando a 
 vida moderna e o meio ambiente. 7.ed. Porto Alegre: Bookman, 2018. 
 BAIRD,  Colin; CANN, Michael.  Química Ambienta  l.  4.  ed. Porto Alegre: Bookman, 
 2018. 
 BONJORNO; Casemiro; Clinton; Eduardo Prado.  Física  .  v. 2, 1. ed. São Paulo: 
 FTD, 2018. 
 GASPAR, Alberto.  Compreendendo a Física  . v. 3, 1.  ed. São Paulo: Ática, 2018. 
 GEWANDSZNAJDER, Fernando.  Da escola para o mundo  ,  Área de Ciências da 
 Natureza e suas tecnologias, Projetos Integradores, 1. ed. São Paulo: Editora Ática, 
 2020. 
 HEWITT, P. G.  Física Conceitua  l.  Porto Alegre: Editora  Bookman, 2002. 
 GREF. Grupo de Reelaboração do Ensino de Física. Instituto  de Física da USP. 
 São Paulo: Ed. EDUSP., 1998. Disponível em:  www.if.usp.br/gref/pagina01.html  . 
 Acesso em: 11 nov. 2020. 
 MÁXIMO, Antônio; ALVARENGA, Beatriz; GUIMARÃES, Carla.  Física  : contexto & 
 aplicações. v. 3, 1. ed. São Paulo: Scipione, 2018. 
 TOMA, Henrique E.  O mundo nanométrico  : a dimensão  do novo século. Oficina 
 de textos, 2009. 
 TORRES, Carlos; FERRARO, Nicolau; SOARES, Paulo; PENTEADO, Paulo. 
 Física  : Ciência e Tecnologia, v. 3, 1. ed. São Paulo:  Moderna, 2018. 
 UJVARI, Stefan.  Pandemias  : a humanidade em risco.  São Paulo: Contexto, 2011. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 BROWN, T. L.; LEMAY Jr., H.E.; BURSTEN, R. E.  Química  :  a ciência central.13. 
 ed. São Paulo: Pearson, 2016. 
 CHANG, R.  Química geral  . AMGH Editora, 2009. 
 KOTZ, J.; TREICHEL, P.; TOWSEND, J.  Química geral  e reações químicas  . v. 1 e 
 2. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning. 2016. 
 LEE, J.  Química Inorgânica, não tão concisa  . 5. ed.  Tradução Henrique Toma, 
 Koit Araki e Reginaldo Rocha. São Paulo: Pearson, 2015. 
 SANT’ANA, Blaidi; MARTINI, Glorinha; REIS, H. C.  Conexões  com a física  , v. 3, 1. 
 ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 
 YAMAMOTO, Kazuhito; FUKE, L. F.  Física para o ensino  médio  , v. 3, 1. ed. São 
 Paulo: Saraiva, 2018. 

 4.3 Planejamento dos Componentes Curriculares - Núcleo Politécnico 
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 4.3.1 Línguas estrangeiras 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Língua espanhola 
 CARGA HORÁRIA: 30h (100% a distância)  Horas Semanais: 2h/aula 

 EMENTA  Importância  do  Espanhol  no  mundo  contemporâneo.  Noções  gerais  sobre  a 
 estrutura  gramatical  –  morfologia,  sintaxe  e  ortografia  básica.  Compreensão 
 auditiva e textual. Produção oral e escrita. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Propiciar  a  aprendizagem  da  língua  espanhola  aos(às)  discentes,  levando-os(as)  a 
 conhecer  seus  aspectos  linguísticos,  aplicando  o  conteúdo  gramatical,  léxico  e 
 cultural aprendido na prática, das relações sociais às profissionais. 

 Específicos: 
 a)  Reconhecer  a  Libras  como  língua,  com  níveis  linguísticos,  assim  como  as 
 línguas orais; 
 b)  Compreender  as  diferenças  entre  línguas  de  modalidade  oral-auditiva  e  de 
 modalidade viso- espacial; 
 c) Conhecer a história das línguas de sinais, particularmente da Libras; 
 d) Entender a diferença entre surdez e deficiência auditiva; 
 e)  Reconhecer  a  existência  de  uma  comunidade  surda  e  saiba  qual  a  sua  diferença 
 para povo surdo; 
 f) Compreender as relações de identidade e cultura que permeiam o uso da Libras; 
 g) Conhecer a estrutura gramatical da Libras; 
 h) Compreender o conceito de variação linguística e a sua existência na Libras; 
 i) Comunicar-se em Libras. 

 HABILIDADES  a)  Utilizar  a  leitura  e  a  compreensão  de  textos  para  reforçar  a  aquisição  e 
 ampliação  do  vocabulário,  bem  como  a  interpretação  de  fatos  e  aspectos  culturais 
 neles descritos. 
 b)  Reconhecer  vocábulos  e  expressões  como  meio  de  ampliar  o  repertório 
 vocabular no idioma. 
 c) Perceber os aspectos sociais e culturais dos povos hispânicos. 
 d)  Dominar  a  construção  de  sentidos  a  partir  da  leitura  de  gêneros  textuais  em 
 questão,  através  da  compreensão  e/ou  interpretação  de  ideias/informações 
 veiculadas em textos diversos. 
 e)  Identificação  de  termos  ou  expressões  que  façam  referência  a  outros 
 termos/ideias  contextualizados,  através  da  análise  de  elementos  propostos  e  da 
 escolha daquele(s) que se refere(m) a termos/expressões em questão. 
 f)  Apropriar-se  do  léxico  para,  a  partir  de  contextos  significativos,  ampliar  o 
 vocabulário partícula, auxiliando no aprimoramento do idioma. 
 g)  Reconhecer  a  importância  da  produção  cultural  em  Língua  Estrangeira  Moderna 
 como representação da diversidade cultural e linguística. 

 OBJETOS DO  Unidade I - Competência fonética 



 CONHECIMENTO  Alfabeto,  entonação  da  frase,  acentuação,  letras  e  sons  próprios  da  língua 
 espanhola. 

 Unidade I - Competência funcional 
 Perguntar  e  informar  sobre  nomes  e  origem,  descrever  o  físico  e  o  caráter, 
 expressar gostos e opiniões, falar da profissão, saber como portar-se. 

 METODOLOGIA 

 AVALIAÇÃO  A  avaliação  se  dará  de  forma  processual,  em  que  os  aspectos  qualitativos  se 
 sobrepõem  aos  aspectos  quantitativos,  observando  a  participação  nas  atividades 
 propostas,  frequências  às  aulas,  entrega  das  atividades  dentro  dos  prazos 
 estabelecidos  e  conforme  orientação  indicada,  colaboração  no  processo  de  ensino 
 e aprendizagem, disciplina e autonomia. 

 Dentre  as  estratégias  didáticas,  serão  priorizados  instrumentos  que  possibilitem  o 
 desenvolvimento  da  criatividade,  da  autonomia,  percepção  corporal  individual  e 
 social. 

 A  verificação  do  desempenho  acadêmico  será  feita  de  forma  diversificada, 
 contemplando  diferentes  habilidades,  de  acordo  com  o  que  orienta  as  normas 
 vigentes,  com  atividades  individuais  e  em  grupo,  escritas  ou  orais,  tais  como: 
 provas  e  testes,  pesquisa  bibliográfica  e/ou  de  campo,  demonstração  prática, 
 relatórios,  seminários  etc.,  elaboração  e  execução  de  projetos  científicos,  artísticos 
 ou  culturais,  e/ou  elaboração  e  execução  de  projetos  interdisciplinares  e 
 integradores. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 COIMBRA, Ludmila; CHAVES, Luiza Santana; BARCIA, Pedro Luis.  Cercanía 
 Joven 1  . São Paulo: SM, 2013. 
 MILANI, Maria Esther.  Gramática de espanhol para brasileiros  .  São Paulo, 
 Saraiva, 2003. 
 MORENO, C; FERNÁNDEZ, G. E.  Gramática contrastiva  de español para 
 brasileños  . 2007. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 CASTRO, Francisca.  Uso de la gramática española  . Madrid:  Edelsa, 1998. 
 HERMOSO, Alfredo González.  Conjugar es fácil en español  .  Madrid: Edelsa, 
 1998 
 GIOVANNINI, Arno et alli.  Profesor en acción 1, 2,  3  : Colección Investigación 
 didáctica. España, Edelsa, 1996. 
 SANTA-CECILIA, Álvaro.  Cómo se diseña un curso de  lengua extranjera  : 
 cuadernos de didáctica del español/LE. Madrid, Arcos Libros, 2000. 



 MATTE BON, Francisco.  Gramática comunicativa del español  : Tomos I y II de la 
 lengua a la idea. 3. reimp. Madrid: Edelsa, 2000. 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Língua Brasileira de Sinais  (LIBRAS) 
 CARGA HORÁRIA: 30h (100% a distância)  Horas Semanais: 2h/aula 

 EMENTA  Legislação  e  inclusão.  Aspectos  da  Língua  de  Sinais  e  sua  importância.  Cultura  e 
 história.  Consolidação  histórica  das  línguas  de  sinais  no  mundo.  Funções  e  uso  da 
 língua  no  país  e  a  consequente  competência  comunicativa  na  Libras.  Diversidades 
 linguísticas  e  culturais  pertinentes  à  surdez.  Expressões  identitárias  e  artísticas  das 
 pessoas  surdas.  Situações  comunicativas  utilizando  a  Libras  e  sua  estruturação 
 gramatical.  Identidade  Surda.  Introdução  dos  aspectos  linguísticos  da  Língua 
 Brasileira  de  Sinais:  fonologia,  morfologia,  sintaxe;  Noções  básicas  de  escrita  de 
 sinais;  Processo  de  aquisição  da  Língua  de  Sinais  observando  as  diferenças  e 
 similaridades existentes entre esta e a Língua Portuguesa. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Propiciar  a  aprendizagem  da  Libras  aos(às)  discentes,  levando-os(as)  a  conhecer 
 seus  aspectos  linguísticos,  possibilitando  assim  uma  formação  didática  inclusiva 
 que  permita  estabelecer  uma  comunicação  básica  por  meio  da  língua  de  sinais 
 com surdos. 

 Específicos: 
 a)  Reconhecer  a  Libras  como  língua,  com  níveis  linguísticos,  assim  como  as 
 línguas orais; 
 b)  Compreender  as  diferenças  entre  línguas  de  modalidade  oral-auditiva  e  de 
 modalidade viso- espacial; 
 c) Conhecer a história das línguas de sinais, particularmente da Libras; 
 d) Entender a diferença entre surdez e deficiência auditiva; 
 e)  Reconhecer  a  existência  de  uma  comunidade  surda  e  saiba  qual  a  sua  diferença 
 para povo surdo; 
 f) Compreender as relações de identidade e cultura que permeiam o uso da Libras; 
 g) Conhecer a estrutura gramatical da Libras; 
 h) Compreender o conceito de variação linguística e a sua existência na Libras; 
 i) Comunicar-se em Libras. 



 HABILIDADES  a)  Análise  crítica  de  preconceitos,  estereótipos  e  relações  de  poder  na 
 interação/convivência social com a pessoa surda; 
 b) Compreensão visual da Libras; 
 c) Expressão em Libras (sinalização); 
 d) Interpretação de diálogos realizados em Libras; 
 e)  Observação  da  variação  linguística  manifestada  individualmente  (idioleto)  e 
 coletivamente (dialeto); 
 f) Coleta de vídeos com conteúdo em Libras para sistematização de seu estudo; 
 g) Produção individual e colaborativa de atividades envolvendo o uso da Libras; 
 h)  Utilização  de  ferramentas  digitais  para  a  pesquisa,  coleta,  registro  e  produção, 
 para fins de estudo da Libras; 
 i)  Colaboração  na  construção  e  manutenção  de  um  grupo  digital  de 
 compartilhamento de informações e conteúdos em Libras; 
 j) Manejo de aplicativos de tradução Libras / Língua Portuguesa. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 1. Deficiência Auditiva e Surdez. 
 2. O que são línguas de sinais? 
 3. História das línguas de sinais. 
 4. Língua Brasileira de Sinais: características contextualização histórica. 
 5. Cultura surda. 
 6. A gramática da Libras. 
 7. Compreensão da Libras. 
 8. Expressão em Libras. 
 9. Comunicando-se com o nativo da língua. 

 METODOLOGIA  As  aulas  serão  multiformes,  lançando  mão  de:  exposição  oral,  dinâmicas  de  grupo, 
 exibição  de  filmes  e  vídeos  pedagógicos  (a  exemplos  dos  produzidos  pelo  TV 
 INES),  pesquisa  orientada,  exercícios  impressos,  visita  à  Associação  de  Pais  e 
 Amigos  do  Deficiente  Auditivo  de  Lauro  de  Freitas  (APADALF),  uso  de  aplicativos 
 digitais,  a  exemplo  do  WhatsApp  para  compartilhamento  de  materiais  educativos 
 em Libras. 
 A  abordagem  de  ensino  terá  foco  principal  no  uso  da  língua,  mas  recorrendo 
 também  à  forma  da  língua  (estrutura),  de  modo  coadjuvante.  Sendo  assim,  o(a) 
 discente  será  conduzido  a  conhecer  a  Libras  em  seus  diversos  contextos  de  uso: 
 nos  diálogos,  nas  produções  artísticas  e  culturais,  na  literatura,  nas  redes  sociais, 
 entre outros. 
 Também  serão  privilegiados  os  contextos  reais  de  uso  da  Libras,  dessa  maneira, 
 tentar-se-á  oportunizar  aos(às)  discentes  interação  comunicativa  com  os  surdos, 
 seja  por  meio  de  visitantes  convidados,  seja  por  participação  em  eventos  da 
 comunidade surda. 
 O(A)  discente  será  desafiado  ao  longo  do  percurso  de  aprendizagem  a  realizar 
 tarefas com graus crescentes de dificuldade, como: 
 ●  Exercícios impressos para fixação de vocabulário; 
 ●  Pesquisas na internet e entrega de resumo; 
 ●  Postar  uma  vez  por  semana  no  grupo  do  WhatsApp  que  será  criado,  em 

 Libras,  uma  frase  sobre  qualquer  assunto  que  lhe  interesse.  Pode  ser  um 
 cumprimento, uma frase de motivação, um trecho de uma música etc. 

 ●  Organização de um festival de cultura surda. 

 AVALIAÇÃO  A  avaliação  da  aprendizagem  se  dará  processualmente,  levando  em  consideração 
 a  participação  e  interação  dos(as)  discentes  nas  aulas,  contudo  sendo  agrupada 
 por  blocos  de  conhecimento  ensinado.  Considera-se  um  bloco  os  conteúdos  de 
 sensibilização  para  as  questões  de  diversidade  linguística  e  cultural  referentes  à 



 surdez  e  outro  bloco  aquele  cujos  conteúdos  abordam  diretamente  a  finalidade 
 comunicativa do aprendizado da língua. 
 A  aprendizagem  será  acompanhada  por  meio  da  aplicação  dos  exercícios 
 mencionados  anteriormente  atribuindo-lhes  valores  de  acordo  com  o  grau  de 
 complexidade. Sendo assim, os mais complexos terão peso maior. 
 A  prática  docente  será  avaliada  por  meio  de  relato  retrospectivo  da  aula, 
 registrando: 
 ●  Como foi a aula de uma forma geral? 
 ●  Quais foram os objetivos dessa aula? Consegui alcançá-los? 
 ●  Quais procedimentos eu utilizei para  ensinar os conteúdos? Funcionaram bem? 
 ●  Quais problemas eu  tive nesta aula?  Como os solucionei? 
 ●  Quais as maiores dificuldades dos(as) discentes? E o que fazer para minimizar? 
 ●  Os(As) discentes demonstraram diferenças entre si no aprendizado? 
 ●  Quais foram os pontos positivos da aula? E os pontos negativos? 
 ●  Eu faria algo diferente da próxima vez? Como isso seria? 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 ALMEIDA, Elizabeth et al.  Atividades ilustradas em  sinais da Libras  . 2. ed. Rio 
 de Janeiro: REVINTER, 2013. 
 CASTRO, Alberto; CARVALHO, Ilza.  Comunicação por língua  brasileira de 
 sinais  . 5. ed. Brasília: SENAC, 2020. 
 GESSER, Audrei.  Libras?  Que língua é essa? Crenças  e preconceitos em torno da 
 realidade surda e da língua de sinais. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados.  Legislação sobre Pessoa 
 com Deficiência  . 10. ed. Brasília: Câmara dos Deputados.  Edições Câmara, 2022. 
 190 p. (Legislação; 6). Disponível em: 
 https://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/36841/legislacao_pessoa_d 
 eficiencia_10ed.pdf?sequence=22&isAllowed=y. Acesso em: 19 out. 2022. 
 CAPOVILLA, Fernando; RAPHAEL, Walkiria.  Enciclopédia  da língua de sinais 
 brasileira: o mundo do surdo em libras  : volume 1:  educação: como avaliar o 
 desenvolvimento da competência de leitura de palavras .... 1 ed. 1 reimp. São 
 Paulo: EDUSP, 2009. 
 FRIZANCO, M. L. E.; HONORA, M.  Livro Ilustrado de  Língua Brasileira de 
 Sinais  . São Paulo: Ciranda Cultural, 2012. 
 GUARINELLO, Ana Cristina.  O papel do outro na escrita  de sujeitos surdos  . 
 São Paulo: Plexus, 2007. 
 SANTOS, Luiz Claudio.  Software educacional com realidade  aumentada para 
 mediar o aprendizado de crianças surdas usuárias da libras e do português  . 
 Curitiba: Appris, 2020. 



 4.3.2 Parte Diversificada de Aprendizagem (PDA) 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Raciocínio lógico-matemático 
 CARGA HORÁRIA: 30h (50% a distância)  Horas Semanais: 2h/aula 

 EMENTA  Lógica  e  Filosofia.  Introdução  à  lógica  formal.  História  e  sistematização.  Conceitos 
 e  regras  fundamentais.  Elementos  básicos  do  raciocínio  lógico.  Silogismos, 
 indução, sofismas, definições, verdade e validade. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Proporcionar  aos(às)  discentes  conhecimentos  fundamentais  da  lógica  formal, 
 oportunizando  condições  para  o  desenvolvimento  de  técnicas  para  o 
 aprimoramento do pensamento crítico e do raciocínio corretos. 

 Específicos: 
 a) Oferecer ao(à) discente uma visão geral sobre a linguagem da lógica; 
 b)  Desenvolver  a  capacidade  argumentativa  e  crítica  diante  dos  problemas  lógicos 
 e filosóficos. 
 c)  Empregar os princípios lógicos nas argumentações. 
 d) Comparar os discursos psicológicos e os discursos lógicos. 
 e) Identificar os tipos de falácias em um discurso. 

 HABILIDADES  a)  Aprender a pensar corretamente através dos princípios  lógicos; 
 b)  Formalizar o pensamento através dos raciocínios  lógicos; 
 c)  Analisar  e  comparar  os  argumentos  dedutivos  dos  indutivos,  os  válidos  dos  não 
 válidos; 
 d) Identificar e classificar as falácias formais e não formais; 
 e)  Identificar  e  analisar  proposições,  indicadores  lógicos  e  argumentações 
 coerentes. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Unidade 1 
 1.1  O que é a lógica? 
 1.2 Características da lógica. 
 1.3 Divisão e bases da lógica. 
 1.4 Verdade e validade do argumento. 

 Unidade 2 
 2.1 Falácias. 
 2.2 Definição: conceito e regras. 
 2.3 Noções de Proposições Categóricas. 
 2.4 Noções de Silogismo. 



 METODOLOGIA  Como  estratégias  metodológicas,  propõe-se:  exposição  dialogada  dos  conteúdos, 
 leitura  e  interpretação  de  textos,  exercícios  de  fixação  em  cada  um  dos  conteúdos 
 da  disciplina  feitos  individualmente  ou  em  grupo  e  revisados  em  aula,  além  da 
 utilização  pequenos  vídeos  sobre  temas  da  disciplina  para  o  despertar  da 
 capacidade de análise crítica e o raciocínio lógico. 
 Recursos  didáticos:  projetor  multimídia  quadro  branco  e  pincel,  vídeos,  animações, 
 filmes e sites. 

 AVALIAÇÃO  A  avaliação  será  processual  e  considerará  aspectos  teóricos  e  práticos  que 
 norteiam  a  disciplina.  Os(As)  discentes  serão  avaliados  pela  clareza  e  consistência 
 entre  os  elementos  que  compõem  os  exercícios  de  raciocínio  lógico,  o  teste,  a 
 prova e sua pertinência com a matriz curricular do curso. 
 Serão  atribuídas  notas  aos(às)  discentes  como  resultado  da  realização  de  no 
 mínimo três avaliações parciais e no exame final, quando for o caso. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 ARISTÓTELES.  Órganon  :  categorias  -  da  interpretação  -  analíticos  anteriores  - 
 analíticos  posteriores  -  tópicos  -  refutações  sofísticas.  Trad.  de  Edson  Bini.  3.  ed. 
 São Paulo: EDIPRO, 2016. 
 COPI, Irving.  Introdução à lógica.  São Paulo: Mestre  Jou, 1981. 
 KELLER, Vicente; BASTOS, Cleverson.  Aprendendo lógica.  Petrópolis, RJ: 
 Vozes, 2015. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 HEGENBERG, Leônidas.  Lógica  : o cálculo sentencial:  cálculo de predicados e 
 cálculo com igualdade. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense Jurídica (Grupo GEN), 2012. 
 KNEALE, William; KNEALE, Martha.  O desenvolvimento  da lógica  . Lisboa: 
 Calouste Gulbenkian, 1982. 
 MORTARI, Cezar.  Introdução à lógica.  São Paulo: Editora  Unesp, 2001. 
 SALMON, Wesley.  Lógica.  Rio de Janeiro: LTC Ed., 1993. 
 ROCHA, Enrique.  Raciocínio lógico para concursos  .  4. ed. Rio de Janeiro: 
 Impetus, 2012. 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Organização e análise de dados 
 CARGA HORÁRIA: 30h  Horas Semanais: 2h/aula 

 EMENTA  Organização  e  apresentação  de  dados.  Cálculos  utilizando  planilhas  eletrônicas. 



 Estatística básica descritiva. Visualização de dados. Análise de dados. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Introduzir  o(a)  discente  ao  mundo  digital,  a  fim  de  que  este  desenvolva  e/ou  opere 
 com  ferramentas  computacionais  necessárias  para  organização,  tratamentos, 
 visualização e análise de dados. 

 Específicos: 
 a)  Compreender  conceitos  básicos  em  informática,  contemplando  conceitos 
 indispensáveis  ao  uso  de  computadores  e  tecnologias  de  informação  e 
 comunicação; 
 b)  Introduzir  o  uso  de  ferramentas  computacionais  de  auxílio  à  análise  de  dados  e 
 gestão de projetos; 
 c) Desenvolver o raciocínio lógico computacional. 

 HABILIDADES  a) Organizar dados utilizando planilhas eletrônicas; 
 b)  Realizar  cálculos  simples  e  complexos  utilizando  planilhas  eletrônicas  para 
 análise de dados; 
 c) Utilizar fórmulas matemáticas, estatísticas e de texto para construir soluções; 
 d) Representar dados alfanuméricos por meio de gráficos e diagramas; 
 e) Sintetizar dados, para identificar padrões e distorções. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 1. Organização de dados 
 Inserção  de  dados,  classificação  de  dados,  formatação  de  dados,  formatação  de 
 planilhas. 

 2. Cálculos 
 Somatório, média, contagem, fórmulas pré-definidas, construção de fórmulas. 

 3. Recursos estatísticos 
 Medidas  de  Posição:  resumo  de  coluna,  divisão  a  coluna  duas  metades,  soma  e 
 média  condicional,  medidas  de  dispersão,  variância,  desvio  padrão,  amostragem, 
 frequência. 

 4. Visualização de dados 
 Técnicas usadas para encontrar padrões nos dados 
 Recursos  para  visualização  de  dados:  gráficos,  congelamento  de  linhas  e  colunas, 
 filtros de dados, formatação condicional, configuração de impressão. 

 5. Busca de dados 
 Noções  de  procura  e  a  função  PROCV,  procura  vertical  e  horizontal,  testes  lógicos, 
 tratamento de erro, ferramentas de análise rápida. 

 METODOLOGIA  As  aulas  serão  baseadas  em  uma  abordagem  dialética,  priorizando  o 
 desenvolvimento  da  consciência  crítica,  da  autonomia,  do  processo  reflexivo  e  da 
 produção do conhecimento coletivo em colaboração. 
 Como  estratégias,  propõe-se:  aulas  expositivas  e  práticas  com  utilização  de  quadro 
 branco,  pincel,  projetor  multimídia,  e  computadores  com  software  de  planilhas 
 eletrônicas. 
 Serão  desenvolvidas  atividades  práticas  com  aplicação  em  planejamento  e  gestão 
 de projetos de energia. 

 AVALIAÇÃO  A  avaliação  da  aprendizagem  seguirá  um  procedimento:  processual,  gradual  e 



 cumulativo.  Os  critérios  a  serem  considerados  são:  assiduidade,  participação, 
 interesse,  criatividade,  coerência  argumentativa,  domínio  cognitivo  e  autonomia 
 intelectual.  Dentre  os  instrumentos  a  serem  utilizados  para  fins  de  avaliação,  que 
 poderá  ser  realizada  individual  ou  de  forma  coletiva,  estão:  leitura,  pesquisa, 
 infográfico, simulação, prova, seminário e projetos). 
 A  cada  unidade,  serão  aplicados  três  instrumentos  avaliativos  que  possibilitem 
 ao(à)  discente  desenvolver  suas  diversas  aptidões  e  habilidades  no  que  se  refere  a 
 informática aplicada à área de energia renováveis. 
 Ao  valor  quantitativo  das  atividades  realizadas  se  somará  o  qualitativo  pautado  nos 
 critérios  acima  citados.  O  peso  de  cada  avaliação  será  determinado  pelo(a) 
 docente  em  tempo  oportuno  e/ou  em  consenso  com  os(as)  discentes,  a  depender 
 do caso, das necessidades e dos objetivos das avaliações propostas a cada turma. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 McFEDRIES, Paul.  Microsoft Excel 2019  : fórmulas e  funções. São Paulo: Alta 
 Books, 2021. 
 MILTON, Michael.  Use A Cabeça! Análise de dados  . São  Paulo: Alta Books, 
 2010. 
 MORETTIN, Pedro Alberto; BUSSAB, Wilton de Oliveira.  Estatística básica  . 9. ed. 
 São Paulo: Saraiva, 2017. 
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 Books, 2016. 
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 OLIVEIRA, Gabriel.  Bíblia do Excel  : do Básico ao Avançado.  3. ed. Editora Gabriel 
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 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Saúde do Trabalhador e Contemporaneidade 
 CARGA HORÁRIA: 60h (50% a distância)  Horas Semanais: 4h/aula 



 EMENTA  Bases  históricas  da  saúde  do  trabalhador,  Política  Nacional  de  Saúde  e  Segurança 
 do  Trabalho,  doenças  ocupacionais,  prevenção  de  acidentes  de  trabalho  e  doenças 
 ocupacionais e aspectos epidemiológicos das doenças do trabalho. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Proporcionar  ao(à)  discente  o  conhecimento  do  risco  de  adoecimento  provocado 
 pela  exposição  ocupacional  aos  agentes  químicos,  físicos  e  ergonômicos  para 
 compreensão e prevenção de doenças ocasionadas no/pelo ambiente laboral. 

 Específicos: 
 a) Identificar as principais formas de doenças no ambiente de trabalho. 
 b) Conhecer as relações entre meio ambiente e o processo saúde-doença. 
 c)  Estabelecer  relação  entre  processo  de  trabalho,  ambiente  de  trabalho  e  a  saúde 
 dos trabalhadores. 

 HABILIDADES  a)  Compreensão  do  marco  histórico  da  promoção  da  saúde,  conferências 
 Internacionais,  determinantes  e  condicionantes  de  saúde,  e  Objetivos  para  o 
 Desenvolvimento Sustentável (ODS) e sua relação com o trabalho. 
 b)  Atuação  na  minimização  do  trabalho  como  determinante  social  do  processo 
 saúde-doença  à  luz  do  trabalho  digno  versus  Organização  Internacional  do 
 Trabalho (OIT). 
 c)  Promoção  de  campanhas  prevencionistas,  visando  conscientizar  dirigentes  e 
 trabalhadores  da  importância  e  da  necessidade  da  prevenção  de  acidentes, 
 doenças laborais e sinistros. 
 d)  Análise  de  postos  de  trabalho,  máquinas,  equipamentos  e  mobiliário,  aplicando 
 os  princípios  de  ergonomia,  visando  o  conforto  no  ambiente  de  trabalho  e  a  saúde 
 do trabalhador. 
 e)  Reconhecimento  para  intervenção  de  fatores  organizacionais  e  psicossociais 
 relacionados ao trabalho. 
 f) Prevenção do sofrimento e adoecimento mental. 
 g)  Diferenciação  das  ferramentas  e  instrumentos  para  avaliação  da  alimentação, 
 atividade física e sobrepeso/obesidade. 
 h) Intervenções de sucesso – coletivo e individual. 
 i)  Elaboração  de  formas  interativas  de  aconselhamento  e  orientações  para  adoção 
 de  alimentação  saudável,  prática  de  atividade  física  ,  controle  de  peso  e  saúde 
 bucal. 
 j)  Propostas  de  estratégias  de  aconselhamento  para  cessação  de  tabagismo, 
 consumo de álcool e substâncias psicoativas. 
 l)  Abordagem  intervencionista  em  questões  relacionadas  à  sexualidade,  gênero, 
 diversidade e inclusão no trabalho. 
 m)  Relação  entre  os  fatores  organizacionais  e  psicossociais  relacionados  ao 
 trabalho para a prevenção do sofrimento e adoecimento mental. 
 n)  Reconhecimento  do  papel  de  relacionamentos  saudáveis  em  casa  e  no 
 trabalho. 
 o)  Reconhecimento  da  mudança,  advocacia  em  saúde,  parceria,  comunicação, 
 liderança,  diagnóstico,  planejamento,  implementação  e  avaliação/pesquisa 
 relacionadas  a  conhecimentos,  habilidades  e  valores  éticos  para  o  desempenho  de 
 ações de Promoção da Saúde no âmbito do trabalho. 
 p)  Proposta  de  estratégias  de  educação  em  saúde  e  educação  permanente: 
 materiais educativos, abordagens em grupos, palestras e campanhas. 
 q)  Apropriação  das  competências  essenciais  e  responsabilização  do  líder  do  futuro 
 na dimensão laborais. 



 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 1. Processo saúde-doença e seus determinantes 
 2. Modelos de atenção à saúde 
 3. Processo saúde-doença laboral 
 4. Fatores organizacionais e psicossociais relacionados ao trabalho. 
 5. Promoção à saúde e prevenção a agravos laborais. 
 6. Ferramentas e instrumentos para avaliação da saúde laboral. 
 Intervenções em saúde do trabalhador. 
 7. Educação e educação permanente em saúde/saúde laboral 

 METODOLOGIA  Aulas  expositivas  dialogadas,  sendo  parte  do  conteúdo  disponibilizado  a  distância. 
 Além  disso,  serão  promovidos  debates,  estudos  de  caso,  análise  fílmica,  análise  e 
 proposição  de  soluções  para  situações-problema.  Oportunamente,  será  realizada 
 visita  técnica  a  uma  empresa  e  a  uma  instituição  relacionada  à  saúde  do 
 trabalhador. 
 Parte  da  carga  horária  será  desenvolvida  a  distância,  utilizando  as  seguintes 
 estratégias  de  ensino  e  de  aprendizagem:  discussão  em  fóruns,  debates,  discussão 
 de  artigos  científicos,  apresentação  de  seminários  e  outras  atividades  elaboradas 
 por discentes. 
 Para  as  aulas  presenciais,  serão  utilizados  como  recursos  didáticos:  quadro,  pincel, 
 computadores  com  acesso  à  Internet,  livros,  textos  científicos  e  jornalísticos.  Para 
 as  aulas  a  distância,  será  utilizado  o  ambiente  virtual  de  aprendizagem  Moodle, 
 como  espaço  sistematizador  do  conteúdo  e  das  atividades  propostas.  Nesse 
 ambiente, serão utilizados recursos digitais disponíveis online, em especial kahoots 

 AVALIAÇÃO  Avaliação  contínua  de  conteúdos  ministrados:  exercícios,  individuais  e/ou  em 
 grupos,  em  sala  de  aula  ao  final  de  cada  assunto;  desenvolvimento  e  seminário  de 
 propostas  de  intervenção  para  melhorias  da  saúde  laboral  e  prevenção  de 
 acidentes  e  doenças  de  empresas;  promoção  de  atividades  para  recuperação  da 
 aprendizagem  para  os  (as)  discentes,  quando  diagnosticado  dificuldades  de 
 absorção dos conteúdos e baixo rendimento nas avaliações quantitativas (provas). 
 Serão  realizadas  ao  menos  duas  avaliações,  além  de  recuperação  de 
 aprendizagem em cada unidade. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os  (as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos  (as)  discentes,  esses  (as)  serão  orientados  (as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 SALIBA, T. M.  Curso básico de segurança e higiene  ocupacional  . 8. ed. São 
 Paulo: Ed. LTr, 2018. 
 GONÇALVES, D.C; GONÇALVES, I.C; GONÇALVES, E. A.  Manual  de segurança 
 e saúde no trabalho  . São Paulo: Ed. LTr, 2018. 
 PHILIPPI JR, A.  Saneamento, saúde e meio ambiente  :  fundamentos para um 
 desenvolvimento sustentável. São Paulo: Ed. Manole, 2005. 

 BIBLIOGRAFIA  ATLAS.  Manual de legislação atlas  : segurança e medicina  complementar do 



 COMPLEMENTAR  trabalho. São Paulo: Atlas, 2019. 
 BARBOSA FILHO, A. N.  Segurança do trabalho & gestão  ambiental  . São Paulo: 
 Atlas, 2011. 
 SALIBA, T. M; CORREA, M. A. C; AMARAL, L. S.  Higiene  do trabalho e PPRA  . 
 São Paulo: LTr, 2014. 
 LIMA, E.  Gestão ambiental  . PROMIMP. Pelotas, RS: CEFET-RS,  2006. 
 LIMA, E.  Gerenciamento de resíduos  . PROMIMP. Pelotas,  RS: CEFET-RS, 2006. 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Empreendedorismo 
 CARGA HORÁRIA: 30h (50% a distância)  Horas Semanais: 2h/aula 

 EMENTA  Fundamentos  do  empreendedorismo.  Arranjos  produtivos.  Plano  de  negócios.  Perfil 
 do  empreendedor.  Os  empreendimentos  de  tecnologia  e  os  impactos  sociais  e 
 ambientais. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Desenvolver  a  capacidade  empreendedora,  dando  ênfase  ao  perfil  do(a) 
 empreendedor(a), estimulando a criatividade e a aprendizagem proativa. 

 Específicos: 
 a)  Fomentar  o  desenvolvimento  de  novos  empreendedores,  sintonizados  com  as 
 novas  tendências  mundiais,  gerando  empreendimentos  de  alta  importância  e 
 relevância para a sociedade; 
 b)  Desenvolver  a  formação  crítica-humanística  do(a)  discente,  auxiliando  no 
 desenvolvimento  de  competências  que  envolvem  responsabilidade  social  e 
 ambiental na gestão de empresas; 
 c)  Desenvolver  habilidades  empreendedoras  para  identificar  e  explorar 
 oportunidades  de  negócios,  transferindo  conhecimentos  e  técnicas 
 empreendedoras. 

 HABILIDADES  a)  Identificar  os  aspectos  históricos  e  conceituais  do  empreendedorismo  e  sua 
 relação com o contexto social e econômico; 
 b)  Identificar  a  relação  existente  entre  os  tipos  de  organizações  e  seus  objetivos. 
 Identificar oportunidades de novos empreendimentos; 
 c)  Identificar  estratégias  inovadoras,  para  a  aplicação  dos  conhecimentos  no 
 campo econômico, político e social; 
 d) Interpretar, desenvolver e praticar ações empreendedoras; 
 e) Planejar, desenvolver e avaliar novos negócios. 
 f) Definir objetivos, princípios e estrutura de um plano de negócio. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Unidade I - Empreendedorismo e perfil do empreendedor 
 1.1 O empreendedorismo 
 1.2 Classificação de empresas quanto ao porte 
 1.3 Classificação de tipos de empreendedorismo 
 1.4 Linha do tempo sobre empreendedorismo: visão histórica no Brasil 
 1.5 25 Mitos relevantes sobre empreendedorismo 
 1.6 O empreendedorismo na educação 



 1.7 Empreender para quê? 
 1.8 Tipos de empresas 
 1.9 A importância de adotar um processo empreendedor 
 1.10 Perfil do empreendedor 
 1.11 Diferenças e semelhanças entre empreendedor e administrador 
 1.12 Legislação aplicada 
 1.13 Liderança com sabedoria 

 Unidade II - Plano de negócios e perfil do empreendedor 
 2.1 Conceitos básicos sobre planejamento de negócios 
 2.2 Elementos formadores de um plano de negócios 
 2.3 Criando o seu plano de negócios 
 2.4 Arranjos e cadeias produtivas 
 2.5 Ideias abrem oportunidades 
 2.6 Atlas Nacional de Comércio e Serviços 

 METODOLOGIA  Aulas  expositivas  e  dialogadas,  com  organização  de  dinâmicas,  vivências  de 
 conteúdos  da  cultura  corporal  diversos  relacionados  aos  objetos  de  conhecimento, 
 festivais e torneios. 

 AVALIAÇÃO  A  avaliação  se  dará  de  forma  processual,  em  que  os  aspectos  qualitativos  se 
 sobrepõem  aos  aspectos  quantitativos,  observando  a  participação  nas  atividades 
 propostas,  frequências  às  aulas,  entrega  das  atividades  dentro  dos  prazos 
 estabelecidos  e  conforme  orientação  indicada,  colaboração  no  processo  de  ensino 
 e aprendizagem, disciplina e autonomia. 

 Dentre  as  estratégias  didáticas,  serão  priorizados  instrumentos  que  possibilitem  o 
 desenvolvimento  da  criatividade,  da  autonomia,  percepção  corporal  individual  e 
 social. 

 A  verificação  do  desempenho  acadêmico  será  feita  de  forma  diversificada, 
 contemplando  diferentes  habilidades,  de  acordo  com  o  que  orienta  as  normas 
 vigentes,  com  atividades  individuais  e  em  grupo,  escritas  ou  orais,  tais  como: 
 provas  e  testes,  pesquisa  bibliográfica  e/ou  de  campo,  demonstração  prática, 
 relatórios,  seminários  etc.,  elaboração  e  execução  de  projetos  científicos,  artísticos 
 ou  culturais,  e/ou  elaboração  e  execução  de  projetos  interdisciplinares  e 
 integradores. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 MARRAS,  Jean  Pierre.  Administração  de  Recursos  Humanos:  do  Operacional 
 ao Estratégico  . São Paulo: Saraiva, 2015. 
 CHIAVENATO,  I.  Introdução  à  teoria  geral  da  administração  .  9.  ed.  São  Paulo: 
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 MOSCOVICI,  F.  Desenvolvimento  Interpessoal.  Rio  de  Janeiro:  José  Olympio, 
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 COMPLEMENTAR 
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 Editora  Cultura, 2012. 
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 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Robótica 
 CARGA HORÁRIA: 30h (50% a distância)  Horas Semanais: 2h/aula 

 EMENTA  Robôs  manipuladores  seriais  e  paralelos.  Características  e  classificação  de  robôs 
 industriais.  Cinemática  direta.  Cinemática  inversa.  Cinemática  diferencial. 
 Planejamento de trajetórias. Programação de robôs industriais. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Capacitar  o(a)  discente  a  compreender  os  conceitos  de  robótica  e  suas  aplicações 
 em sistemas de automação. 

 Específicos: 
 a) Capacitar o(a) discente a caracterizar manipuladores robóticos; 
 b) Compreender e realizar cálculos de representações e transformações de 
 sistemas de coordenadas; 
 c) Realizar programações de robôs industriais e robótica móvel. 

 HABILIDADES  a) Identificar os diferentes tipos de robôs. 
 b) Desenvolver programas básicos para robôs industriais. 
 c) Integrar sistemas de automação através de robôs industriais. 
 d) Utilizar ferramentas de simulação. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Unidade I - Robótica e cinemática 
 1.1 Robótica: conceitos, aplicações e histórico. 
 1.2 Definição e anatomia de manipulador mecânico (robô industrial). 
 1.3 Cinemática do corpo rígido. 
 1.4 Cinemática de robôs manipuladores. 
 1.5 Cinemática direta e inversa. 

 Unidade II - Programação de robôs 
 2.1 Programação de robôs industriais. 
 2.2 Introdução aos sistemas de controle de manipuladores mecânicos. 



 METODOLOGIA  Aulas  expositivas  dialogadas,  utilizando  como  recursos  o  quadro  branco,  pincel, 
 computador e projetor multimídia, além de modelos robóticos. 

 Seminários para apresentação de trabalhos de pesquisa; 
 Resolução de exercícios; 
 Estudos dirigidos em sala de aula; 
 Investigação científica; 
 Problematização; 
 Projetos; 

 AVALIAÇÃO  A  avaliação  se  dará  de  forma  processual,  em  que  os  aspectos  qualitativos  se 
 sobrepõem  aos  aspectos  quantitativos,  observando  a  participação  nas  atividades 
 propostas,  frequências  às  aulas,  entrega  das  atividades  dentro  dos  prazos 
 estabelecidos  e  conforme  orientação  indicada,  colaboração  no  processo  de  ensino 
 e aprendizagem, disciplina e autonomia. 
 Dentre  as  estratégias  didáticas,  serão  priorizados  instrumentos  que  possibilitem  o 
 desenvolvimento  da  criatividade,  da  autonomia,  percepção  corporal  individual  e 
 social. 
 A  verificação  do  desempenho  acadêmico  será  feita  de  forma  diversificada, 
 contemplando  diferentes  habilidades,  de  acordo  com  o  que  orienta  as  normas 
 vigentes,  com  atividades  individuais  e  em  grupo,  escritas  ou  orais,  tais  como: 
 provas  e  testes,  pesquisa  bibliográfica  e/ou  de  campo,  demonstração  prática, 
 relatórios,  seminários  etc.,  elaboração  e  execução  de  projetos  científicos,  artísticos 
 ou  culturais,  e/ou  elaboração  e  execução  de  projetos  interdisciplinares  e 
 integradores. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 PEREZ ÁVILA, Renato Nogueira.  Guia teórico  : inteligência  artificial: redes neurais 
 e robótica : básico, intermediário e avançado. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 
 2016. 
 ROMANO, V. F.  Robótica industrial  : aplicações na indústria  de manufatura e 
 de processos. Edgard Blucher, 2002. 
 SILVA, Rodrigo.  Robótica educacional  : experiências  inovadoras na educação 
 brasileira. Penso, 2019. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 LÉVY, Pierre.  As tecnologias da inteligência  : o futuro  do pensamento na era da 
 informática. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2010. 
 PESSIS-PASTERNAK, Guitta.  Do caos à inteligência artificial  :  quando os 
 cientistas se interrogam. São Paulo: UNESP, 1994. 
 PUSTILNIK, Marcelo.  Robótica educacional e aprendizagem  :  o lúdico e o 
 aprender fazendo em sala de aula.CRV, 2020. 
 SHAW, Zed A.  Aprenda python 3 do jeito certo  : uma  introdução muito simples ao 



 incrível mundo dos computadores e da codificação. Rio de Janeiro: Alta Books, 
 2019. 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE  CURRICULAR:  Projeto  de  extensão  -  Mapeamento  das  condições  de 
 saúde de trabalhadores em Lauro de Freitas-BA 
 CARGA HORÁRIA: 60h (50% a distância)  Horas Semanais: 4h/aula 

 EMENTA  Atividades  extensionistas  de  mapeamento  das  condições  de  saúde  de 
 trabalhadores,  principais  causas  de  afastamento  do  trabalho,  atividades  de 
 promoção à saúde laboral e prevenção das doenças laborais. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Possibilitar  a  compreensão  acerca  das  condições  de  saúde  de  trabalhadores,  das 
 principais  causas  de  afastamento  do  trabalho,  das  atividades  de  promoção  à  saúde 
 laboral e prevenção das doenças laborais. 

 Específicos: 
 a)  Aplicação  de  técnicas  de  engajamento  e  aconselhamento  individual  e  coletivo  in 
 loco; 
 b)  Compreensão  do  papel  do  promotor  da  saúde  e  das  equipes  interprofissionais 
 em empresas; 
 c)  Conhecimento  da  metodologia  5A  (PANPA)  em  organizações  e  seu  papel  na 
 melhoria  dos  processos  das  equipes  e  na  consolidação  de  um  ambiente  de 
 trabalho amistoso; 
 d)  Conhecimento  ferramentas  e  instrumentos  para  avaliação  da  alimentação, 
 atividade  física  e  sobrepeso/obesidade,  em  caráter  coletivo  e  individual  a  partir  de 
 intervenções; 
 e) Promoção da saúde e do bem-estar corporativo; 
 f)  Identificação  de  causas  de  afastamento  do  trabalho  e,  com  os  dados,  realizar 
 atividades que promovam a prevenção das doenças; 
 g)  Levantamento  e  análise  das  principais  situações  de  absenteísmo  (faltas  ao 
 trabalho) relacionadas a problemas de saúde em empresas; 
 h)  Educação  em  saúde  e  educação  permanente:  materiais  educativos,  abordagens 
 em grupos; palestras e campanhas; 
 i)  Prevenção  da  violência  e  dos  acidentes  laborais  e  estimular  uma  cultura  de  paz 
 no trabalho; 
 j)  Análise  da  implantação  de  Programas  de  Promoção  da  Saúde  no  Trabalho 
 (PPST)  –  diagnóstico  situacional,  design,  engajamento  de  partes  interessadas, 
 formação de comitê, comunicação, recursos, indicadores, avaliação e melhoria 
 contínua de instituições laborais. 

 HABILIDADES  a) Aplicar técnicas de engajamento e aconselhamento em grupos e individual; 
 b)  Apropriação  acerca  do  papel  do  promotor  da  saúde  e  das  equipes 
 interprofissionais; 
 c)  Aplicar  a  metodologia  5A  (PANPA)  em  organizações  e  seu  papel  na  melhoria 
 dos  processos  das  equipes  e  na  consolidação  de  um  ambiente  de  trabalho 



 amistoso; 
 d)  Testar  ferramentas  e  instrumentos  para  avaliação  da  alimentação,  atividade 
 física  e  sobrepeso/obesidade,  em  caráter  coletivo  e  individual  a  partir  de 
 intervenções; 
 e)  Promover  estratégias  e  atividades  de  promoção  da  saúde  e  do  bem-estar 
 corporativo; 
 f)  Definir  as  principais  causas  de  afastamento  do  trabalho  e,  com  os  dados,  realizar 
 atividades que promovam a prevenção das doenças; 
 g)  Identificar  e  analisar  as  principais  situações  de  absenteísmo  (faltas  ao  trabalho) 
 relacionadas a problemas de saúde; 
 h)  Potencializar  a  educação  em  saúde  e  educação  permanente  a  partir  de 
 materiais educativos; abordagens em grupos; palestras e campanhas. 
 i)  Prevenir  a  violência  e  dos  acidentes  laborais  e  estimular  uma  cultura  de  paz  no 
 trabalho; 
 j)  Dimensionar  a  implantação  de  Programas  de  Promoção  da  Saúde  no  Trabalho 
 (PPST)–  diagnóstico  situacional,  design,  engajamento  de  partes  interessadas, 
 formação de comitê, comunicação, recursos, indicadores, avaliação e melhoria 
 contínua. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 1. Técnicas de engajamento e aconselhamento individual e coletivo. 
 2. Promoção saúde e as equipes interprofissionais. 
 3. Metodologia 5A (PANPA) 
 4.  Ferramentas  e  instrumentos  para  avaliação  da  alimentação,  atividade  física  e 
 sobrepeso/obesidade, em caráter coletivo e individual a partir de intervenções. 
 5.  Principais  estratégias  e  atividades  de  promoção  da  saúde  e  do  bem-estar 
 corporativo. 
 6. Absenteísmo laboral relacionado a problemas de saúde. 
 7.  Materiais  educativos,  projetos  de  abordagens  em  grupos,  palestras  e 
 campanhas. 
 8. Violência e dos acidentes laborais e cultura de paz no trabalho. 
 9. Programas de Promoção da Saúde no Trabalho (PPST). 

 METODOLOGIA  Aulas expositivas dialogadas, sendo parte do conteúdo disponibilizado a distância. 
 Além  disso,  serão  promovidos  debates,  estudos  de  caso,  análise  fílmica,  análise  e 
 proposição  de  soluções  para  situações-problema.  Oportunamente,  será  realizada 
 visita técnica à comunidade local para o desenvolvimento das atividades práticas. 
 Parte  da  carga  horária  será  desenvolvida  a  distância,  utilizando  as  seguintes 
 estratégias  de  ensino  e  de  aprendizagem:  discussão  em  fóruns,  construção  de 
 base  de  dados  sobre  saúde  do  trabalhador,  construção  colaborativa  de  textos  e 
 relatórios, elaboração coletiva de glossário sobre saúde do trabalhador. 
 Para  as  aulas  presenciais,  serão  utilizados  como  recursos  didáticos:  quadro,  pincel, 
 computadores  com  acesso  à  Internet,  livros,  textos  científicos  e  jornalísticos.  Para 
 as  aulas  a  distância,  será  utilizado  o  ambiente  virtual  de  aprendizagem  Moodle, 
 como  espaço  sistematizador  do  conteúdo  e  das  atividades  propostas.  Nesse 
 ambiente, serão utilizados recursos digitais disponíveis online. 

 AVALIAÇÃO  Avaliação  contínua  de  conteúdos  ministrados:  exercícios,  individuais  e/ou  em 
 grupos,  em  sala  de  aula  ao  final  de  cada  assunto;  desenvolvimento  e  seminário  de 
 propostas  de  intervenção  para  melhorias  da  saúde  laboral  e  prevenção  de 
 acidentes  e  doenças  de  empresas;  promoção  de  atividades  para  recuperação  da 
 aprendizagem  para  os(as)  discentes,  quando  diagnosticado  dificuldades  de 
 absorção dos conteúdos e baixo rendimento nas avaliações quantitativas (provas). 
 Serão  realizadas  quatro  avaliações  por  ano,  além  de  recuperação  de  aprendizagem 



 em cada unidade. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 SALIBA, T. M.  Curso básico de segurança e higiene  ocupacional  . 8. ed. São 
 Paulo: Ed. LTr, 2018. 
 GONÇALVES, D.C; GONÇALVES, I.C; GONÇALVES, E. A.  Manual  de segurança 
 e saúde no trabalho  . São Paulo: Ed. LTr, 2018. 
 PHILIPPI JR, A.  Saneamento, saúde e meio ambiente  :  fundamentos para um 
 desenvolvimento sustentável. São Paulo: Ed. Manole, 2005. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 ATLAS.  Manual de legislação atlas  : segurança e medicina  complementar do 
 trabalho. São Paulo: Atlas, 2019. 
 BARBOSA FILHO, A. N.  Segurança do trabalho & gestão  ambiental  . São Paulo: 
 Atlas, 2011. 
 SALIBA, T. M; CORREA, M. A. C; AMARAL, L. S.  Higiene  do trabalho e PPRA  . 
 São Paulo: LTr, 2014. 
 LIMA, E.  Gestão ambiental  . PROMIMP. Pelotas, RS: CEFET-RS,  2006. 
 LIMA, E.  Gerenciamento de resíduos  . PROMIMP. Pelotas,  RS: CEFET-RS, 2006. 

 4.4 Planejamento dos Componentes Curriculares - Núcleo Tecnológico 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Automação e Controle 
 CARGA HORÁRIA: 120  h (50% a distância)  Horas Semanais:  8  h/aula 

 EMENTA  Princípios  de  instrumentação.  Sensores,  transdutores  e  atuadores.  Controladores 
 Industriais  (CLPs  e  PACs).  Programação  de  Controladores  Industriais.  Sistemas  de 
 Supervisão  Industriais  e  Interface  Homem-Máquina  (IHM).  Redes  de  comunicação 
 industriais. Sistemas de gestão de controle e informação nas indústrias. 

 OBJETIVOS  Atualizar  os  profissionais  com  conceitos  e  tecnologias  normalmente  encontradas 
 em  ambientes  das  indústrias;  discutir  tópicos  atuais  relativos  à  automação  industrial 
 e  as  tecnologias  atualmente  utilizadas  na  solução  de  problemas  de  controle  na 
 indústria,  tendências  para  o  futuro,  vantagens  de  desvantagens  relacionadas  à 
 implantação  e  operação  de  processos  automatizados;  Compreender  e  interagir  com 



 processos automatizados. 

 HABILIDADES  a) Organizar o raciocínio na interpretação e solução de problemas lógicos; 
 b)  Conhecer  a  classificação,  definições,  vantagens  e  desvantagens  de  CLPs  e 
 PACs; 
 c) Entender o princípio de funcionamento e identificar as principais partes do CLP; 
 d)  Conhecer,  especificar  e  projetar  diversos  tipos  de  aplicações  industriais 
 utilizando  a  linguagem  de  programação  LADDER  e  seus  recursos,  aplicáveis  a 
 CLPs; 
 e)  Conhecer  os  diferentes  tipos  de  sistemas  de  controle  (malha  aberta  e  malha 
 fechada)  utilizados  em  ambiente  industrial;  Identificar  as  principais  características 
 de  instrumentos  de  medição,  sensores  e  atuadores  aplicados  em  sistemas  de 
 controle industrial; 
 f) Dimensionar, projetar e montar circuitos hidráulicos e pneumáticos; 
 g)  Calcular  pressão  e  a  transmissão  de  força  em  circuitos  hidráulicos  e 
 pneumáticos; 
 h)  Identificar  o  fluido  adequado  para  um  determinado  sistema  hidráulico  e  fluxos 
 laminares e turbulentos; 
 i)  Calcular  velocidade  e  vazão  em  circuitos  hidráulicos  e  pneumáticos  identificando 
 os fatores que influenciam nesses parâmetros; 
 j)  Identificar  os  principais  tipos  de  bombas  hidráulicas,  estado  de  cavitação  e  quais 
 as causas dessa cavitação; 
 k)  Identificar  os  diversos  elementos  que  compõem  os  circuitos  hidráulicos  e 
 pneumáticos; 
 l) Identificar os principais tipos de filtro e seus principais tipos de filtragem; 
 m) Escolher o tipo de filtragem correta para um determinado sistema hidráulico; 
 n) Identificar os diversos tipos de válvulas hidráulicas e pneumáticas; 
 o) Identificar os  diversos tipos de atuadores hidráulicos e pneumáticos; 
 p) Escolher os elementos corretos para a preparação do ar comprimido; 
 q) Identificar os diversos tipos de compressores. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 1.  Instrumentação  industrial:  princípios  da  instrumentação  industrial  nos  campos  da 
 medição de pressão, temperatura, vazão, nível e grandezas elétricas. 
 2. Sensores industriais. 
 3. Controladores de Processo. 
 4. Atuadores finais de processos industriais. 
 5. Transmissão de sinais. 
 6.  Controladores  Lógicos  Programáveis  (CLP)  e  Controladores  de  Automação 
 Programável  (PAC):  fundamentos  da  programação  em  Controladores  Lógicos 
 Programáveis  no  campo  industrial,  Automação  de  Processos,  Sistemas  de  controle 
 de malha aberta e malha fechada. 
 7. Hidráulica e Pneumática. 

 METODOLOGIA  Aulas na lousa, com projetor de slides e aulas práticas. 

 AVALIAÇÃO  A  avaliação  se  dará  de  forma  processual,  em  que  os  aspectos  qualitativos  se 
 sobrepõem  aos  aspectos  quantitativos,  observando  a  participação  nas  atividades 
 propostas,  frequências  às  aulas,  entrega  das  atividades  dentro  dos  prazos 
 estabelecidos  e  conforme  orientação  indicada,  colaboração  no  processo  de  ensino 
 e aprendizagem, disciplina e autonomia. 
 Dentre  as  estratégias  didáticas,  serão  priorizados  instrumentos  que  possibilitem  o 
 desenvolvimento  da  criatividade,  da  autonomia,  percepção  corporal  individual  e 



 social. 
 A  verificação  do  desempenho  acadêmico  será  feita  de  forma  diversificada, 
 contemplando  diferentes  habilidades,  de  acordo  com  o  que  orienta  as  normas 
 vigentes,  com  atividades  individuais  e  em  grupo,  escritas  ou  orais,  tais  como: 
 provas  e  testes,  pesquisa  bibliográfica  e/ou  de  campo,  demonstração  prática, 
 relatórios,  seminários  etc.,  elaboração  e  execução  de  projetos  científicos,  artísticos 
 ou  culturais,  e/ou  elaboração  e  execução  de  projetos  interdisciplinares  e 
 integradores. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 GEORGINI, Marcelo.  Automação aplicada  : descrição e  implementação de 
 sistemas sequenciais com PLCs. 9. ed. São Paulo: Érica, 2009; 
 PETRUZELLA, Frank D.  Controladores Lógicos Programávei  s.  4. ed. São Paulo: 
 AMGH, 2014; 
 NATALE, Ferdinando.  Automação industrial  . 9. ed. São  Paulo: Érica, 2007. 
 SILVEIRA, Paulo R.; SANTOS, Winderson E.  Automação  e controle discreto  . 9a 
 edição, São Paulo: Erica, 2008. 
 THOMAZINI, D. & ALBUQUERQUE, P. U. B.  Sensores industriais  .  São Paulo: Ed. 
 Érica, 2010. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 NORMAN, S. N.  Engenharia de Sistemas de Controle  .  5. ed. Ed. LTC, 2009. 
 DORF, R. C.; BISHOP, R. H.  Sistemas de controle modernos  .  11. ed. Ed. LTC, 
 2009. 
 LELUDAK, ASSADE, J.  Acionamentos eletropneumáticos  .  Curitiba: Base 
 Editorial, 2010. 
 TOCCI,  Ronald  J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory.  Sistemas digitais  : 
 princípios e aplicações. 10. ed. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2007. 
 FRANCHI, C. M.  Acionamentos elétricos  . São Paulo:  Ed. Érica, 2008. 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  SMS – Segurança, Meio Ambiente  e Saúde 
 CARGA HORÁRIA: 45h (33% a distância)  Horas Semanais: 3h/aula 

 EMENTA  Introdução  aos  conceitos  e  legislação  de  segurança  do  trabalho;  Higiene 
 ocupacional;  Análise  de  riscos;  Acidentes  e  doenças  do  trabalho;  Prevenção  e 
 combate  a  incêndio;  Emergências  e  primeiros  socorros;  Conceitos  ambientais  e 
 tópicos de gestão ambiental. 



 OBJETIVOS  Geral: 
 Formar  profissionais  capacitados  a  atuar  no  segmento  de  energias  renováveis  de 
 forma proativa e prevencionista. 

 Específicos: 
 a)  Conhecer  a  legislação  de  saúde  ocupacional  aplicável  ao  segmento  de  energias 

 renováveis; 
 b)  Analisar  incidentes  e  acidentes  do  trabalho  nas  atividades  envolvendo  energias 

 renováveis; 
 c)  Conhecer  e  identificar  os  agentes  físicos,  químicos,  biológicos  e  ergonômicos 

 inerentes ao segmento de energias renováveis; 
 d)  Conhecer classes de incêndios e agentes extintores de incêndios; 
 e)  Ter noções de combate a princípios de incêndio; 
 f)  Conhecer situações de emergência e ter noções de primeiros socorros; 
 g)  Conhecer  e  aplicar  princípios  básicos  de  prevenção  de  acidentes  e  de  doenças 

 ocupacionais; 
 h)  Ter  noções  básicas  e  fundamentais  para  atuar  de  forma  prevencionista  nas 

 atividades operacionais ligadas a energias renováveis; 
 i)  Ter  noções  de  meio  ambiente  para  saber  atuar  na  sua  preservação  visando  o 

 desenvolvimento sustentável. 

 HABILIDADES  a)  Interpretar as normas regulamentadoras (NR) e outras aplicáveis a segurança; 
 b)  Compreender  a  Legislação  Trabalhista,  especificamente,  os  benefícios  da 

 Previdência Social; 
 c)  Identificar os tipos de riscos ocupacionais; 
 d)  Interpretar  o  conceito  de  limite  de  tolerância  para  a  exposição  de  agentes 

 químicos e físicos; 
 e)  Identificar  e  atuar,  nos  diversos  tipos  de  incêndio  e  seus  respectivos  agentes 

 extintores utilizados no seu combate; 
 f)  Identificar  e  atuar  em  situação  de  emergência,  principalmente,  atendimento  em 

 primeiros socorros; 
 g)  Identificar os diversos tipos de acidentes; 
 h)  Identificar os tipos de equipamentos de proteção individual e seus usos; 
 i)  Possibilitar  a  compreensão  acerca  dos  limites  e  possibilidades  sobre  a  questão 

 do desenvolvimento sustentável; 
 j)  Identificar e atuar de forma proativa na preservação do meio ambiente. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 1. Segurança do trabalho 
 1.1 Introdução aos conceitos e legislação de segurança do trabalho 
 1.2 Conceitos de segurança do trabalho 
 1.3 Histórico da segurança e medicina do trabalho no Brasil e no mundo; 
 1.4  Legislação  trabalhista  aplicada  à  segurança  e  medicina  do  trabalho, 
 especificamente  as  Normas  Regulamentadoras,  dando  ênfase  às  seguintes 
 normas:  NR  04;  NR  05;  NR  06;  NR  07;  NR  09;  NR  10;  NR  12,  NR  15;  NR  17;  NR 
 26; NR 33 e NR 35; 
 1.5 Estudo e noções de perigos e riscos, análise preliminar de riscos; 
 Conceitos  de  educação  alimentar  e  nutricional  como  requisitos  importantes  para  a 
 saúde e prevenção de doenças do trabalho; 
 1.6  Apresentar  orientações  de  prevenção  de  acidentes  e  doenças  envolvendo 
 trabalhadores idosos; 
 1.7  Abordar  na  unidade  que  tratar  de  meio  ambiente  das  questões  da  política 
 nacional de educação ambiental; 
 Conceitos  de  prevenção  de  acidentes  de  acordo  com  o  Código  de  Trânsito 



 Brasileiro; 
 1.8  Abordar  durante  a  apresentação  da  disciplina  aspectos  aplicáveis  do  Estatuto 
 da Pessoa com Deficiência; 
 1.9  Tratar  e  trabalhar  aspectos  da  história  e  cultura  afro-brasileira  e  indígena  na 
 prevenção de doenças do trabalho e dos acidentes. 

 2. Higiene ocupacional 
 2.1  Agentes  físicos  –  ruído,  temperatura  extremas,  vibrações,  radiações  ionizantes 
 e não ionizantes, umidade e pressões anormais; 
 2.2 Agentes químicos – gases, vapores, poeiras, névoas e vapores; 
 2.3 Agentes biológicos – vírus, bactérias, fungos, parasitas e protozoários; 
 2.4 Agentes ergonômicos – dort, ler, posturas inadequadas, mobiliários. 

 3. Análise de riscos 
 3.1 Ferramentas de análise de riscos. 
 3.2 APR – Análise preliminar de riscos. 
 3.3 Mapa de riscos. 

 4. Acidentes e doenças do trabalho 
 4.1  Acidente  de  trabalho:  conceito  legal,  conceito  prevencionista,  consequências, 
 causas dos acidentes, estatística, investigação e análise de acidentes de trabalho. 
 4.2 Doenças ocupacionais e do trabalho. 
 4.3 Insalubridade e periculosidade. 
 4.4 Fatores que influenciam na ocorrência de acidentes. 
 4.5 Técnicas de prevenção de acidentes, inspeção de segurança. 
 4.6 EPI e EPC. 
 4.7 CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 
 4.8 Riscos de acidentes em usinas eólicas, fotovoltaicas e hidroelétricas. 

 5. Prevenção e combate a incêndio 
 5.1  Conceitos. 
 5.2 Teoria do fogo, classes de incêndio. 
 5.3 Tipos de agentes extintores. 
 5.4 Técnicas de prevenção e combate a incêndio. 

 6. Emergências e primeiros socorros 
 6.1 Cenários de emergência; 
 6.2 Planejamento de controle de emergências; 
 6.3 Primeiros socorros; 

 7. Conceitos ambientais e tópicos de gestão ambiental 
 7.1 Introdução, conceitos ambientais, alguns tópicos atuais da gestão ambiental; 
 7.2 Ecologia e desenvolvimento sustentável; 
 7.3 Aspectos e impactos ambientais; 
 7.4 Energia e meio ambiente; 
 7.5  Resíduos  sólidos,  industriais,  domésticos,  comerciais,  efluentes  líquidos, 
 emissões atmosféricas, sistemas de controle, ETA e ETE, coleta seletiva; 
 7.6 Crédito de carbono; 
 7.7 Modelo de sistema de gestão ambiental (SGA), implantação do SGA; 
 7.8  Programas  de  prevenção  à  poluição  (PPP),  conceitos  básicos  e  produção  mais 
 limpa. 



 METODOLOGIA  A  apresentação  dos  conteúdos  teóricos  será  por  meio  de  aulas  expositivas 
 dialogadas,  leitura  de  textos  e/ou  análise  de  vídeos.  Como  estratégias  para  o 
 desenvolvimento  da  aprendizagem,  será  proposto  leitura  e  exercícios  para 
 verificação  da  apreensão  do  conteúdo  e  da  articulação  com  a  prática, 
 especialmente correlacionada com os sistemas de energias renováveis. 
 Outras  estratégias  de  ensino  também  poderão  ser  utilizadas,  conforme  o  perfil  da 
 turma,  tais  como:  debates  sobre  temas  estratégicos  da  área,  análise  fílmica, 
 estudos de caso e simulações utilizando laboratórios virtuais. 
 Parte  da  carga  horária  (33%,  ou  1  hora/aula  por  semana),  será  desenvolvida  a 
 distância,  tendo  como  ambiente  virtual  de  aprendizagem  o  Moodle.  Como 
 estratégias  de  ensino,  será  desenvolvido  um  projeto  de  sondagem  e  análise  em 
 ambiente  real  de  empresa,  com  a  finalidade  de  identificar  aspectos  relacionados  à 
 segurança  do  trabalho,  indicando  o  que  está  de  acordo  ou  não  com  as  normas 
 vigentes,  apresentando  sugestões  de  melhorias  preferencialmente  de  baixo  custo. 
 Esse  projeto  será  desenvolvido  ao  longo  do  semestre,  sendo  organizado  em 
 etapas: estudo prévio, diagnóstico, relatório de visita, plano de ação. 

 AVALIAÇÃO  Avaliação  contínua  do  conteúdo  ministrado:  A  avaliação  do  conteúdo  teórico  será 
 realizada  pelo  sistema  de  verificação  da  aprendizagem  por  meio  de  exercícios 
 avaliativos,  podendo  ser  individual  ou  em  grupo,  em  sala  de  aula  ao  final  de  cada 
 assunto.  Também  será  utilizada  avaliação  quantitativa  utilizando  provas  individuais 
 de  múltipla  escolha,  ao  final  de  cada  unidade,  abordando  os  conteúdos  da 
 respectiva  unidade.  E,  para  a  culminância  do  projeto,  será  realizado  um  seminário 
 para  apresentação  dos  diagnósticos  e  planos  de  ação  desenvolvidos  ao  longo  do 
 semestre.  Para  avaliação  desse  projeto,  serão  considerados  aspectos  qualitativos  e 
 quantitativos, de cada etapa do projeto. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 
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 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR :  Sistemas de Geração Bioenergéticos 
 CARGA HORÁRIA: 60  h  Horas Semanais: 4  h/aula 

 EMENTA  Aspectos  Gerais:  Fontes  de  biomassa.  Papel  da  biomassa  na  Matriz  Energética 
 Nacional;  Processos  bioenergéticos;  Aspectos  biotecnológicos  da  produção  de 
 biocombustíveis; Aspectos normativos da produção de bioenergia 
 Estudos  dos  Materiais:  Biomateriais  (biomassa,  bio-óleo,  biogás,  biocarvão); 
 Caracterização  de  biomateriais.  Classificação  dos  biocombustíveis.  Óleos  vegetais 
 e biodiesel, álcool e resíduos para produção de energia. 
 Aspectos  processuais:  Energia  de  Biomassa.  Caracterização  da  biomassa. 
 Processamento  da  biomassa  (formas  de  processamento).  Características 
 físico-químicas  da  biomassa;  combustão  de  biomassa  em  fornos  e  caldeiras; 
 Processos  de  transformação  da  biomassa:  combustão;  gaseificação;  pirólise; 
 liquefação;  hidrólise;  biodigestão;  fermentação.  Sistemas  de  produção  de 
 eletricidade  a  partir  da  biomassa.  Co-geração.  Biomassa  em  pequenas  centrais 
 termelétricas.  Reações  químicas  aplicadas  a  bioenergia  (combustão,  hidrólise, 
 fermentação,  pirólise,  gaseificação,  biodigestão,  liquefação);  Balanço  material  com 
 reação; Processamento de biomateriais; Co-geração aplicada a bioenergia 
 Bioenergia,  sociedade  e  meio  ambiente:  Avaliação  do  potencial  da  biomassa: 
 agroenergia  e  resíduos;  Impacto  ambiental  do  uso  energético  da  biomassa; 
 Aspectos  sociais  e  ambientais  da  biomassa.  O  futuro  da  biomassa  no  Brasil  e  no 
 mundo. 

 OBJETIVOS  a)  Formar  profissionais  capacitados  a  executar  o  projeto,  a  instalação  e  a 
 manutenção de sistemas bioenergéticos; 
 b)  Analisar  os  impactos  econômicos,  sociais,  políticos  e  ambientais  relacionados  ao 
 uso da biomassa; 
 c)  Conhecer  características  e  propriedades  da  biomassa  usada  na  geração  de 
 eletricidade; 
 d) Conhecer técnicas de instalação e manutenção de biodigestores; 
 e)  Conhecer  e  aplicar  os  princípios  físico-químicos  da  biomassa  para  aplicação  na 
 produção de energia; 
 f)  Compreender  os  princípios  básicos  da  energia  da  biomassa  e  sua  forma  de 
 conversão para energia elétrica; 
 g) Identificar os componentes da biomassa; 
 h) Compreender os processos de co-geração a partir da biomassa; 
 i) Compreender os aspectos ligados à construção de um biodigestor. 

 HABILIDADES  a) Projetar, instalar e realizar manutenção em sistemas de geração bioenergéticos; 
 b)  Prever,  monitorar  e  quantificar  a  disponibilidade  de  fonte  de  energia  para 
 produção  de  energia  elétrica  a  partir  da  biomassa,  além  de  buscar  formas  de  tornar 
 mais eficiente a produção e uso da energia elétrica; 
 Otimizar processos bioenergéticos, resolvendo problemas práticos 
 c)  Relacionar  as  tecnologias  envolvidas  aos  processos  bioenergéticos  com 
 sociedade e meio ambiente; 



 d)  Fazer  proposições  sobre  melhorias  tecnológicas  nos  processos  de  obtenção  de 
 bioenergia; 
 e)  Desenvolver  pensamento  crítico  a  respeito  da  sustentabilidade  e  dos  processos 
 bioenergéticos em prol da sociedade; 
 f)  Reconhecer  e  analisar  questões  sociais,  culturais  e  ambientais  diversas, 
 identificando  e  incorporando  valores  importantes  para  si  e  para  o  coletivo  que 
 assegurem  a  tomada  de  decisões  conscientes,  consequentes,  colaborativas  e 
 responsáveis; 
 g)  Participar  ativamente  da  proposição,implementação  e  avaliação  de  solução  para 
 problemas  socioculturais  e/ou  ambientais  em  nível  local,regional,nacional  e/ou 
 global,  co  responsabilizando-se  pela  realização  de  ações  e  projetos  voltados  ao 
 bem comum; 
 h) Comparar origens, usos, vantagens e desvantagens da biomassa; 
 i)  Utilizar  a  biomassa  tanto  para  fins  de  produção  de  energia  elétrica  quanto  para 
 produção de biocombustíveis; 
 j) Apresentar domínio sobre as tecnologias de conversão energética da biomassa. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Unidade I - Aspectos gerais e estudos dos materiais 

 1. Aspectos gerais 
 1.1  Energia  e  Biomassa:  Introdução  à  biomassa;  Fontes  de  biomassa;  Biomassa  no 
 Brasil e no mundo; O papel da biomassa na matriz energética nacional. 
 1.2. Caracterização da Biomassa: Propriedades; Composição química elementar. 
 1.3  Processamento  da  Biomassa:  Combustão;  Pirólise;  Gaseificação;  Fermentação; 
 Hidrólise; Destilação 

 2. Estudos dos Materiais 
 2.1.  Fundamentos  de  Biocombustíveis:  Conceitos  iniciais  de  Biocombustíveis; 
 Estudo  das  substâncias  de  origem  orgânica;  Processo  de  combustão  de  matéria 
 orgânica; 
 2.2.  Estudos  Teóricos  e  Práticos  de  Biocombustíveis  -  Biodiesel;  Definição  de 
 Biodiesel;  Processos  de  obtenção  e  matérias-primas  empregadas;  Vantagens  e 
 desvantagens do uso de biodiesel. 
 2.3  Estudos  teóricos  e  Práticos  de  Biocombustíveis  -  Bioetanol;  Definição  de 
 Bioetanol;  Processos  de  obtenção  e  matérias-primas  empregadas;  Vantagens  e 
 desvantagens do uso de bioetanol. 
 2.4.  Estudos  Teóricos  e  Práticos  de  Biocombustíveis  -  Biogás;  Definição  de  Biogás; 
 Processos  de  obtenção  e  matérias-primas  empregadas;  Vantagens  e  desvantagens 
 do uso de biogás. 

 Unidade II - Aspectos processuais, bioenergia e meio ambiente 

 3. Aspectos processuais 
 3.1 Sistemas de Produção de Eletricidade a partir da Biomassa 
 3.2 Tecnologia para aproveitamento de resíduos sólidos urbanos 
 3.3 Biodigestão de efluentes 
 3.4 Co-geração 
 3.5 Geração de eletricidade com resíduos de madeira e arroz 
 3.6 Biomassa para pequenas centrais termelétricas 
 3.7 Impacto ambiental do uso energético da biomassa e controle de emissões. 

 4. Bioenergia, sociedade e meio ambiente 
 4.1  Biocombustível  e  Meio  Ambiente:  Impactos  ambientais,  sociais  e  culturais  da 



 utilização dos biocombustíveis; Aspectos locais; Aspectos brasileiros e mundiais. 
 4.2  Resíduos  e  Gestão  de  Resíduos:  Gestão  de  resíduos  sólidos;  Definição,  origem 
 e  classificação;  Características  (físicas,  químicas,  biológicas)  e  tratamentos;  Riscos 
 potenciais de contaminação do meio ambiente pelos resíduos sólidos; 
 4.3  Gestão  de  resíduos  líquidos:  Definição,  origem  e  classificação;  Características 
 (físicas,  químicas,  biológicas)  e  tratamentos;  Riscos  potenciais  de  contaminação  do 
 meio ambiente pelos resíduos líquidos; 
 4.4 Resíduos da indústria do bioetanol 
 4.5 Resíduos da indústria do biodiesel 
 4.6 Resíduos da indústria do biogás 
 4.7 Resíduos da indústria da biomassa 

 METODOLOGIA  Serão  utilizadas  aulas  expositivas  e  dialogadas,  bem  como  aulas  práticas 
 realizadas  no  laboratório  de  Química.  Seminários  temáticos  para  tratar  das 
 perspectivas  futuras  da  biomassa  para  produção  de  energia  e  visitas  técnicas  para 
 instituições que usam a biomassa com a finalidade da obtenção da energia. 

 AVALIAÇÃO  Avaliação  contínua  do  conteúdo  ministrado:  A  avaliação  do  conteúdo  teórico  será 
 realizada  pelo  sistema  de  verificação  da  aprendizagem  fazendo  uso  de  trabalhos 
 individuais  e/ou  em  grupos,  contemplando  apresentação  oral,  e/ou  entrega  de  parte 
 escrita  referente  à  pesquisa,  além  da  realização  de  exercícios  de  revisão  dos 
 conteúdos,  provas  dissertativas  e/ou  de  múltipla  escolha,  entre  outros.  A  avaliação 
 do  conteúdo  prático  será  realizada  pela  montagem  de  pequenos  projetos  durante  o 
 decorrer  do  ano  letivo,  levando-se  em  consideração  a  qualidade  do  material  teórico 
 apresentado  (relatórios)  e  a  montagem  do  protótipo.  Ainda  podem  ser 
 contemplados  exercícios  propostos  em  sala;  Relatórios  de  aula  prática  e  das  visitas 
 técnicas;  Avaliação  das  pesquisas  propostas;  Avaliação  dos  seminários;  Serão 
 realizadas  três  avaliações,  no  mínimo,  por  unidade,  além  da  recuperação  de 
 aprendizagem. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 
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 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR :  Circuitos e sistemas eletroeletrônicos  aplicados 
 CARGA HORÁRIA: 120  h (25% a distância)  Horas Semanais:  8  h/aula 

 EMENTA  Fundamentos  de  eletricidade  básica.  Leis  de  Kirchhoff;  Introdução  aos  circuitos 
 de  corrente  alternada  monofásicos  e  trifásicos;  Potência  nos  circuitos  de  corrente 
 alternada; Dispositivos semicondutores: Diodos; Transistores. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Preparar  futuros  profissionais  capacitados  a  aplicar  os  conceitos  e  as  técnicas  de 
 sistemas eletroeletrônicos básicos. 

 Específicos: 
 a)  Compreender  os  conceitos  básicos  e  as  técnicas  de  sistemas  eletroeletrônicos 
 básicos; 
 b) Capacitar os discentes a aplicar os conceitos. 

 HABILIDADES  a) Resolver e analisar circuitos elétricos simples; 
 b) Montar circuitos com resistores na prática; 
 c) Entender e saber aplicar as leis de Kirchhoff em circuitos de corrente contínua; 
 d)  Analisar  os  circuitos  de  corrente  alternada  utilizando  fasores  e  números 
 complexos; 
 e)  Entender  e  saber  aplicar  as  leis  de  Kirchhoff  em  circuitos  de  corrente  alternada 
 monofásicos e trifásicos. 
 f)  Entender  o  funcionamento  dos  semicondutores  e  sua  importância  nos  circuitos 
 eletrônicos. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 1. Associação de resistores. 
 2. 1ª e 2ª leis de Kirchhoff e análise de circuitos resistivos. 
 3. Teoremas de Thevenin e de Norton. 
 4.  O  sinal  senoidal  e  suas  características,  números  complexos,  fasores, 
 impedâncias  resistiva,  capacitiva,  indutiva  e  análise  fasorial  de  circuitos  RLC  em 
 regime permanente senoidal. 
 5. Circuitos trifásicos equilibrados ligados em estrela e triângulo. 
 6.  Potências  ativa,  reativa,  aparente,  complexa,  fator  de  potência  e  correção  do 
 fator de potência em circuitos monofásicos e trifásicos. 
 7. Conceitos básicos de semicondutores. 
 8. Diodos, Transistores Bipolares de Junção. 

 METODOLOGIA  Aulas  expositivas  dialogadas,  com  o  uso  de  quadro,  equipamentos  de  multimídia, 
 seminários e horário para atendimento ao(à) discente; 
 Aulas  com  simulações  via  ferramenta  computacional;  Atividades  práticas  no 



 Laboratório de Eletrônica. 

 AVALIAÇÃO  Avaliação  contínua  do  conteúdo  ministrado:  A  avaliação  do  conteúdo  teórico  será 
 realizada  pelo  sistema  de  verificação  da  aprendizagem  fazendo  uso  de  trabalhos 
 individuais  e/ou  em  grupos,  contemplando  apresentação  oral,  e/ou  entrega  de 
 parte  escrita  referente  à  pesquisa,  além  da  realização  de  exercícios  de  revisão 
 dos  conteúdos,  provas  dissertativas  e/ou  de  múltipla  escolha,  entre  outros.  A 
 avaliação  do  conteúdo  prático  será  realizada  pela  montagem  de  pequenos 
 projetos  durante  o  decorrer  do  ano  letivo,  levando-se  em  consideração  a 
 qualidade  do  material  teórico  apresentado  (relatórios)  e  a  montagem  do  protótipo. 
 Ainda  podem  ser  contemplados  exercícios  propostos  em  sala;  Relatórios  de  aula 
 prática  e  das  visitas  técnicas;  Avaliação  das  pesquisas  propostas;  Avaliação  dos 
 seminários;  Serão  realizadas  três  avaliações,  no  mínimo,  por  unidade,  além  da 
 recuperação de aprendizagem. 

 RECUPERAÇÃO DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo 
 de  aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente 
 será  aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a 
 intervenção  realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo, 
 as  atividades  propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão 
 utilizar  estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado 
 ainda as necessidades específicas de cada discente. 
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 BÁSICA 
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 BIBLIOGRAFIA 
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 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Eficiência e Planejamento Energético 
 CARGA HORÁRIA: 60  h  Horas Semanais: 4  h/aula 

 EMENTA  Eficiência  energética,  aspectos  gerais  e  definições;  Legislação;  Programas  de 
 governo;  Matriz  Energética;  Aspectos  do  setor  energético  nacional  e  mundial; 
 Participação do Estado em Empresas de Energia; 
 Privatização  de  Empresas  de  Energia;  Metodologias  de  diagnóstico  energético; 
 melhoria  da  eficiência  energética  em  usos  finais;  Gerenciamento  energético; 



 Estudo  de  casos;  Energia,  meio  ambiente  e  desenvolvimento  sustentável;  Geração 
 distribuída;  Cogeração;  Células  a  combustível;  Noções  básicas  de  análise  de 
 projetos  de  eficiência  energética;  Principais  causas  do  desperdício  de  energia; 
 Melhoria  da  Eficiência  energética  em  usos  finais;  análise  de  modelos  energéticos 
 como ferramenta para o desenvolvimento socioeconômico; Estudo de casos. 

 OBJETIVOS  Conhecer  os  principais  aspectos  no  uso  das  fontes  de  energia  no  Brasil  e  no 
 mundo,  bem  como  aplicar  os  conceitos  de  eficiência  e  planejamento  energético 
 para  o  desenvolvimento  de  metodologias  que  visem  a  otimização  de  processos  nos 
 diversos setores econômicos. 

 HABILIDADES  Identificar as principais fontes de energia utilizadas no Brasil e no Mundo; 
 Entender  a  importância  da  utilização  das  fontes  renováveis  de  energia  para  o  futuro 
 do planeta; 
 Analisar  e  interpretar  os  principais  aspectos  políticos  e  econômicos  que  envolve  o 
 estado das empresas de energia elétrica; 
 Saber interpretar e resolver problemas relacionados à eficiência energética; 
 Entender a importância do aproveitamento energético; 
 Saber analisar economicamente projetos de eficiência energética; 
 Saber utilizar alternativas que minimizem o desperdício de energia. 
 Saber  analisar  e  interpretar  estudos  de  caso  que  envolvem  o  planejamento 
 energético. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Estudo  das  Formas  e  Fontes  de  Energia,  enfatizando  as  Leis  da  Conservação  de 
 Energia,  os  Recursos  Energéticos  e  os  Fatores  de  Conversão  de  energia;  Definição 
 de  Desenvolvimento  Sustentável  e  Indicadores  de  Sustentabilidade  Energética; 
 Estudo  do  Balanço  energético,  com  ênfase  nos  Principais  Aspectos  da  Matriz 
 Energética  Nacional  e  Mundial;  Definição,  exemplos  e  análise  econômica  no  uso  da 
 Geração  Distribuída;  Estudo  da  Cogeração  e  seu  Desenvolvimento  no  Brasil  e  no 
 Mundo;  Definição,  esquema  de  Funcionamento,  aplicações  e  Principais 
 Tecnologias  das  Células  a  Combustível;  Estudo  das  Principais  Causas  do 
 Desperdício  de  Energia  nos  Diversos  Setores  da  Sociedade  para  posterior 
 aplicação  de  Metodologias  de  Diagnóstico  Energético  visando  otimização  da 
 eficiência  de  Usos  Finais:  Força  Motriz,  Iluminação,  Climatização,  Refrigeração, 
 etc;  Exemplos  de  Casos  de  Sucesso  da  Implementação  de  Programas  de 
 Planejamento Energético em Empresas de Médio e Grande Porte. 

 METODOLOGIA  Aulas expositivas, utilizando projetor de multimídia, quadro e pincel atômico; 
 Apresentação de vídeos sobre os assuntos abordados; 
 Utilização  do  Laboratório  nas  aulas  práticas  para  simulação  de  eficiência  na 
 implantação de fontes de energia renovável; 
 Utilização  de  visitas  técnicas  em  empresas  que  utilizem  técnicas  para  o  aumento 
 da eficiência energética em seus processos; 
 Utilização de livros, apostilas e listas de exercícios de fixação. 

 AVALIAÇÃO  Avaliação  contínua  do  conteúdo  ministrado:  a  avaliação  do  conteúdo  teórico  será 
 realizada  pelo  sistema  de  verificação  da  aprendizagem  com  aplicação  de  provas 
 discursivas,  sendo  observados  a  clareza  nas  informações  e  o  desenvolvimento  de 
 raciocínio,  de  provas  de  múltipla  escolha,  de  trabalhos  individuais  e/ou  em  grupos, 
 contemplando  apresentação  oral,  e/ou  entrega  de  parte  escrita  referente  à 
 pesquisa,  de  exercícios  de  revisão  dos  conteúdos,  entre  outros.  A  avaliação  do 
 conteúdo  prático  será  realizada  pelas  atividades  de  execução  de  projetos  de 
 eficiência e planejamento energético, com auxílio de 



 programas  computacionais,  onde  serão  avaliadas  habilidades  no  desenvolvimento 
 das atividades propostas através de relatórios e apresentação oral. 
 Ainda  podem  ser  contempladas  as  avaliações  de  relatórios  referentes  às  visitas 
 técnicas ocorridas em empresas. 
 Serão  realizadas  três  avaliações,  no  mínimo,  por  unidade,  além  da  recuperação  de 
 aprendizagem. 
 Para  uma  avaliação  qualitativa,  serão  realizadas  avaliações  diagnósticas  no  início 
 do  ano  letivo  e  no  final  de  cada  unidade,  verificando-se  assim,  as  habilidades  e 
 competências  que  os(as)  discentes  já  possuem  e  as  que  foram  alcançadas  ou  não 
 no decorrer do ano. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 
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 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR :  Gestão da Qualidade 
 CARGA HORÁRIA: 45  h  Horas Semanais: 3  h/aula 

 EMENTA  Qualidade:  conceitos  e  definições.  História  da  Qualidade  e  sua  evolução.  Normas 
 para  Gerenciamento  de  Qualidade.  Sistemas  para  Gerenciamento  da  Qualidade. 
 Certificação e avaliação de Sistemas da Qualidade. Melhoria de processos. 
 Ferramentas da Qualidade. Gestão da Qualidade Total. 



 OBJETIVOS  Geral: 
 Capacitar  os(as)  discentes  a  compreender  o  processo  de  planejamento  e  gestão  da 
 qualidade nas organizações, bem como a aplicação de métodos e ferramentas. 

 Específicos: 
 a)  Proporcionar  ao(à)  discente  uma  visão  sobre  os  conceitos,  ferramentas  e 
 métodos de gestão de qualidade; 
 b) Apresentar as normas e métodos de gestão da qualidade; 
 c) Capacitar os(as) discentes na aplicação das ferramentas da qualidade; 
 d)  Oportunizar  ao(à)  discente  uma  reflexão  sobre  a  relação  entre  gestão  da 
 qualidade e competitividade organizacional. 

 HABILIDADES  a)  Reconhecer  o  desenvolvimento  da  histórico  da  qualidade  e  suas  contribuições 
 para as definições atuais; 
 b) Conhecer as normas e certificações da qualidade; 
 c) Desenvolver plano de ação para controle e melhoria da qualidade; 
 d) Ser capaz de aplicar as ferramentas da qualidade no âmbito organizacional; 
 e) Relacionar a gestão da qualidade e competitividade organizacional. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 1. Introdução à Gestão da Qualidade 
 1.1 Conceitos de Gestão da Qualidade 
 1.2 Precursores da Qualidade 

 2. Sistema de Certificação de Qualidade 

 3. Gerenciamento da Qualidade Total 

 4. Controle de Qualidade 

 5. Qualidade em Serviços 

 6. Métodos para análise e melhoria de qualidade 
 6.1 MASP 
 6.2 FMEA 

 7. Ferramentas da Qualidade 

 METODOLOGIA  Aulas presenciais: Aulas expositivas; Trabalhos em grupo; 
 Seminários;  Dinâmicas  de  grupos  e  jogos;  Análise  de  Estudos  de  Caso  e  Casos  de 
 Ensino; Filmes e Vídeos; Palestras; Exercícios em sala de aula. 
 Aulas  a  distância*:  Aulas  expositivas;  Debates;  Análise  de  Estudos  de  Caso  e 
 Casos de Ensino. 

 AVALIAÇÃO  A  avaliação  se  dará  de  forma  processual,  em  que  os  aspectos  qualitativos  se 
 sobrepõem  aos  aspectos  quantitativos,  observando  a  participação  nas  atividades 
 propostas,  frequências  às  aulas,  entrega  das  atividades  dentro  dos  prazos 
 estabelecidos  e  conforme  orientação  indicada,  colaboração  no  processo  de  ensino 
 e aprendizagem, disciplina e autonomia. 
 Dentre  as  estratégias  didáticas,  serão  priorizados  instrumentos  que  possibilitem  o 
 desenvolvimento  da  criatividade,  da  autonomia,  percepção  corporal  individual  e 
 social. 
 A  verificação  do  desempenho  acadêmico  será  feita  de  forma  diversificada, 
 contemplando  diferentes  habilidades,  de  acordo  com  o  que  orienta  as  normas 



 vigentes,  com  atividades  individuais  e  em  grupo,  escritas  ou  orais,  tais  como: 
 provas  e  testes,  pesquisa  bibliográfica  e/ou  de  campo,  demonstração  prática, 
 relatórios,  seminários  etc.,  elaboração  e  execução  de  projetos  científicos,  artísticos 
 ou  culturais,  e/ou  elaboração  e  execução  de  projetos  interdisciplinares  e 
 integradores. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 
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 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Instalações Elétricas 
 CARGA HORÁRIA: 90  h  Horas Semanais: 6  h/aula 

 EMENTA  Conceitos  básicos  de  instalações  elétricas;  Ligações  básicas  nas  instalações 
 elétricas  residenciais;  Projetos  de  instalações  elétricas  residenciais;  Projetos  de 
 instalações  elétricas  comerciais;  Projetos  de  instalações  elétricas  industriais; 
 Noções de domótica. 

 OBJETIVOS  Formar  um  profissional  capaz  de  vivenciar  um  ambiente  de  trabalho  que  envolve  as 
 instalações elétricas; 
 Fazer com que o(a) discente trabalhe de forma segura na respectiva área. 



 HABILIDADES  a)  Entender  as  principais  normas  relacionadas  às  instalações  elétricas  de  baixa 
 tensão; 
 b)  Saber  fazer  as  ligações  básicas  em  instalações  elétricas  residenciais,  comerciais 
 e industriais de baixa tensão; 
 c)  Saber  elaborar  projetos  elétricos  residenciais,  comerciais  e  industriais  de  baixa 
 tensão; 
 d)  Saber  executar  projetos  elétricos  residenciais,  comerciais  e  industriais  de  baixa 
 tensão; 
 e) Saber manipular de forma básica o Arduino; 
 f)  Saber  elaborar  e  construir  instalações  elétricas  automatizadas  por  meio  do 
 Arduino. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Unidade 1 – Instalações Elétricas 

 1.1  CONCEITOS  BÁSICOS  DE  INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS:  a  norma  NBR  5410, 
 simbologia  de  dutos,  condutores,  leitos  de  cabos,  caixas  de  passagem,  quadros  de 
 distribuição,  interruptores,  campainhas,  luminárias,  refletores,  tomadas,  diagramas 
 unifilares e multifilares. 
 1.2  TÉCNICAS  DE  EXECUÇÃO  DE  INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS:  técnicas  de 
 emenda  de  cabos,  tipos  de  chaves,  parafusadeiras  elétricas,  alicates,  alicates 
 decapadores  de  cabos,  chaves  de  teste  de  continuidade  e  utilização  do  multímetro 
 em instalações elétricas. 
 1.3  ELEMENTOS  UTILIZADOS  EM  INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS:  caixas  de 
 passagem,  leito  de  cabos,  soquetes,  equipamentos  de  proteção  individual  (EPIs), 
 eletrodutos rígidos e flexíveis. 
 1.4  LIGAÇÕES  BÁSICAS  NAS  INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS  RESIDENCIAIS: 
 ligação  de  lâmpadas  e  lâmpadas  fluorescentes  tubulares  com  interruptores  simples, 
 paralelos  e  intermediários,  ligação  de  campainha,  fotocélula,  sensor  de  presença, 
 tomadas  de  uso  geral  (TUG’s),  tomadas  conjugadas,  chuveiro  elétrico,  montagem 
 de  quadros  de  distribuição  monofásico,  bifásico,  trifásico,  do  medidor  de  energia 
 elétrica e padrão de entrada de residências. 
 1.5  PROJETO  ELÉTRICO  RESIDENCIAL:  critério  da  área  útil,  determinação  das 
 quantidades  mínimas  de  pontos  de  luz  e  tomadas  de  uso  geral,  determinação  do 
 tipo de fornecimento e divisão dos circuitos. 
 1.6  DIMENSIONAMENTO  DE  CONDUTORES  EM  INSTALAÇÕES  RESIDENCIAIS: 
 cabos  normais  e  multiplexados,  dimensionamento  dos  condutores  pelo  método  da 
 capacidade  de  corrente,  dimensionamento  de  dispositivos  de  proteção  e 
 eletrodutos. 
 1.7  LEITURA  E  INTERPRETAÇÃO  DE  PLANTAS  ELÉTRICAS:  interpretação  de 
 projetos elétricos residenciais e execução, ART, memorial descritivo e orçamento. 
 1.8  DISPOSITIVOS  CONTRA  SURTOS  E  FUGA  DE  CORRENTE:  dispositivos  DR 
 e dispositivos DPS em instalações elétricas. 

 Unidade 2 –  Instalações Elétricas 

 2.1  PROJETO  ELÉTRICO  DE  UM  ESCRITÓRIO  COMERCIAL:  critério  da  área  útil, 
 determinação  das  quantidades  mínimas  de  pontos  de  luz  e  tomadas  de  uso  geral 
 de  um  escritório  comercial,  determinação  do  tipo  de  fornecimento  e  divisão  dos 
 circuitos. 
 2.2  DIMENSIONAMENTO  DE  CONDUTORES  EM  INSTALAÇÕES  COMERCIAIS: 
 dimensionamento dos condutores, dispositivos de proteção e eletrodutos. 
 2.3  PROJETO  ELÉTRICO  DE  UM  GALPÃO  INDUSTRIAL:  potência  no  eixo  de 
 motores,  demanda  do  centro  de  controle  de  motores  (CCM),  demanda  do  quadro 



 de  luz  (QDL),  demanda  do  quadro  geral  de  força  (QGF),  dimensionamento  do 
 transformador  da  subestação,  dimensionamento  dos  condutores  pela  ampacidade 
 e  queda  de  tensão,  dimensionamento  dos  disjuntores  dos  CCM’s,  QDL’s  e  QGF, 
 correção  do  fator  de  potência  com  banco  de  capacitores  e  o  diagrama  unifilar  da 
 instalação de um galpão industrial. 
 2.4  NOÇÕES  DE  AUTOMAÇÃO  DE  INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS  COM  ARDUINO: 
 princípios  do  arduino,  estrutura  de  dados,  comandos  do  arduino,  programação  com 
 o  arduino,  relés  de  5  pinos  aplicados  em  instalações  elétricas,  automação  de 
 lâmpadas  e  motores  de  indução  com  arduino,  controle  temporizado  e  controle  feito 
 por computador de circuitos de iluminação em instalações elétricas. 

 METODOLOGIA  Aulas  expositivas  dialogadas,  com  o  uso  de  quadro,  pincel,  computador  e  projetor 
 multimídia,  realização  de  seminários  e  disponibilização  de  horário  para  atendimento 
 ao(à) discente; 
 Atividades práticas no laboratório de instalações elétricas. 

 AVALIAÇÃO  Avaliação  contínua  do  conteúdo  ministrado:  a  avaliação  do  conteúdo  teórico  será 
 realizada  pelo  sistema  de  verificação  da  aprendizagem  fazendo  uso  de  trabalhos 
 individuais  e/ou  em  grupos,  contemplando  apresentação  oral,  e/ou  entrega  de  parte 
 escrita  referente  à  pesquisa,  além  da  realização  de  exercícios  de  revisão  dos 
 conteúdos,  provas  dissertativas  e/ou  de  múltipla  escolha,  entre  outros.  A  avaliação 
 do  conteúdo  prático  será  realizada  pelas  atividades  práticas  no  decorrer  do 
 semestre  letivo,  levando-  se  em  consideração  a  qualidade  do  material  teórico 
 apresentado  (relatórios)  e  a  construção  de  protótipos.  Ainda  podem  ser 
 contemplados  exercícios  propostos  em  sala:  Relatórios  de  aula  prática  e  das  visitas 
 técnicas;  Avaliação  das  pesquisas  propostas;  Avaliação  dos  seminários;  Serão 
 realizadas  três  avaliações,  no  mínimo,  por  semestre,  além  da  recuperação  de 
 aprendizagem.  Com  a  finalidade  de  verificar  se  os  objetivos,  as  habilidades  e 
 competências  foram  alcançadas  pelos(as)  discentes  de  forma  satisfatória,  ocorrerá 
 uma  avaliação  no  modelo  qualitativo  por  meio  de  uma  dissertação  ou  apresentação 
 oral do(a) discente para o(a) docente. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 
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 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Desenho Técnico 
 CARGA HORÁRIA: 90  h  Horas Semanais: 6  h/aula 

 EMENTA  Fundamentos  do  desenho  técnico.  Habilitação  na  utilização  de  instrumentos 
 apropriados.  Princípios  fundamentais  da  geometria  plana  e  espacial.  Leitura, 
 interpretação  e  representação  gráfica  do  desenho  técnico.  Normas  Técnicas  da 
 ABNT. 

 OBJETIVOS  a)  Conhecer  os  princípios  e  a  aplicabilidade  do  Desenho  Técnico  e  utilizar 
 corretamente os instrumentos de desenho. 
 b)  Capacitar  para  a  leitura,  interpretação  e  representação  de  modelos 
 bidimensionais e tridimensionais, de acordo com as Normas Técnicas; 
 c) Proporcionar o desenvolvimento do raciocínio espacial; 
 d) Habilitar para o cálculo de área e perímetro das superfícies; 
 e) Promover o emprego adequado de escalas gráficas e numéricas; 
 f)  Obter  conhecimentos  básicos  da  tecnologia  CAD  -  Computer  Aided  Design 
 (Desenho Auxiliado por Computador); 
 f)  Estimular  a  multidisciplinaridade  dos  conteúdos,  a  fim  de  utilizá-los  na 
 resolução  de  problemas  associados  a  outras  disciplinas  e  a  sistemas  de  energia 
 renovável. 

 HABILIDADES  a)  Construir  as  figuras  geométricas  básicas  a  partir  da  identificação  das  suas 
 características  e  propriedades  determinantes,  como  elemento  de  leitura  das 
 formas encontradas no cotidiano para resolver problemas gráficos espaciais; 
 b)  Aplicar  os  conhecimentos  da  percepção  e  traçado  dos  elementos  gráficos  na 
 construção da simbologia e convenções técnicas da área; 
 c) Interpretar e aplicar as normas técnicas nos desenhos das áreas específicas; 
 d)  Manusear  corretamente  o  material  de  desenho  e  empregar  processos 
 adequados na obtenção de soluções gráficas dos traçados da área técnica; 
 e)  Construir  desenhos  utilizados  na  área  técnica  empregando  a  simbologia  e 
 convenções específicas; 
 f)  Aplicar  a  terminologia  técnica  na  leitura  e  construção  de  desenhos  da  área 
 profissional; 
 g)  Elaborar  desenhos  com  dados  obtidos  a  partir  de  conhecimentos  da  área 
 específica; 
 h)  Manusear  corretamente  software  do  tipo  CAD,  otimizando  recursos  para  o 
 emprego  de  processos  adequados  na  obtenção  de  soluções  gráficas  dos 
 traçados da área técnica; 
 i)  Aplicar  os  conhecimentos  da  percepção,  visão  espacial  e  traçado  dos 
 elementos gráficos, representando objetos em três planos (top, left, right) 
 – Perspectiva Isométrica. 



 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 1. Percepção das formas geométricas básicas e suas relações formais. 
 2.  Medidas  e  as  relações  de  proporcionalidade  nos  processos  de  construção 
 gráfica. 
 3. Instrumental de desenho, uso e conservação. 
 4.  Normas  técnicas  do  desenho:  formato  de  papel  e  seus  dobramentos,  tipos  de 
 linhas, legenda, caligrafia técnica, cotagem. 
 5. Escalas gráficas, numéricas e unidades de medidas. 
 6. Traçados e formas de representação das figuras planas. 
 7. Cálculo de Área e perímetro. 
 8. Formas poliédricas 
 9.  Noção  de  posição  geográfica  tendo  como  base  as  coordenadas  do  sistema 
 de projeção ortogonal. 
 10. Formas de representação espacial: perspectivas e desenho projetivos. 
 11. Normas, simbologias e convenções do desenho arquitetônico e elétrico. 
 12. Desenho assistido por computador 
 12.1 Software do tipo CAD (instalação, configuração e manuseio) 
 12.2 Sistemas de Coordenadas. 
 12.3 Controle de Visualização. 
 12.4  Comandos  Auxiliares  de  Formatação,  Precisão,  Criação,  Modificação, 
 Edição, Cálculos e Verificação, Textos Dimensionamento e Impressão. 
 12.5  Conceitos  fundamentais  para  construção  de  programas  de  computadores 
 através de linguagem de programação. 

 METODOLOGIA  Será  utilizado  como  base  na  construção  dos  novos  conhecimentos,  as 
 experiências adquiridas anteriormente pelos(as) discentes. 
 No  desenvolvimento  das  aulas  serão  empregados  os  métodos:  explicativo, 
 demonstrativo,  participativo,  resolução  de  problemas  e  pesquisa  orientada,  de 
 acordo com a competência e habilidade a ser desenvolvida. 
 A  organização  das  ações  didáticas  contemplará  atividades  individuais  e  em 
 equipe,  pertinentes  ao  conteúdo  da  disciplina  e  de  atividades  interdisciplinares 
 com as disciplinas da área profissionalizante. 
 Os  recursos  didáticos  disponibilizados  para  a  organização  didática  se 
 constituem  em:  quadro  branco,  pilot,  computador,  projetor  multimídia, 
 Instrumentos  de  desenho  (par  de  esquadros,  transferidor,  compasso, 
 escalímetro,  pranchetas  com  réguas  paralelas;  Modelos  tridimensionais, 
 Normas e tabelas da ABNT. 
 Serão  desenvolvidas  atividades  práticas  com  listas  de  exercícios  e  construção 
 de modelos tridimensionais. 

 AVALIAÇÃO  A  avaliação  se  dará  de  forma  processual,  em  que  os  aspectos  qualitativos  se 
 sobrepõem  aos  aspectos  quantitativos,  observando  a  participação  nas 
 atividades  propostas,  frequências  às  aulas,  entrega  das  atividades  dentro  dos 
 prazos  estabelecidos  e  conforme  orientação  indicada,  colaboração  no  processo 
 de ensino e aprendizagem, disciplina e autonomia. 
 Dentre  as  estratégias  didáticas,  serão  priorizados  instrumentos  que  possibilitem 
 o  desenvolvimento  da  criatividade,  da  autonomia,  percepção  corporal  individual 
 e social. 
 A  verificação  do  desempenho  acadêmico  será  feita  de  forma  diversificada, 
 contemplando  diferentes  habilidades,  de  acordo  com  o  que  orienta  as  normas 
 vigentes,  com  atividades  individuais  e  em  grupo,  escritas  ou  orais,  tais  como: 
 provas  e  testes,  pesquisa  bibliográfica  e/ou  de  campo,  demonstração  prática, 
 relatórios,  seminários  etc.,  elaboração  e  execução  de  projetos  científicos, 
 artísticos  ou  culturais,  e/ou  elaboração  e  execução  de  projetos  interdisciplinares 



 e integradores. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do 
 processo  de  aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos 
 prévios  e  promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam 
 exprimir  o  que  conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente. 
 Ao  identificar  as  dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão 
 orientados(as)  a  participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e 
 posteriormente  será  aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de 
 averiguar  se  a  intervenção  realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor 
 resultado  no  processo,  as  atividades  propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a 
 aprendizagem  deverão  utilizar  estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente. 
 Deverá ser considerado ainda as necessidades específicas de cada discente. 
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 BÁSICA 

 MANFÉ, Giovanni; POZZA, Rino; SCARATO,Giovanni.  Desenho  técnico 
 mecânico  : v.1: curso completo para as escolas técnicas  e ciclo básico das 
 faculdades de engenharia. Rio de Janeiro: Hemus, 2004. 
 RIBEIRO, Antônio Clélio; PERES, Mauro Pedro; IZIDORO, Nacir.  Curso de 
 desenho técnico e AutoCAD  . São Paulo: Pearson Education  do Brasil, 2013. 
 SILVA, Arlindo.  Desenho técnico moderno  . 4 ed. Rio  de Janeiro: LTC, 2018. 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 MACHADO, A.  Geometria descritiva  . 23. ed. São Paulo:  McGraw-Hill do 
 Brasil, 1976. MAIA, A. S.  Desenho geométrico  . Ouro  Preto: IFMG, 2005. 
 PESSOA, Maria da Conceição; SANTOS, Elisabete; SILVA, Antônio.  Desenho 
 Geométrico  . 3. ed. Editora Quarteto, 2005. 
 MORLING, K.  Desenho técnico e geométrico  . Rio de Janeiro:  Alta Books, 
 2016. 
 RIBEIRO, Claudia; PAPAZOGLOU, Rosarita.  Desenho técnico  para 
 engenharias  . 1. ed; 5. reimp. Curitiba: Juruá, 2008. 

 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Máquinas e Acionamentos Elétricos 
 CARGA HORÁRIA: 90  h (20% a distância)  Horas Semanais:  6  h/aula 

 EMENTA  Transformadores  monofásicos  e  trifásicos,  Máquinas  de  Indução  monofásicas  e 
 trifásicas,  Máquinas  de  Corrente  Contínua,  Máquinas  Síncronas,  Dispositivos  de 
 proteção,  comando  e  controle  de  acionamentos  elétricos.  Diagramas  de  comando. 
 Características  de  acionamentos:  características  de  conjugado  e  velocidade,  ponto 
 de  funcionamento  e  estabilidade.  Aceleração  e  frenagem.  Métodos  de  partida  e  seu 
 dimensionamento.  Controle  de  velocidade  e  conjugação  de  motores  elétricos. 
 Controle  escalar.  Controle  vetorial  ou  de  campo  orientado.  Servomecanismos. 
 Regimes transitórios nos acionamentos elétricos. Aplicações industriais. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Possibilitar  ao(à)  discente  a  construção  de  conhecimentos  científicos  sobre 
 máquinas  e  acionamentos  elétricos  que  o(a)  possibilite  projetar,  dimensionar  e 
 executar sistemas de sistemas de acionamentos elétricos. 



 Específicos: 
 a)  Conhecer  os  principais  conversores  utilizados  em  acionamentos  de  máquinas 
 elétricas; 
 b)  Entender  o  princípio  de  acionamentos  de  máquinas  elétricas  a  velocidade 
 variável; 
 c)  Compreender  a  representação  computacional  dos  elementos  envolvidos  nos 
 acionamentos elétricos; 
 d)  Proporcionar  conhecimentos  necessários  para  o  dimensionamento  e  operações 
 de máquinas elétricas rotativas. 

 HABILIDADES  a) Conhecer os princípios de funcionamento de máquinas elétricas; 
 b) Executar ensaios em máquinas elétricas; 
 c) Executar a ligação de motores monofásicos e trifásicos na rede elétrica; 
 d) Conhecer os diversos métodos de partida de motores; 
 e)  Elaborar  e  analisar  circuitos  de  força  e  comando  dos  métodos  de  partida  de 
 motores; 
 f) Saber diferenciar circuitos de força e de comando; 
 g) Saber identificar os dispositivos existentes em um método de partida; 
 h) Saber executar as ligações dos dispositivos de comando  ; 
 i) Executar a ligação e partida de geradores elétricos. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 UNIDADE I – Equipamentos Elétricos 
 1.1  Transformadores:  Introdução;  Princípio  de  funcionamento;  Funcionamento  a 
 vazio versus funcionamento com carga. 
 1.2  Transformadores:  Transformador  Ideal  versus  transformador  real;  Relação  de 
 transformação. 
 1.3  Transformador:  Classificação;  Transformador  de  distribuição;  Transformador  de 
 à seco; Transformador de força. 
 1.4  Transformador:  Identificação  dos  terminais  e  polaridade;  Paralelismo  de 
 transformadores 
 1.5  Transformador:  TP  (relação  de  transformação  e  classe  de  exatidão);  TC 
 (relação de transformação e classe de exatidão) 
 1.6 Regulador de Tensão e Reatores de Potência 
 1.7 Para-raios e Disjuntores de Potência 
 1.8  Chaves  Seccionadoras;  Chave  Fusível;  Chave  de  Aterramento;  Capacitores  e 
 correção de fator de potência. 
 1.9  Máquinas  Elétricas  Rotativas:  Classificação;  Partes  construtivas; 
 Características de regime 
 1.11  Máquinas  Elétricas  Rotativas:  Características  do  ambiente;  Ambientes 
 perigosos; Classe de isolação. 
 1.12  Máquinas  CC:  Características  construtivas;  Conceitos  elementares; 
 Classificação. 
 1.13 Máquinas CC: Características de torque versus velocidade. 
 1.14  Máquinas  de  Indução:  Aspectos  construtivos;  Rotor  em  gaiola  versus  rotor 
 bobinado 
 1.15  Máquinas  de  Indução:  Princípio  de  funcionamento;  Características  de  torque 
 versus velocidade. 
 1.16  Máquinas  Síncronas:  Características  gerais;  Máquinas  de  polo  saliente  e  polo 
 liso. 
 1.17  Máquinas  Síncronas:  Princípio  de  funcionamento;  Características  de  torque 
 versus velocidade. 
 1.18  Motores  Monofásicos:  Características  gerais;  Motor  de  fase  dividida;  Motor 
 com capacitor; Motor com capacitor permanente. 



 1.19  Motores  Monofásicos:  Motor  com  dois  capacitores;  Motor  de  polo  saliente; 
 Ligação de motores monofásicos. 
 1.20 Ensaios e Fechamento de Motores de Indução 

 UNIDADE II – Máquinas Elétricas Rotativas 
 2.1 Dispositivos de Manobra e Proteção: Contactores. 
 2.2  Dispositivos  de  Manobra  e  Proteção:  Relé  de  sobrecarga;  Temporizadores; 
 Fusíveis; Botoeiras e sinaleiros. 
 2.3  Especificação  de  Motores  Elétricos:  Potência  nominal;  Polaridade; 
 Características  de  conjugado  das  cargas;  Características  de  conjugado  do  motor; 
 Tempo de rotor bloqueado; Tempo de aceleração. 
 2.4 Dimensionamento do Motor em Função da Carga. 
 2.5  Chave  de  Partida  Direta:  Funcionamento;  Diagrama  de  força  e  de  comando; 
 Dimensionamento. 
 2.6  Chave  de  Partida  Estrela/Triângulo:  Funcionamento;  Diagrama  de  força  e  de 
 comando; Dimensionamento. 
 2.7 Comando: Partida direta de motores monofásicos e trifásicos. 
 2.8 Comando: Partida direta com reversão de motores monofásicos. 
 2.9 Comando: Partida direta com motores Dahalander 
 2.10 Comando: Partida direta com reversão de motores trifásicos. 
 2.11 Comandos: Chave de partida estrela-triângulo 
 2.12  Chave  de  Partida  Soft-start:  Características  técnicas  e  dimensionamento; 
 Parametrização; Dimensionamento. 
 2.13  Inversores  de  Frequência:  Estrutura  básica;  Circuito  de  potência; 
 Características de velocidade em função da frequência. 
 2.14  Inversores  de  Frequência:  Controle  escalar;  Controle  Vetorial;  Frenagem; 
 Parametrização. 
 2.15 Inversores de Frequência: Exercício de parametrização. 
 2.16 Instalação e operação de softstarter. 
 2.17 Instalação e operação de inversores de frequência. 

 METODOLOGIA  Aulas  expositivas  dialogadas,  uso  de  quadro,  equipamentos  de  multimídia, 
 seminários e horário para atendimento do(a) discente. 
 Aulas  com  simulações  com  a  utilização  de  ferramentas  computacionais  e  normas 
 técnicas. 
 Aulas práticas no Laboratório de Máquinas e Acionamentos Elétricos. 

 AVALIAÇÃO  Avaliação  contínua  do  conteúdo  ministrado:  A  avaliação  do  conteúdo  teórico  será 
 realizada  pelo  sistema  de  verificação  da  aprendizagem  fazendo  uso  de  trabalhos 
 individuais  e/ou  em  grupos,  contemplando  apresentação  oral,  e/ou  entrega  de  parte 
 escrita  referente  à  pesquisa,  além  da  realização  de  exercícios  de  revisão  dos 
 conteúdos,  provas  dissertativas  e/ou  de  múltipla  escolha,  entre  outros.  A  avaliação 
 do  conteúdo  prático  será  realizada  pela  montagem  de  pequenos  projetos  durante  o 
 decorrer  do  ano  letivo,  levando-se  em  consideração  a  qualidade  do  material  teórico 
 apresentado  (relatórios)  e  a  montagem  do  protótipo.  Ainda  podem  ser 
 contemplados  exercícios  propostos  em  sala;  Relatórios  de  aula  prática  e  das  visitas 
 técnicas;  Avaliação  das  pesquisas  propostas;  Avaliação  dos  seminários;  Serão 
 realizadas  quatro  avaliações  por  ano,  além  da  recuperação  de  aprendizagem  em 
 cada unidade. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 



 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 
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 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Sistemas de Energia Eólica 
 CARGA HORÁRIA: 120  h (50% a distância)  Horas Semanais:  8  h/aula 

 EMENTA  Energia  do  vento.  Sistema  Eólico  (disponibilidade  de  energia,  potência  e  energia 
 gerada,  fator  de  capacidade,  geração  assíncrona,  geração  síncrona,  sistema  de 
 controle,  conexão  a  rede  elétrica).  Turbina  Eólica  (Operação,  controle,  tipos  de 
 turbina,  turbina  comercial).  Sistemas  auxiliares  na  geração  de  energia  eólica: 
 Controlador  de  carga,  desconexão  em  baixa  tensão,  sobrecarga  e  curto-circuito, 
 Prevenção  e  Proteção  do  Sistema,  dispositivos  de  proteção,  baterias,  tensão, 
 capacidade,  rendimento,  monitoramento,  inversores,  sistemas  de  retaguarda, 
 emergência  e  supressores.  Energia  eólica  e  o  meio  ambiente:  Custos  ambientais, 
 Aspectos  gerais,  Desenvolvimento  sustentável,  Processo  produtivo  sustentável, 
 Vantagens  da  energia  eólica,  Impacto  ambiental  da  utilização  da  energia  eólica, 
 Ruído,  Colisão  de  pássaros,  Impacto  visual  e  aceitação  pública.  Aplicações:  Bases 
 de um projeto eólico, Projetos eólicos de pequeno porte. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Proporcionar  conhecimentos  necessários  para  uma  correta  execução  de  projetos 
 de  sistemas  eólicos,  que  possibilite  o(a)  discente  a  projetar,  dimensionar  e  executar 
 sistemas de sistemas eólicos para conversão de energia elétrica. 



 HABILIDADES  a)  Entender  os  processos  que  envolvem  o  projeto  e  a  instalação  de  sistemas  de 
 energia eólica; 
 b) Identificar os principais elementos que constituem um sistema de energia eólica; 
 c)  Identificar  os  principais  elementos  que  constituem  um  sistema  de  proteção 
 energia eólica; 
 d) Saber fazer uma análise de custo em sistemas de energia eólica; 
 e) Saber fazer a montagem, projeto e instalação de pequenos geradores eólicos; 
 f) Saber identificar os impactos ambientais da energia eólica; 
 g) Saber projetar sistemas eólicos de pequeno porte. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 UNIDADE I – Princípios de Aerodinâmica e Avaliação de Potencial Eólico 

 1.1  O  VENTO:  Principais  causas  da  origem  dos  ventos;  Classificações  dos  ventos 
 globais  nas  camadas  inferiores  da  atmosfera;  Principais  fatores  que  influenciam  no 
 regime dos ventos. 
 1.2 O VENTO: A Rosa dos Ventos; Instrumentos de medidas. 
 1.3 O VENTO: Energia útil do vento; Potência Mecânica da Turbina 
 1.4 O VENTO: Torque Mecânico Associado ao Vent 
 1.5  O  VENTO:  Função  de  Distribuição  de  Weibull;  Função  de  Distribuição  de 
 Reyleigh; Potência X Área; 
 1.6  TURBINAS  EÓLICAS:  Evolução  das  Turbinas  Eólicas;  Evolução  da  Geração 
 Eólica no Brasil; Classificação das Turbinas Eólicas 
 1.7 TURBINAS EÓLICAS: Componente de uma Turbinas de Eixo Horizontal 
 1.8 TURBINAS EÓLICAS: Componente de uma Turbinas de Eixo Horizontal 
 1.9  CONTROLE  DE  TURBINAS  EÓLICAS:  Mecanismos  de  Controle  de  uma 
 Turbina Eólica; 
 1.10  CONTROLE  DE  TURBINAS  EÓLICAS:  Mecanismos  de  Controle  de  uma 
 Turbina Eólica; 
 1.11 TIPOS DE AEROGERADORES: Turbinas de Eólica de Velocidade Fixa 
 1.12 TIPOS DE AEROGERADORES: Velocidade Variável 
 1.13 TIPOS DE AEROGERADORES: Velocidade Variável 
 1.14  AVALIAÇÃO  DO  POTENCIAL  EÓLICO:  Informação  e  Ferramentas 
 Necessárias; Dados do Vento 
 1.15  AVALIAÇÃO  DO  POTENCIAL  EÓLICO:  Informação  e  Ferramentas 
 Necessárias; Dados do Vento 
 1.16  AVALIAÇÃO  DO  POTENCIAL  EÓLICO:  Dados  do  Terreno;  Dados  do 
 Aerogerador; Verificação do Modelo 
 1.17 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL EÓLICO: Microsinting 
 1.18 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL EÓLICO: Resultados e Incertezas. 

 UNIDADE  II  –  Sistemas  Eletrônicos  Aplicados  e  Conexão  e  Operação  de 
 Parques Eólicos 

 2.1  AEROGERADORES  DE  PEQUENO  PORTE:  Diagrama  Pictográfico  de  um 
 Sistema Eólico isolado; Sistema de Pequeno Porte 
 2.2  ELETRÔNICA  DE  POTÊNCIA:  Topologias  de  conversores  CC‐CC  empregados 
 em sistemas de geração eólica de pequeno porte 
 2.3  ELETRÔNICA  DE  POTÊNCIA:  Topologias  de  conversores  CC‐CC  empregados 
 em sistemas de geração eólica de pequeno porte 
 2.4 ELETRÔNICA DE POTÊNCIA: Rastreamento do Ponto de Máxima Potência 
 2.5  AEROGERADORES  DE  PEQUENO  PORTE:  Gerador  Síncrono  a  Ímã 
 Permanente com Fluxo Axial 



 2.6  AEROGERADORES  DE  PEQUENO  PORTE:  Gerador  Síncrono  a  Ímã 
 Permanente com Fluxo Axial 
 2.7  CONEXÃO  DE  PARQUES  EÓLICOS:  Classificação  dos  Sistemas  Eólicos; 
 Sistemas Interconectados à Rede 
 2.8 CONEXÃO DE PARQUES EÓLICOS: Topologia de um Parque Eólico 
 2.9  CONEXÃO  DE  PARQUES  EÓLICOS:  Considerações  para  a  Conexão  de 
 Parques Eólicos 
 2.10  CONEXÃO  DE  PARQUES  EÓLICOS:  Impactos  da  Conexão  de  Parques 
 Eólicos no SEP 
 2.11  CONEXÃO  DE  PARQUES  EÓLICOS:  Impactos  da  Conexão  de  Parques 
 Eólicos no SEP 
 2.12  OPERAÇÃO  DE  PARQUES  EÓLICOS:  Estados  Principais  de  Operação  em 
 um Aerogerador Típico 
 2.13 OPERAÇÃO DE PARQUES EÓLICOS: 
 Componentes  Eletroeletrônicos  do  Aerogerador  (gerador,  transformador,  célula  de 
 manobra, armário de baixa tensão). 
 2.14  OPERAÇÃO  DE  PARQUES  EÓLICOS:  Componentes  Eletroeletrônicos  do 
 Aerogerador (Sistema de Eletrônica de potência). 
 2.15  OPERAÇÃO  DE  PARQUES  EÓLICOS:  Componentes  mecânicos  do 
 Aerogerador  (Caixa  multiplicadora  e  acoplamento,  Sistema  de  orientação,  Sistema 
 de freio). 
 2.16  OPERAÇÃO  DE  PARQUES  EÓLICOS:  Níveis  de  Operação  dos 
 Aerogeradores; 
 2.17  MANUTENÇÃO  DE  PARQUES  EÓLICOS:  Tipos  de  Manutenção;  Ações  de 
 Manutenção Corretiva. 
 2.18  MANUTENÇÃO  DE  PARQUES  EÓLICOS:  Ações  de  Manutenção  Preventiva; 
 Ações de Manutenção Preditiva. 

 METODOLOGIA  Aulas  expositivas  dialogadas,  uso  de  quadro,  equipamentos  de  multimídia, 
 seminários e horário para atendimento do(a) discente. 
 Aulas com simulações utilizando ferramentas computacionais e normas técnicas. 
 Atividades práticas no Laboratório de Energias Renováveis. 

 AVALIAÇÃO  Avaliação  contínua  do  conteúdo  ministrado:  A  avaliação  do  conteúdo  teórico  será 
 realizada  pelo  sistema  de  verificação  da  aprendizagem  fazendo  uso  de  trabalhos 
 individuais  e/ou  em  grupos,  contemplando  apresentação  oral,  e/ou  entrega  de  parte 
 escrita  referente  à  pesquisa,  além  da  realização  de  exercícios  de  revisão  dos 
 conteúdos,  provas  dissertativas  e/ou  de  múltipla  escolha,  entre  outros.  A  avaliação 
 do  conteúdo  prático  será  realizada  pela  montagem  de  pequenos  projetos  durante  o 
 decorrer  do  ano  letivo,  levando-se  em  consideração  a  qualidade  do  material  teórico 
 apresentado  (relatórios)  e  a  montagem  do  protótipo.  Ainda  podem  ser 
 contemplados  exercícios  propostos  em  sala;  Relatórios  de  aula  prática  e  das  visitas 
 técnicas;  Avaliação  das  pesquisas  propostas;  Avaliação  dos  seminários;  Serão 
 realizadas  quatro  avaliações  por  ano,  além  da  recuperação  de  aprendizagem  em 
 cada unidade. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 



 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 
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 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Sistemas de Energia Solar Fotovoltaica  e Térmica 
 CARGA HORÁRIA: 120  h (50% a distância)  Horas Semanais:  8  h/aula 

 EMENTA  Conceitos  básicos  de  energia  solar.  Conversão  fotovoltaica.  Tecnologias 
 convencionais  no  mercado  de  células  fotovoltaicas.  Características  construtivas  das 
 células  e  módulos,  Cálculo  e  dimensionamento  dos  módulos  fotovoltaicos, 
 Manutenção  e  conservação,  Ligações  de  Células  Fotovoltaicas,  Efeitos  dos 
 sombreamentos  nos  módulos  fotovoltaicos,  Aspectos  a  considerar  na  escolha  de 
 módulos  fotovoltaicos,  Processo  de  construção  de  módulos  fotovoltaicos, 
 Associação  em  série  e  paralelo  de  módulos  fotovoltaicos,  Fator  de  forma  e 
 rendimento,  Curvas  características  da  células  fotovoltaicas  e  Ensaio  de  módulos 
 fotovoltaicos.  Características  elétricas  das  células  e  módulos  fotovoltaicos.  Gerador 
 fotovoltaico.  Sistema  fotovoltaico  isolado  (SFI).  Sistema  fotovoltaico  conectado  à 
 rede  (SFCR).  Cálculo  da  energia  produzida.  Dimensionamento  SFI  e  SFCR. 
 Componentes  de  um  sistema  solar  térmico.  Instalação,  manutenção  e  reparação  de 
 sistema  solar  térmicos.  Dimensionamento  de  Sistemas  Solar  Térmico.  Sistemas 
 solares  de  aquecimento  para  ambientes.  Sistemas  heliotérmicos  para  geração  de 
 eletricidade. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Dotar  o(a)  discente  de  conhecimentos  científicos  em  sistemas  solares  fotovoltaicos 
 e  térmicos  que  o  possibilite  projetar,  dimensionar  e  executar  sistemas  de  sistemas 
 solares  fotovoltaicos  e  térmicos  para  conversão  de  energia  elétrica  e  geração  de 
 calor. 

 Específicos: 
 Proporcionar  conhecimentos  necessários  para  uma  correta  execução  de  projetos 



 de sistemas de energia solar fotovoltaica e térmica. 

 HABILIDADES  a)  Entender  os  processos  que  envolvem  o  projeto  e  a  instalação  de  sistemas  de 
 energia solar fotovoltaica; 
 b)  Identificar  os  principais  elementos  que  constituem  um  sistema  de  energia  solar 
 fotovoltaica; 
 c) Dimensionar dos módulos fotovoltaicos; 
 d) Realizar a ligação e a manutenção dos módulos fotovoltaicos; 
 e) Montar, projetar e instalar sistemas fotovoltaicos conectados à rede e isolados; 
 f) Dimensionar SFCR e SFI; 
 g) Identificar e instalar os componentes de um sistema solar térmico; 
 h) Instalar, manter e reparar de um sistema solar térmico; 
 i) Dimensionar e instalar sistemas solares térmicos para o aquecimento de piscinas; 
 j)  Dimensionar  e  instalar  sistemas  solares  térmicos  para  o  aquecimento  de 
 ambientes; 
 l) Projetar, dimensionar e instalar sistemas solares térmicos. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Unidade  I  –  Fundamentos  de  Energia  Solar  e  Sistemas  Fotovoltaicos  Isolados 
 e Conectados à Rede 

 1.1  CONCEITOS  FUNDAMENTAIS  SOBRE  ENERGIA  SOLAR:  Características  da 
 Radiação  Solar;  Componentes  da  radiação  solar;  Declinação  Solar;  Irradiância 
 spectral;  Trajetória  dos  raios  de  sol  na  atmosfera  e  definição  do  coeficiente  AM; 
 Trajetória Solar. 
 1.2  SOLARIMETRIA  E  INSTRUMENTOS  DE  MEDIÇÃO:  Piranômetros; 
 Pireliômetros; Heliógrafo; Actinógrafo. 
 1.3  ENERGIA  SOLAR  FOTOVOLTAICA:  Efeito  Fotovoltaico;  Tecnologia  dos  painéis 
 fotovoltaicos; Eficiências. 
 1.4  MÓDULOS  FOTOVOLTAICOS:  Conexão  de  células  em  paralelo;  Conexão  de 
 células  em  série;  Possível  ligação  para  um  diodo  by-pass  entre  células;  Diodo  de 
 bloqueio;  Características  elétricas  dos  módulos  fotovoltaicos;  Fatores  que  afetam 
 as características elétricas dos módulos. 
 1.5  COMPONENTES  DE  UM  SISTEMA  FOTOVOLTAICO:  Sistema  fotovoltaico 
 isolado; Sistema Híbridos; Sistema fotovoltaico interligado à rede. 
 1.6  DIMENSIONAMENTO  DE  UM  SISTEMA  SOLAR  FOTOVOLTAICO  ISOLADO: 
 Diagrama  Pictográfico  de  um  Sistema  fotovoltaico  Isolado;  Componentes  de  um 
 Sistema fotovoltaico Isolado; Módulos PV; Tipos de integração arquitetônica. 
 1.7  DIMENSIONAMENTO  DE  UM  SISTEMA  SOLAR  FOTOVOLTAICO  ISOLADO: 
 Controladores  de  Carga;  Baterias;  Associação  de  baterias;  Inversor;  Outros 
 dispositivos. 
 1.8  DIMENSIONAMENTO  DE  UM  SISTEMA  SOLAR  FOTOVOLTAICO  ISOLADO: 
 Levantamento das cargas; Dimensionamento do Painel Fotovoltaico. 
 1.9  –  DIMENSIONAMENTO  DE  UM  SISTEMA  SOLAR  FOTOVOLTAICO  ISOLADO: 
 Dimensionamento do banco de baterias. 
 1.10  DIMENSIONAMENTO  DE  UM  SISTEMA  SOLAR  FOTOVOLTAICO  ISOLADO: 
 Dimensionamento do controlador de carga; Dimensionamento do inversor. 
 1.11  DIMENSIONAMENTO  DE  UM  SISTEMA  SOLAR  FOTOVOLTAICO  ISOLADO: 
 Dimensionamento dos cabos; Diagramas do projeto. 
 1.12  DIMENSIONAMENTO  DE  UM  SISTEMA  SOLAR  FOTOVOLTAICO 
 CONECTADO  À  REDE:  Diagrama  Pictográfico  de  um  Sistema  fotovoltaico 
 Conectado à rede; 
 1.13  DIMENSIONAMENTO  DE  UM  SISTEMA  SOLAR  FOTOVOLTAICO 
 CONECTADO  À  REDE:  Dimensionamento  dos  Painéis  do  Sistema  Conectado  à 



 Rede 
 1.14  DIMENSIONAMENTO  DE  UM  SISTEMA  SOLAR  FOTOVOLTAICO 
 CONECTADO  À  REDE:  Inversores  (Inversores  de  rede,  Esquema  de  um  inversor 
 ligado à rede). 
 1.15  DIMENSIONAMENTO  DE  UM  SISTEMA  SOLAR  FOTOVOLTAICO 
 CONECTADO  À  REDE:  Inversores  (Monofásicos  e  Trifásicos,  Ponto  de  operação 
 do inversor; Funções realizadas por um inversor) 
 1.16  DIMENSIONAMENTO  DE  UM  SISTEMA  SOLAR  FOTOVOLTAICO 
 CONECTADO  À  REDE:  Inversores  (Dispositivos  semicondutores  utilizados  em 
 inversores; Inversores autocomutados e inversores comutados pela rede) 
 1.17  DIMENSIONAMENTO  DE  UM  SISTEMA  SOLAR  FOTOVOLTAICO 
 CONECTADO À REDE: Inversores (Topologias de instalação dos Conversores). 
 1.18  DIMENSIONAMENTO  DE  UM  SISTEMA  SOLAR  FOTOVOLTAICO 
 CONECTADO À REDE: Dimensionamento de Inversores. 
 1.19  DIMENSIONAMENTO  DE  UM  SISTEMA  SOLAR  FOTOVOLTAICO 
 CONECTADO  À  REDE:  String  Box  e  seus  Componentes  (Invólucro,  Chave 
 seccionadora, DPS, Fusível, Disjuntor, Cabos, Conectores) 
 1.20  DIMENSIONAMENTO  DE  UM  SISTEMA  SOLAR  FOTOVOLTAICO 
 CONECTADO À REDE: Dimensionamento da Proteção. 

 Unidade  II  –  Sistema  Solar  Térmico,  Comissionamento  e  Manutenção  de 
 Sistemas Fotovoltaicos e Heliotérmicos 
 2.1  ILHAMENTO:  O  problema  do  ilhamento  de  sistema  solar  fotovoltaico  conectado 
 à rede. 
 2.2  LEGISLAÇÃO  APLICADA  A  SISTEMAS  FOTOVOLTAICOS  CONECTADOS  À 
 REDE. 
 2.3 COMISSIONAMENTO: NBR 16274. 
 2.4  COMISSIONAMENTO:  Partes  Envolvidas;  Procedimentos  para  qualificação  de 
 sistemas fotovoltaicos conectados à rede. 
 2.5  COMISSIONAMENTO:  Equipamentos  básicos  para  inspeção  e  manutenção; 
 Correntes reversas e proteções por fusíveis; String box. 
 2.6  COMISSIONAMENTO:  Teste  de  tensão,  polaridade  e  continuidade;  Correntes 
 reversas e proteções por fusíveis; Teste de falha de terra; Testes de isolação. 
 2.6  COMISSIONAMENTO:  Avaliação  termográfica;  Avaliação  da  curva 
 característica  do  módulo  FV;  Inspeção  visual  e  Boas  práticas  de  execução  de 
 sistemas fv; Inspeção visual e Boas práticas de execução de sistemas fv. 
 2.7  COMPONENTES  DE  UM  SISTEMA  SOLAR  TÉRMICO:  Coletores,  Temperatura 
 de  estagnação,  Tanques  de  armazenamento  de  calor,  Misturadores,  Circuito  solar, 
 Tubagens,  Fluído  de  transferência  térmica,  Permutador  de  calor  solar  (transferência 
 de  calor  unitária),  Acessórios  anti-retorno,  Dispositivos  de  segurança  de  um  circuito 
 solar,  Estação  solar,  Sensores  de  temperatura  e  Proteção  contra 
 sobreaquecimento.  Instalação,  manutenção  e  reparação:  Instalação  de  coletores, 
 circuitos  solares,  tanques  de  armazenamento,  sensores  e  controladores,  Limpeza 
 do  circuito  solar;  Preparação  para  teste  de  estanqueidade,  Enchimento  do  circuito 
 solar,  Preparação  das  bombas  e  controlador,  Manutenção  e  Detecção  e  retificação 
 de defeitos. 
 2.8  AQUECIMENTO  SOLAR  DE  PISCINAS:  Componentes;  Aquecimento  solar  de 
 piscinas  privadas  exteriores,  de  piscinas  públicas  exteriores,  de  água  de  consumo 
 doméstico e de piscinas exteriores; Planejamento e dimensionamento. 
 2.9  SISTEMAS  SOLARES  DE  AQUECIMENTO  AMBIENTE:  Tipologias  de  sistemas 
 de  aquecimento;  Sistemas  de  coletores  de  aquecimento  de  ambientes  em 
 edificações; Planejamento e dimensionamento. 



 2.10  SISTEMAS  HELIOTÉRMICOS  DE  POTÊNCIA:  Geração  de  Eletricidade  e 
 calor; tipos de usinas heliotérmicas; princípio de funcionamento e instalações. 

 METODOLOGIA  Aulas  expositivas,  uso  de  quadro,  equipamentos  de  multimídia,  seminários  e 
 horário para atendimento do(a) discente. 
 Aulas com simulações utilizando ferramentas computacionais e normas técnicas. 
 Atividades práticas no Laboratório de Energias Renováveis. 

 AVALIAÇÃO  Avaliação  contínua  do  conteúdo  ministrado:  A  avaliação  do  conteúdo  teórico  será 
 realizada  pelo  sistema  de  verificação  da  aprendizagem  fazendo  uso  de  trabalhos 
 individuais  e/ou  em  grupos,  contemplando  apresentação  oral,  e/ou  entrega  de  parte 
 escrita  referente  à  pesquisa,  além  da  realização  de  exercícios  de  revisão  dos 
 conteúdos,  provas  dissertativas  e/ou  de  múltipla  escolha,  entre  outros.  A  avaliação 
 do  conteúdo  prático  será  realizada  pela  montagem  de  pequenos  projetos  durante  o 
 decorrer  do  ano  letivo,  levando-se  em  consideração  a  qualidade  do  material  teórico 
 apresentado  (relatórios)  e  a  montagem  do  protótipo.  Ainda  podem  ser 
 contemplados  exercícios  propostos  em  sala;  Relatórios  de  aula  prática  e  das  visitas 
 técnicas;  Avaliação  das  pesquisas  propostas;  Avaliação  dos  seminários;  Serão 
 realizadas  quatro  avaliações  por  ano,  além  da  recuperação  de  aprendizagem  em 
 cada unidade. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 
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 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 



 COMPONENTE CURRICULAR:  Sistemas Hidroelétricos 
 CARGA HORÁRIA:120  h (50% a distância)  Horas Semanais:  8  h/aula 

 EMENTA  Fontes  de  Energia:  Energia  Hidroelétrica  e  Termoelétrica;  Hidrologia:  Fluviometria, 
 Regularização  das  Vazões,  Curva  Chave,  Fluviograma  e  Diagrama  de  Rippl; 
 Classificação  das  Usinas  Hidroelétricas:  Quanto  à  Potência,  Quanto  à  Queda  e 
 Quanto  ao  Fator  de  Carga;  Componentes  das  Centrais  Hidrelétricas:  Barragem, 
 Conduto  Forçado,  Comportas,  Câmara  de  Carga/Chaminé  de  Equilíbrio,  Vertedouro 
 e  Casa  de  Força;  Turbinas  Hidráulicas:  Classificação  de  Turbinas  de  Ação  e 
 Reação,  Seleção  da  Turbina,  Turbina  Pelton,  Turbina  Francis,  Turbina  Kaplan, 
 Turbina  Dériaz,  Turbina  Bulbo  e  Turbina  Michell  Banki  Gerador:  Classificação  e 
 Características  Técnicas,  Componentes  Principais  do  Gerador  (Estator  e  Rotor), 
 Estator:  características  elétricas  e  componentes,  Rotor:  características  elétricas  e 
 componentes;  Sistemas  de  Controle  de  Centrais  Hidrelétricas:  Regulador  de 
 Velocidade,  Regulador  Isócrono,  Regulador  com  queda  de  velocidade,  Regulador 
 com  estatismo  transitório,  Estatismo,  Regulador  de  Tensão,  Regulador  Analógico, 
 Regulador Microprocessado e Circuitos de Estabilizadores. 

 OBJETIVOS  Geral: 
 Proporcionar  conhecimentos  necessários  para  uma  correta  execução  de  projetos 
 de  sistemas  de  geração  hidroelétrica,  que  possibilite  o(a)  discente  a  projetar, 
 dimensionar  e  executar  sistemas  de  mini  e  micro  geração  hidroelétrica  para 
 conversão de energia elétrica. 

 HABILIDADES  a) Entender o funcionamento e o processo de geração de energia hidroelétrica; 
 b) Entender os principais tipos de usinas hidroelétricas e seus componentes; 
 c) Entender os principais tipos de sistemas de controle de centrais hidroelétricas; 
 d)  Identificar  os  impactos  ambientais  causados  pela  geração  de  energia 
 hidroelétrica. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 Unidade I – Centrais Hidroelétricas e Geradores Síncronos 

 1.1  CENTRAIS  HIDROELÉTRICAS:  Definições;  Principais  centrais  hidroelétricas 
 brasileiras; Classificação das centrais hidroelétricas. 
 1.2  ASPECTOS  BÁSICOS  DAS  CENTRAIS  HIDROELÉTRICAS:  Altura  de  salto  de 
 água; Curva de vazão; 
 1.3  ELEMENTOS  QUE  COMPÕEM  UMA  CENTRAL  HIDROELÉTRICA:  Elementos 
 de  retenção  e  armazenagem  de  água;  Elementos  de  evacuação  controlada  da 
 vazão;  Elementos  de  condução  da  água;  Equipamento  Eletromecânico;  Turbinas  de 
 ação  e  de  reação;  Multiplicador;  Equipamento  elétricos;  Central  de  operação  e 
 controle; 
 1.4  ENERGIA  GERADA:  Cálculo  da  energia  anual  em  função  da  vazão;  Potência 
 Instalada;  Energia  Produzida  e  Hora  Equivalente;  Seleção  de  turbinas;  Velocidade 
 de giro e embalamento; Altura de aspiração; 
 1.5  O  GERADOR  SÍNCRONO:  Funcionamento;  Gerador  elementar  de  armadura 
 girante;  Gerador  elementar  de  armadura  fixa;  Variação  da  F.E.M.  em  função  do 
 tempo;  Variação  da  frequência  com  o  número  de  pólos;  Comportamento  do 
 Gerador à Vazio; Característica do Gerador sob Carga. 
 1.6  MÁQUINAS  DE  POLOS  LISOS  E  POLOS  SALIENTES:  Características; 
 Potência  em  Máquinas  de  Polos  Salientes;  Desbalanceamento  de  Tensão; 
 Excitatriz; Diagrama de Carga. 
 1.7 PARALELISMO DE GERADORES: Requisitos e controle do paralelismo. 



 Unidade II – Controle da Geração 

 2.1  CONTROLE  AUTOMÁTICO  DA  GERAÇÃO:  Controle  de  Carga;  Controle  de 
 Frequência; Principais Razões. 
 2.2  AÇÕES  DE  CONTROLE:  Regulação  Primária  ou  Controle  de  Velocidade; 
 Reserva  Instantânea  (Girante;  Regulação  Secundária  ou  Controle  Suplementar 
 (CAG);  Reserva  Rápida;  Regulação  Terciária;  Reserva  de  Prontidão  (Backup); 
 Interrupção de Carga. 
 2.3  CONTROLE  AUTOMÁTICO  DA  TURBINA  –  GERADOR:  Controle  de  Sistemas 
 Interligados; Área de controle 
 2.4  MINI  E  MICRO  CENTRAIS  HIDROELÉTRICAS:  Aspectos  construtivos  e  de 
 projetos. 
 2.5  PROJETOS  DE  UMA  MICRO  CENTRAL  HIDROELÉTRICA:  Escopo  do  projeto; 
 Estudo  de  viabilidade  econômica;  Estudo  de  caso;  Dimensionamento;  Memória  de 
 cálculo. 

 METODOLOGIA  Aulas  expositivas,  uso  de  quadro,  equipamentos  de  multimídia,  seminários  e 
 horário para atendimento do(a) discente. 
 Aulas com simulações utilizando ferramentas computacionais e normas técnicas. 
 Atividades práticas no Laboratório de Energias Renováveis. 

 AVALIAÇÃO  Avaliação  contínua  do  conteúdo  ministrado:  A  avaliação  do  conteúdo  teórico  será 
 realizada  pelo  sistema  de  verificação  da  aprendizagem  fazendo  uso  de  trabalhos 
 individuais  e/ou  em  grupos,  contemplando  apresentação  oral,  e/ou  entrega  de  parte 
 escrita  referente  à  pesquisa,  além  da  realização  de  exercícios  de  revisão  dos 
 conteúdos,  provas  dissertativas  e/ou  de  múltipla  escolha,  entre  outros.  A  avaliação 
 do  conteúdo  prático  será  realizada  pela  montagem  de  pequenos  projetos  durante  o 
 decorrer  do  ano  letivo,  levando-se  em  consideração  a  qualidade  do  material  teórico 
 apresentado  (relatórios)  e  a  montagem  do  protótipo.  Ainda  podem  ser 
 contemplados  exercícios  propostos  em  sala;  Relatórios  de  aula  prática  e  das  visitas 
 técnicas; 
 Avaliação  das  pesquisas  propostas;  Avaliação  dos  seminários;  Serão  realizadas 
 quatro  avaliações  por  ano,  além  da  recuperação  de  aprendizagem  em  cada 
 unidade. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 
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 EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 
 CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEL 
 COMPONENTE CURRICULAR:  Sistemas Elétricos de Potência 
 CARGA HORÁRIA: 90  h  Horas Semanais: 6  h/aula 

 EMENTA  Estrutura  Básica  do  Sistema  de  Potência;  Transmissão  de  Energia  Elétrica; 
 Subestações;  Equipamentos  em  Sistemas  de  Potência;  Distribuição  de  Energia 
 Elétrica;  Análise  de  Sistemas  de  Potência  em  Regime  Permanente;  Curto-Circuito 
 em Sistemas de Potência. 

 OBJETIVOS  Formar  um  profissional  capaz  de  atuar  em  sistemas  de  geração,  transmissão  e 
 distribuição de energia elétrica; 
 Fazer  com  que  o(a)  discente  possa  realizar  um  trabalho  seguro  que  envolve  a 
 respectiva área. 

 HABILIDADES  a) Entender a estrutura básica dos sistemas elétricos de potência; 
 b)  Saber  identificar  os  principais  equipamentos  que  constituem  os  sistemas 
 elétricos de potência; 
 c)  Entender  a  importância  das  subestações  para  os  sistemas  de  energia  elétrica  em 
 alta tensão; 
 d)  Saber  identificar  os  principais  equipamentos  que  se  encontram  nos  sistemas 
 elétricos de potência; 
 e) Saber projetar transformadores monofásicos e trifásicos de pequeno porte; 
 f) Saber analisar sistemas elétricos de potência em regime permanente; 
 g) Saber analisar sistemas elétricos de potência em regime de curto-circuito. 



 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 UNIDADE 1 – Sistemas Elétricos de Potência 

 1.1  ESTRUTURA  BÁSICA  DO  SISTEMA  ELÉTRICO  DE  POTÊNCIA:  geração, 
 transmissão  e  distribuição  de  energia  elétrica  no  Brasil,  geração  distribuída,  linhas 
 de  transmissão  curtas,  médias,  longas  e  redes  de  distribuição  primárias  e 
 secundárias. 
 1.2  EQUIPAMENTOS  DE  SISTEMAS  DE  TRANSMISSÃO  DE  ENERGIA:  estrutura 
 das  linhas  de  transmissão,  bolas  de  sinalização,  estrutura  de  cabos  e  isoladores, 
 tipos  de  torres  de  transmissão,  distribuição  de  condutores  e  número  de  condutores 
 por fase em linhas de transmissão. 
 1.3  FENÔMENOS  OCORRENTES  EM  LINHAS  DE  TRANSMISSÃO:  efeito  corona, 
 distribuição  de  corrente  elétrica  em  sistemas  de  corrente  contínua  e  alternada  em 
 cabos  de  alta  tensão,  efeito  pelicular,  desequilíbrio  de  fases  em  linhas  de 
 transmissão,  transposição  de  linhas  de  transmissão  e  transmissão  de  energia 
 elétrica em corrente contínua. 
 1.4  SUBESTAÇÕES  DE  ENERGIA  ELÉTRICA:  definição,  classificação  quanto  ao 
 nível  de  tensão,  quanto  a  função,  quanto  ao  tipo  de  instalação  e  forma  de 
 operação. 
 1.5  EQUIPAMENTOS  DE  SUBESTAÇÕES  DE  ENERGIA  ELÉTRICA:  chave 
 fusível,  chave  seccionadora,  pára-raios,  muflas  terminais  primárias, 
 transformadores  de  potência  a  óleo  e  a  seco,  transformadores  de  potencial  e 
 corrente,  relés  de  proteção,  disjuntores  de  média  e  alta  tensão,  módulos  compactos 
 híbridos  a  SF6,  isoladores,  religadores  automáticos,  barramentos,  condutores  de 
 baixa,  média  e  alta  tensão,  diagramas  unifilares,  subestações  elevadoras, 
 abaixadoras,  inversoras,  retificadoras,  de  interligação,  aéreas  e  abrigadas,  cabines 
 de medição, transformação e em cubículos e simbologia de equipamentos. 
 1.6  DISTRIBUIÇÃO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA:  níveis  de  tensão,  estrutura  básica 
 de  postes  de  rua  e  cruzetas,  transformadores  de  distribuição  monofásicos,  bifásicos 
 e  trifásicos,  isoladores  de  sistemas  de  distribuição,  dispositivos  de  manobra  e 
 proteção  em  sistemas  de  distribuição,  cabos,  seccionadores,  chave  e  elo  fusível, 
 redes de distribuição inteligentes (smart grid). 

 UNIDADE 2 – Sistemas Elétricos de Potência 

 2.1  –  PROJETO  SIMPLIFICADO  DE  TRANSFORMADORES:  princípio  de 
 funcionamento,  Lâminas  E  e  I,  identificação  de  bobinas,  técnicas  de 
 rebobinamento,  método  simplificado  de  projeto  de  transformadores,  montagem  e 
 desmontagem. 
 2.2  –  SISTEMAS  EM  POR  UNIDADE:  definição,  bases  de  sistemas  em  p.u  e 
 mudança de base em sistemas em p.u. 
 2.3  –  COMPONENTES  SIMÉTRICAS:  definição,  tipos  de  sequência,  teorema  de 
 fortescue  e  representação  de  sistemas  trifásicos  desequilibrados  por  meio  de 
 componentes simétricas. 
 2.4  –  REPRESENTAÇÃO  DE  SISTEMAS  DE  POTÊNCIA:  representação  de 
 geradores, transformadores, linhas de transmissão e cargas em p.u. 
 2.5  –  SISTEMAS  DE  POTÊNCIA  EM  REGIME  PERMANENTE:  diagrama  de 
 impedâncias  em  sequência  positiva,  sequência  negativa  e  sequência  zero  e  análise 
 de sistemas de potência com diversos trechos em regime permanente. 

 Sistemas Elétricos de Potência 

 2.6  CURTO-CIRCUITO  TRIFÁSICO:  equacionamento,  características  do  curto 
 trifásico e cálculo da corrente de falta trifásica em sistemas de alta tensão. 



 2.7  CURTO-CIRCUITO  MONOFÁSICO:  equacionamento,  características  do  curto 
 monofásico e cálculo da corrente de falta monofásica em sistemas de alta tensão. 
 2.8  CURTO-CIRCUITO  BIFÁSICO:  equacionamento,  características  do  curto 
 bifásico e cálculo da corrente de falta bifásica em sistemas de alta tensão. 
 2.9  PROTEÇÃO  DE  SISTEMAS  ELÉTRICOS  DE  POTÊNCIA:  proteção  de 
 distância  em  linhas  de  transmissão,  proteção  diferencial  de  transformadores  e 
 proteção diferencial de geradores. 

 METODOLOGIA  Aulas  expositivas,  com  participação  ativa  dos(as)  discentes,  com  o  uso  de  quadro, 
 equipamentos de 
 multimídia, seminários e horário para atendimento do(a) discente; 
 Aulas com simulações via ferramenta computacional e normas técnicas; 
 Atividades práticas no Laboratório de Sistemas Elétricos de Potência. 

 AVALIAÇÃO  Avaliação  contínua  do  conteúdo  ministrado:  A  avaliação  do  conteúdo  teórico  será 
 realizada  pelo  sistema  de  verificação  da  aprendizagem  fazendo  uso  de  trabalhos 
 individuais  e/ou  em  grupos,  contemplando  apresentação  oral,  e/ou  entrega  de  parte 
 escrita  referente  à  pesquisa,  além  da  realização  de  exercícios  de  revisão  dos 
 conteúdos,  provas  dissertativas  e/ou  de  múltipla  escolha,  entre  outros.  A  avaliação 
 do  conteúdo  prático  será  realizada  pela  montagem  de  pequenos  projetos  durante  o 
 decorrer  do  semestre  letivo,  levando-se  em  consideração  a  qualidade  do  material 
 teórico  apresentado  (relatórios)  e  a  montagem  do  protótipo.  Ainda  podem  ser 
 contemplados  exercícios  propostos  em  sala;  Relatórios  de  aula  prática  e  das  visitas 
 técnicas;  Avaliação  das  pesquisas  propostas;  Avaliação  dos  seminários;  Serão 
 realizadas  três  avaliações,  no  mínimo,  por  semestre,  além  da  recuperação  de 
 aprendizagem.  Com  a  finalidade  de  verificar  se  os  objetivos,  as  habilidades  e 
 competências  foram  alcançadas  pelos(as)  discentes  de  forma  satisfatória,  ocorrerá 
 uma  avaliação  no  modelo  qualitativo  por  meio  de  uma  dissertação  ou  apresentação 
 oral do(a) discente para o(a) docente. 

 RECUPERAÇÃO 
 DA 
 APRENDIZAGEM 

 A  recuperação  da  aprendizagem  se  baseia  no  diagnóstico  contínuo  do  processo  de 
 aprendizagem,  inicialmente  pela  investigação  dos  conhecimentos  prévios  e 
 promovendo  oportunidades  para  que  os(as)  discentes  possam  exprimir  o  que 
 conseguiram  aprender  e  o  que  não  lhes  ficou  claro  o  suficiente.  Ao  identificar  as 
 dificuldades  encontradas  pelos(as)  discentes,  esses(as)  serão  orientados(as)  a 
 participar  de  encontros  de  atendimento  para  dirimir  dúvidas,  e  posteriormente  será 
 aplicada  uma  atividade  adicional  avaliativa  a  fim  de  averiguar  se  a  intervenção 
 realizada  foi  efetiva.  Visando  obter  um  melhor  resultado  no  processo,  as  atividades 
 propostas  com  a  finalidade  de  recuperar  a  aprendizagem  deverão  utilizar 
 estratégias  distintas  das  utilizadas  anteriormente.  Deverá  ser  considerado  ainda  as 
 necessidades específicas de cada discente. 
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 4.3 Parte Diversificada da Aprendizagem (PDA) 

 A  Parte  Diversificada  da  Aprendizagem  (PDA)  é  parte  integrante  da  matriz  curricular  do  curso, 
 com  carga  horária  total  de  210  horas,  de  oferta  obrigatória,  no  primeiro,  segundo,  terceiro, 
 quarto  e  quinto  semestres.  E  tem  por  objetivo  contemplar  os  projetos  de  vida  e  as  múltiplas 
 trajetórias dos(as) discentes a partir de uma formação integral e integrada. 

 De  acordo  com  o  art.  6º,  Inciso  VIII,  das  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  do  Ensino  Médio, 
 entende-se por diversificação: 

 articulação  dos  saberes  com  o  contexto  histórico,  econômico,  social,  ambiental,  cultural 
 local  e  do  mundo  do  trabalho,  contextualizando  os  conteúdos  a  cada  situação,  escola, 
 município,  estado,  cultura,  valores,  articulando  as  dimensões  do  trabalho,  da  ciência,  da 
 tecnologia e da cultura. (BRASIL, 2018, p. 2). 

 A  PDA  poderá  ser  desenvolvida  no  próprio  IFBA,  na  comunidade  e/ou  em  locais  de  trabalho, 
 objetivando  a  articulação  entre  teoria  e  prática  e  baseando-se  no  princípio  da 
 interdisciplinaridade, a partir da oferta de componentes e/ou atividades, tais como: 

 ●  Componentes curriculares optativos 
 ●  Cursos extracurriculares 
 ●  Projetos de Ensino 
 ●  Projetos de Extensão 
 ●  Projetos de Pesquisa 
 ●  Projetos Integradores 
 ●  Trabalhos voluntários 

 Os  componentes  e  as  atividades  descritas  acima  terão  no  mínimo  30  horas  e  máximo  de  60 
 horas  conforme  a  matriz  curricular,  sendo  que  a  oferta  deve  ser  aprovada  pelo 
 colegiado/conselho do curso, o qual avaliará o plano dos componentes/atividades. 

 O  plano  do  componente  e/ou  atividade  (Anexo  A)  deve  ser  apresentado  ao  final  de  cada 
 semestre  letivo,  conforme  calendário  acadêmico,  para  que  seja  aprovado  e  ofertado  no 
 semestre  seguinte.  No  entanto,  alguns  planos  de  componentes  estão  sendo  previamente 
 apresentados (cf. seção 4.2). 

 É  da  competência  da  Coordenação  do  Curso,  levando  em  consideração  a  infraestrutura  e 
 disponibilidade  docente,  garantir  a  oferta  de  ao  menos  um  componente/atividade  da  parte 
 diversificada por semestre. 

 4.3.1 Aproveitamento da Parte Diversificada da Aprendizagem (PDA) 



 Para  componente(s)  e/ou  atividade(s)  que  não  for(em)  realizado(s)  no  IFBA,  para  fins  de 
 aproveitamento  curricular,  cabe  ao(à)  discente  apresentar  em  período  previsto  no  calendário 
 acadêmico certificado ou relatório de atividades (ANEXO B). 

 O  certificado  ou  relatório  de  atividades  deverá  ser  protocolado  no  setor  de  Registros 
 Acadêmicos do Campus, através de formulário próprio, endereçado à coordenação do curso. 

 O  aproveitamento  ou  não  do(s)  componente  e/ou  atividade(s)  será  realizado  pelo 
 Colegiado/Conselho do curso, em período previsto no calendário acadêmico. 

 Em  caso  de  não  deferimento  do  componente/atividade,  o(a)  discente  tem  o  direito  de 
 apresentar  recurso  à  Direção  de  Ensino  que  deverá  constituir  comissão  para  emissão  de  novo 
 parecer. 

 No  caso  do(a)  discente  optar  pelo  aproveitamento  do  componente/atividade,  o  mesmo  só 
 poderá  realizar  um  aproveitamento  por  componente  atividade  para  cada  semestre  como  no 
 mínimo 30h e no máximo 60h, conforme carga horária indicada na matriz curricular. 

 O  componente/atividade  a  ser  aproveitada  deve  ter  sido  feito  com  até  de  2  anos  da  solicitação 
 ao Colegiado/Conselho. 

 4.4. Estágio Curricular Supervisionado 

 O  estágio  curricular  supervisionado  é  um  ato  educativo,  regulamentado  conforme  a  Lei  nº 
 11.788/2008  e  as  Normas  Acadêmicas  Vigentes,  que  se  configura  como  uma  modalidade  de 
 prática  profissional,  buscando  a  inserção  do(a)  discente  numa  situação  real  de  trabalho.  Esta 
 prática  poderá  ser  desenvolvida  no  próprio  IFBA,  em  empresas  da  região,  na  comunidade  e/ou 
 em  locais  de  trabalho,  objetivando  a  integração  entre  teoria  e  prática,  baseando-se  no  princípio 
 da  interdisciplinaridade.  Esta  prática  profissional  terá  carga  horária  mínima  de  180h, 
 obedecendo  às  normas  instituídas  pelo  IFBA,  estando  apto(a)  a  realizá-la  o(a)  discente  que 
 tiver  cursando  o  6º  semestre,  ou  seja,  pode  ser  iniciado  no  6º  semestre  do  curso.  O  estágio  tem 
 por  objetivo  oportunizar  experiências  profissionais  por  meio  de  atividades  inerentes  às  do  curso 
 técnico  em  curso,  dando  ênfase  às  relacionadas  ao  planejamento  setorial  de  controle  e 
 processos industriais, bem como ajustadas para o ramo das energias renováveis. 

 A  função  do  estágio  pode  ser  assim  resumida:  dar  um  referencial  à  formação  do(a)  discente; 
 esclarecer  seu  real  campo  de  trabalho  durante  sua  formação;  motivá-lo(a)  ao  permitir  o  contato 
 com  o  real  -  teoria-prática;  dar-lhe  consciência  das  suas  necessidades  teóricas  e 
 comportamentais;  e  dar-lhe  uma  visão  geral  do  setor  produtivo  e  da  empresa  em  especial.  As 
 atividades  programadas  para  o  estágio  devem  manter  uma  correspondência  com  os 
 conhecimentos  teórico-práticos  adquiridos  pelo(a)  aluno(a)  no  decorrer  do  curso.  O  estágio 
 será  acompanhado  por  um(a)  docente  orientador(a)  para  cada  discente,  em  função  da  área  de 



 atuação  no  estágio  e  das  condições  de  disponibilidade  de  carga  horária  dos(as)  docentes.  São 
 mecanismos de acompanhamento e avaliação de estágio: 

 a)  Plano de estágio; 
 b)  Reuniões do(a) aluno(a) com o(a) docente orientador(a) e entrevistas; 
 c)  Visitas  à  empresa/comunidade/local  de  estágio  por  parte  do(a)  docente  orientador(a), 

 sempre que necessário; 
 d)  Relatório  do  estágio  curricular  supervisionado,  produzido  de  acordo  com  as  normas  da 

 ABNT  estabelecidas  para  a  redação  de  trabalhos  técnicos  e  científicos.  Esse  relatório 
 fará parte do acervo bibliográfico da Instituição. 

 4.5 Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

 O  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  (TCC)  busca  oportunizar  ao(à)  discente  a  realização  de 
 atividade  em  articulação  com  conteúdo,  conhecimento,  habilidades  e  atitudes  desenvolvidas 
 durante  a  sua  formação  acadêmica.  Essa  atividade  terá  carga  horária  de  180h,  estando  apto(a) 
 a  realizá-la  o(a)  discente  que  estiver  cursando  o  6º  Semestre  do  curso.  As  atividades  que  se 
 configuram como TCC são: 

 a)  Atividades de Projetos de Pesquisa; 
 b)  Atividades de Projetos de Extensão; 
 c)  Artigos Científicos; 
 d)  Desenvolvimento de Protótipos. 

 A  proposta  para  realização  do  TCC,  juntamente  com  o  tema,  deverá  ser  submetida  ao 
 Conselho/Colegiado  de  Curso  para  análise  prévia  e  verificação  de  relevância  com  o  perfil  do 
 curso.  O  resultado  final  do  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  deverá  ser  avaliado  e  validado  por 
 uma  banca  examinadora  composta  pelo(a)  docente  orientador(a)  e  dois  membros  internos  ou 
 externos  à  instituição,  que  possuam  competência  e  ou  experiência  profissional  em  áreas  afins 
 ao tema. 

 Caberá  à  banca  examinadora  a  aprovação  do  TCC  atribuindo-lhe  uma  nota  de  acordo  com  o 
 barema  disponibilizado  pela  coordenação  de  estágio.  O(A)  discente  será  aprovado(a)  se 
 alcançar  nota  igual  ou  superior  à  média  de  aprovação  prevista  nas  Normas  Acadêmicas  dos 
 Cursos Técnicos. 

 O(A)  discente  deve  estar  matriculado(a)  e  a  Instituição  deve  orientar  e  supervisionar  o 
 respectivo  TCC,  o  qual  deverá  ser  devidamente  registrado.  O  TCC,  também,  pode  ser  iniciado 
 no  6º  semestre  do  curso.  Caso  não  conclua  o  TCC  durante  o  6º  semestre,  após  a  conclusão 
 dos  componentes  curriculares,  o(a)  discente  terá  o  direito  à  renovação  de  matrícula  para 
 realização de TCC pelo tempo máximo previsto nas Normas Acadêmicas vigentes. 



 5.  Critérios  de  aproveitamento  de  conhecimentos  e  experiências 
 anteriores 

 O  aproveitamento  de  estudos  anteriores  compreende  o  processo  de  aproveitamento  de 
 componentes  curriculares  cursados  com  êxito  em  outro  curso,  e  se  dará  conforme  previsto  na 
 Resolução  CONSUP  nº  41/2012  (Regulamenta  o  aproveitamento  de  estudos  para  os  discentes 
 dos  cursos  técnicos  subsequentes  ao  ensino  médio  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência 
 Tecnologia da Bahia – IFBA). 

 6. Critérios de avaliação da aprendizagem 

 O  Curso  Técnico  em  Sistemas  de  Energias  Renováveis  concebe  a  avaliação  como  um 
 processo  amplo,  contínuo,  sistemático,  gradual,  cumulativo  e  cooperativo,  responsável  por 
 articular  as  dimensões  essenciais  da  práxis  pedagógica  -  o  ensino  e  aprendizagem,  tendo  em 
 vista  a  progressão  para  o  alcance  do  perfil  profissional  de  conclusão  e  a  otimização  das 
 potencialidades  efetivamente  humanas  dos  educandos,  tanto  no  âmbito  psicossocial  e 
 profissional  como  no  científico-tecnológico,  estando  este  conceito  em  conformidade  com  o  Art. 
 34  da  Resolução  CNE/CEB  nº  1/2021  e  com  o  Projeto  Pedagógico  Institucional  do  IFBA 
 (2013). 

 Assim  sendo,  em  virtude  dessa  concepção  filosófico-pedagógica,  os  critérios  de  avaliação  de 
 aprendizagem  do  curso  supracitado  serão  orientados  de  acordo  às  determinações  da  LDB  no. 
 9.394/1996  Art  24,  inciso  V,  item  a,  e  Normas  Acadêmicas  dos  Cursos  Técnicos  do  IFBA 
 vigentes. 

 A  efetivação  do  processo  avaliativo  ocorrerá  de  forma  processual,  contínua  e  cumulativa, 
 portanto  tendo  um  caráter  integral,  ou  seja,  um  ensino  que  congregue  atividades  diagnóstica, 
 formativa  e  somativa.  Essa  avaliação  tem  ainda  um  caráter  de  retroalimentação  do  processo 
 cognitivo,  mostrando  as  deficiências  e  sucessos  do  processo  de  ensino  e  aprendizagem,  e 
 assim  possa  ser  utilizado  como  meio  de  averiguação,  reformulações  e  ajustes  no  processo 
 pedagógico.  Em  síntese,  a  avaliação  deve  se  pautar  em  elementos  qualitativos  e  quantitativos 
 para formação integral dos(as) discentes. 

 Ademais,  para  o  sucesso  na  avaliação,  também  se  exige  a  assiduidade,  presença  às 
 atividades  pedagógicas  em  cada  disciplina,  teóricas  e  práticas,  juntamente  com  os  rendimentos 
 qualitativos e quantitativos, mínimos e exigíveis pela legislação pertinente. 



 7.  Biblioteca,  Instalações  e  Equipamentos  Oferecidos  aos(às) 
 docentes e discentes do Curso 
 O  funcionamento  do  Curso  Técnico  de  Nível  Médio  em  Sistemas  de  Energia  Renovável  ma 
 forma  articulada  integrada  se  efetivará  nos  espaços  do  Campus  de  Lauro  de  Freitas,  tais  como 
 salas  de  aulas  e  laboratórios.  Conta  ainda  com  duas  Usinas  Fotovoltaicas,  uma  de  5  kWp  e 
 outra  de  70  kWp,  e  mais  uma  miniestação  meteorológica,  sendo  que  esta  última  conta  com 
 uma  unidade  didática  constituída  por  10  painéis  fotovoltaicos,  o  que  irá  favorecer  as  ações  de 
 ensino  do  curso  de  Sistemas  de  Energia  Renovável.  O  Campus  também  conta  com  um 
 espaço,  usado  tanto  por  docentes,  quanto  por  discentes,  voltado  para  realização  de  estudos  e 
 pesquisas.  A  previsão  é  que  a  estrutura  desse  laboratório  de  pesquisa  seja  ampliada  com  a 
 construção  do  novo  prédio  para  atender  um  quantitativo  maior  de  pessoas,  conforme  Plano  de 
 Desenvolvimento  Institucional  2018-2022.  O  acesso  à  Internet  pode  ser  feito  tanto  nos 
 laboratórios,  quanto  através  de  rede  sem  fio  aberta,  a  qual  está  acessível  em  todo  o  campus, 
 sendo disponível assim para toda a comunidade interna com velocidade de 2 Gbits. 

 7.1 Biblioteca 

 A  Biblioteca  do  IFBA,  Campus  de  Lauro  de  Freitas,  constitui-se  em  um  espaço  reservado  para 
 fins  didáticos,  de  pesquisa  e  culturais.  Ela  participa  da  dinâmica  de  disseminação  de 
 informações  e  aquisição  de  conhecimento  técnico,  científico  e  cultural,  garantindo  liberdade  de 
 acesso às coleções para os(as) usuários(as) que respeitarem suas normas regulamentares. 

 Estruturalmente,  a  biblioteca  conta  com  uma  área  total  de  183,57m  2  ,  sendo  composta  dos 
 seguintes espaços: 

 I)  salão de acervo e leitura de 125,16 m  2  ; 
 II)  sala de empréstimo de 10,80 m  2  ; 

 recepção de 8,55 m  2  ; 

 III)  sala do bibliotecário de 9,00 m  2  ; 
 IV)  sala de processamento técnico de 15,06 m  2  ; 
 V)  sala de estudos individuais de 15 m  2 

 As  salas  são  equipadas  com  o  mínimo  necessário  de  equipamentos  para  o  bom 
 desenvolvimento das atividades nesses locais. 

 Serviços oferecidos pela Biblioteca: 

 ●  Cadastro de usuários; 
 ●  Consulta local; 
 ●  Atendimento personalizado; 
 ●  Empréstimo domiciliar; 



 ●  Renovação de empréstimo; 
 ●  Empréstimo especial. 

 É  permitido  livre  acesso  ao  diverso  material  bibliográfico  do  acervo.  Parte  dele  não  fica 
 disponível  para  empréstimo,  e  o  seu  acesso  é  limitado  somente  ao  âmbito  da  biblioteca.  Esses 
 são  os  materiais  de  consulta  local:  Coleção  de  Referência  (Dicionários,  enciclopédias, 
 catálogos,  manuais,  etc.)  Coleções  de  Periódicos  (Revistas,  jornais,  etc.)  Coleções  para 
 Consulta Local (Livros de consulta). 

 A  biblioteca  da  instituição  contempla  a  quantidade  de  acervos  necessários  para  o  pleno 
 funcionamento  do  curso,  sendo  que  estes  acervos  poderão  ser  comprados  ou  doados  por 
 outras  instituições  federais.  Constitui-se  em  um  espaço  reservado  para  fins  didáticos  e 
 culturais.  Ela  participa  da  dinâmica  de  disseminação  de  informações  e  aquisição  de 
 conhecimento  técnico,  científico  e  cultural,  garantindo  liberdade  de  acesso  às  coleções  para  os 
 usuários que respeitarem suas normas regulamentares. 

 O  quadro  a  seguir  representa  acervos  da  Bibliografia  Básica  e  Complementar  disponíveis 
 atualmente no Campus de Lauro de Freitas. 

 Tabela 3  - Acervos Disponíveis 

 1. Acervo da Bibliografia básica  ●  Cinco  títulos  no  mínimo  por 
 disciplina 

 2.  Acervo  da  Bibliografia 
 Complementar. 

 ●  Três  títulos  no  mínimo  por 
 disciplina 

 Tabela 4  - Acervo disponível na biblioteca para o  funcionamento do curso. 

 Título  Autor(a)(s)/Editora  Ano  Quant. 

 Redação  científica:  a  prática 
 de  fichamentos,  resumos, 
 resenhas. 

 MEDEIROS,  João  Bosco.  12.  ed.  São  Paulo: 
 Atlas, xii, 331 p. 

 2018  4 

 Algoritmos  e  lógica  de 
 programação  em  C:  uma 
 abordagem didática. 

 PEREIRA,  Silvio  do  Lago.  1.  ed.  São  Paulo:  Érica, 
 190 p. 

 2017  5 

 Lógica  de  programação  e 
 estruturas  de  dados:  com 
 aplicações em java. 

 PUGA, Sandra; RISSETTI, 
 Gerson.  3.  ed.  São  Paulo:  Pearson  Education  do 
 Brasil, 274 p. 

 2016  5 

 Fundamentos  da 
 programação  de 
 computadores:  algoritmos, 

 ASCENCIO,  Ana  Fernanda  Gomes;  CAMPOS, 
 Edilene Aparecida Veneruchi 
 De.  3.  ed.  São  Paulo:  Pearson  Education  do 

 2012  10 



 Pascal, C/C++ e Java.  Brasil, 569 p. 

 C: como programar.  DEITEL, Paul J.; DEITEL, 
 Harvey  M.  6.  ed.  São  Paulo:  Pearson  Prentice 
 Hall. xxvii, 818 p. 

 2011  18 

 Aprendendo  ActionScript 
 3.0: guia para iniciantes. 

 SHUPE, Rich; ROSSER, 
 Zevan. Porto Alegre: Bookman, 383 p. 

 2010  5 

 3ds  Max  2012:  modelagem, 
 render, efeitos e animação. 

 AGUIAR,  Fabio  Calciolari.  São  Paulo:  Érica,  424 
 p. 

 2013  5 

 Lógica  de  programação  e 
 estruturas  de  dados:  com 
 aplicações em java. 

 PUGA, Sandra; RISSETTI, 
 Gerson.  3.  ed.  São  Paulo:  Pearson  Education  do 
 Brasil, 274 p. 

 2016  5 

 Fundamentos  da 
 programação  de 
 computadores:  algoritmos, 
 Pascal, C/C++ e Java. 

 ASCENCIO,  Ana  Fernanda  Gomes;  CAMPOS, 
 Edilene Aparecida Veneruchi 
 De.  3.  ed.  São  Paulo:  Pearson  Education  do 
 Brasil, 569 p. 

 2012  10 

 Fundamentos  da 
 programação  de 
 computadores:  algoritmos, 
 Pascal, C/C++ e Java. 

 ASCENCIO,  Ana  Fernanda  Gomes;  CAMPOS, 
 Edilene Aparecida Veneruchi 
 De.  3.  ed.  São  Paulo:  Pearson  Education  do 
 Brasil, 569 p. 

 2012  10 

 C: como programar.  DEITEL, Paul J.; DEITEL, 
 Harvey  M.  6.  ed.  São  Paulo:  Pearson  Prentice 
 Hall. xxvii, 818 p. 

 2011  18 

 Aprendendo  ActionScript 
 3.0: guia para iniciantes. 

 SHUPE, Rich; ROSSER, 
 Zevan. Porto Alegre: Bookman, 383 p. 

 2010  5 

 3ds  Max  2012:  modelagem, 
 render, efeitos e animação. 

 AGUIAR,  Fabio  Calciolari.  São  Paulo:  Érica,  424 
 p. 

 2013  5 

 Adobe  Illustrator  CS6: 
 descobrindo  e 
 conquistando:  versão  em 
 português - para Windows. 

 ALVES, William Pereira. São Paulo: Érica, 216 p.  2012  10 

 Modelagem  e  animação  2d 
 e 3d para jogos. 

 ANDALÓ, Flávio. São Paulo: Érica, 136 p.  2015  5 

 Computação  gráfica: 
 geração de imagens. 

 AZEVEDO,  Eduardo;  CONCI,  Aura.  Rio  de 
 Janeiro: Elsevier Campus, 353 p. 

 2003  4 

 Projetos  gráficos: 
 fundamentos 2D e 3D. 

 REIS,  Bruna;  JOSÉ,  Marcel  Fialho.  São  Paulo: 
 Érica, Saraiva, 120 p. 

 2015  10 

 Introdução  ao 
 desenvolvimento  de  games: 
 volume  2:  programação: 
 técnica,  linguagem  e 

 RABIN,  Steve  (Ed.).  São  Paulo:  Cengage 
 Learning, xli, ca. 471 p. 

 2013  5 



 arquitetura. 

 Crie  projetos  gráficos  com 
 Photoshop  CS6, 
 CorelDRAW  X6  e  InDesign 
 CS6: em português. 

 HORIE,  Ricardo  Minoru;  OLIVEIRA,  Ana  Cristina 
 Pedrozo. 1. ed. São Paulo: Érica, 254 p. 

 2015  5 

 Gerenciamento  de  projetos: 
 estabelecendo  diferenciais 
 competitivos. 

 VARGAS,  Ricardo.  8.  ed.  Rio  de  Janeiro: 
 Brasport, 266 p. 

 2016  4 

 Gerenciamento  de  projetos: 
 estabelecendo  diferenciais 
 competitivos. 

 VARGAS,  Ricardo.  9.  ed.  Rio  de  Janeiro: 
 Brasport, 266 p. 

 2018  4 

 Manual de economia.  PINHO,  Diva  Benevides;  VASCONCELLOS, 
 Marco  Antonio  Sandoval  de;  TONETO  JÚNIOR, 
 Rudinei (Org.). 7. ed. São Paulo: Saraiva, 734 p. 

 2017  6 

 Economia: micro e 
 macro:  teoria  e  exercícios, 
 glossário  com  os  300 
 principais  conceitos 
 econômicos. 

 VASCONCELLOS,  Marco  Antonio  Sandoval  de.  6. 
 ed. São Paulo: Atlas, 461 p. 

 2017  4 

 Direito  fundamental: 
 instituições  de  direito 
 público e privado. 

 COTRIM,  Gilberto.  23.  ed.  São  Paulo:  Saraiva, 
 viii, 295 p. 

 2009  8 

 Instituições  de  direito 
 público e privado. 

 MARTINS,  Sérgio  Pinto.  15.  ed.  São  Paulo:  Atlas, 
 478 p. 

 2015  6 

 Álgebra  linear  com 
 aplicações. 

 ANTON,  Howard;  RORRES,  Chris.  10.  ed.  Porto 
 Alegre: Bookman, 768 p. 

 2012  8 

 Vetores  e  matrizes:  uma 
 introdução à álgebra linear. 

 SANTOS,  Nathan  Moreira  dos.  4.  ed.  rev.  e  ampl. 
 São Paulo: Cengage Learning, 287 p. 

 2015  5 

 Álgebra linear para leigos.  STERLING,  Mary  Jane.  Rio  de  Janeiro:  Alta 
 Books, 380 
 p. (Para leigos). 

 2012  8 

 Geometria  analítica:  um 
 tratamento vetorial. 

 CAMARGO,  Ivan  de;  BOULOS,  Paulo.  3.  ed.  rev. 
 e amp. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 543 p. 

 2014  10 

 Geometria  analítica  e 
 álgebra linear. 

 LIMA,  Elon  Lages.  2.  ed.,  8.  reimp.  Rio  de  Janeiro: 
 IMPA, 324 p. 

 2015  7 

 Vetores  e  geometria 
 analítica. 

 WINTERLE,  Paulo.  2.  ed.  São  Paulo:  Makron 
 Books, 242 p. 

 2014  7 

 Introdução  ao  Cálculo: 
 volume  1:  cálculo 
 diferencial. 

 BOULOS, Paulo. São Paulo: Blucher, 267 p.  1983  18 



 Cálculo:  um  curso  moderno 
 e suas aplicações. 

 HOFFMANN,  Laurence  D.  et  al.  11.  ed.  Rio  de 
 Janeiro: LTC, 2015. 587p. 

 2015  4 

 Introdução à estatística.  TRIOLA,  Mario  F.  12.  ed.  Rio  de  Janeiro:  LTC,  812 
 p. 

 2017  4 

 Física  básica: 
 eletromagnetismo. 

 CHAVES, Alaor. Rio de Janeiro: LTC: xi, 269 p.  2018  4 

 Física  básica:  gravitação, 
 fluidos,  ondas, 
 termodinâmica. 

 CHAVES, Alaor. Rio de Janeiro: LTC: 242 p.  2017  4 

 Fundamentos de 
 física:  volume  2:  gravitação, 
 ondas e termodinâmica. 

 HALLIDAY,  David;  RESNICK,  Robert;  WALKER, 
 Jearl. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 282 p. 

 2016  18 

 Fundamentos  de  física: 
 volume  3: 
 eletromagnetismo. 

 HALLIDAY,  David;  RESNICK,  Robert;  WALKER, 
 Jearl. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 365 p. 

 2016  16 

 Fundamentos de 
 física: volume 1: mecânica. 

 HALLIDAY,  David;  RESNICK,  Robert;  WALKER, 
 Jearl. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, xi, 327 p. 

 2018  14 

 Fundamentos de 
 física:  volume  4:  óptica  e 
 física moderna. 

 HALLIDAY,  David;  RESNICK,  Robert;  WALKER, 
 Jearl. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 400 p. 

 2016  2 

 Curso  de  física  básica,  1: 
 mecânica. 

 NUSSENZVEIG,  H.  Moysés.  5.  ed.,  rev.  e  atual. 
 São Paulo: Blucher, v.1, 394 p. 

 2013  8 

 Fisica III: eletromagnetísmo.  YOUNG,  Hugh  D.;  FREEDMAN,  Roger  A.  12.  ed. 
 São Paulo: Addison Wesley, 425 p. 

 2009  8 

 QUÍMICA  geral  e  reações 
 químicas: volume 1. 

 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 922 p.  2016  8 

 Princípios  de  química: 
 questionando  a  vida 
 moderna  e  o  meio 
 ambiente. 

 ATKINS,  Peter;  JONES,  Loretta.  5.  ed.  Porto 
 Alegre: Bookman, 922 p. 

 2012  10 

 Química: a ciência central.  BROWN,  Theodore  L.  et  al.  13.  ed.  São  Paulo: 
 Pearson, xxv, 1188 p. 

 2016  7 

 Química  orgânica:  volume 
 1. 

 MCMURRY, John. 3. ed. 
 brasileira.  São  Paulo:  Cengage  Learning,  xviii, 
 680 p. 

 2016  8 

 Química  orgânica:  volume 
 1. 

 SOLOMONS, T. W. 
 Graham; FRYHLE, Craig B. 
 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 616 p. 

 2016  8 

 Introdução à engenharia.  HOLTZAPPLE, Mark  2016  4 



 Thomas;  REECE,  W.  Dan.  Rio  de  Janeiro:  LTC, 
 220 p. 

 A  engenharia  e  os 
 engenheiros  na  sociedade 
 brasileira. 

 TELLES,  Pedro  Carlos  da  Silva.  1.  ed.  Rio  de 
 Janeiro: LTC, 141 p. 

 2015  8 

 Metrologia  dimensional: 
 técnicas  de  medição  e 
 instrumentos  para  controle  e 
 fabricação industrial. 

 LIRA,  Francisco  Adval  de.  São  Paulo:  Érica, 
 Saraiva, 176 p. 

 2015  8 

 Energias renováveis.  GOLDEMBERG, José; 
 PALETTA,  Francisco  Carlos  (Coord.).  São  Paulo: 
 Blucher, 110 p. 

 2012  8 

 Energia e meio ambiente.  HINRICHS,  Roger  A.;  KLEINBACH,  Merlin;  REIS, 
 Lineu  Belico  dos.3.  ed.  bras.  São  Paulo:  Cengage 
 Learning, 764 p. 

 2016  10 

 Energia,  recursos  naturais  e 
 a  prática  do 
 desenvolvimento 
 sustentável. 

 REIS,  Lineu  Belico  dos;  FADIGAS,  Eliane  A.  F. 
 Amaral;  CARVALHO,  Cláudio  Elias.  2.  ed.  rev.  e 
 atual. Barueri, SP: 447 p. 

 2012  1 

 Materiais  elétricos: 
 aplicações: 

 SCHMIDT,  Walfredo.  volume  3.  São  Paulo: 
 Edgard Blücher, 260 p. 

 2011  8 

 Materiais  elétricos: 
 condutores  e 
 semicondutores: volume 1. 

 SCHMIDT,  Walfredo.  3.  ed.  rev.  ampl.  São  Paulo: 
 Blucher, 141 p. 

 2010  10 

 Materiais  elétricos:  isolantes 
 e magnéticos: volume 2. 

 SCHMIDT,  Walfredo.  3.  ed.  rev.  e  ampl.  São 
 Paulo: E. Blücher, vii, 165 p. 

 2010  10 

 Análise  de  falha  em 
 materiais  utilizados  em 
 equipamentos  elétricos: 
 volume 2. 

 SERRA,  Eduardo  Torres  (Org).  Rio  de  Janeiro: 
 CEPEL, 263 p. 

 2008  1 

 Análise  de  falha  em 
 materiais  utilizados  em 
 equipamentos  elétricos: 
 volume 3. 

 SERRA,  Eduardo  Torres  (Org).  Rio  de  Janeiro: 
 CEPEL, 270 p. 

 2008  1 

 Dispositivos  eletrônicos  e 
 teoria de circuitos. 

 BOYLESTAD,  Robert  L;  NASHELSKY,  Louis.  11. 
 ed.  São  Paulo:  Pearson  Education  do  Brasil,  766 
 p. 

 2013  15 

 Eletrônica: volume 1.  MALVINO,  Albert  Paul;  BATES,  David  J.  8.  ed. 
 São Paulo: AMGH, 567 p. 

 2016  15 

 Fundamentos  de 
 microeletrônica. 

 RAZAVI,  Behzad.  2.  ed.  Rio  de  Janeiro:  LTC,  707 
 p. 

 2017  10 



 Sistemas  digitais:  princípios 
 e aplicações. 

 TOCCI,  Ronald  J.;  WIDMER,  Neal  S;  MOSS, 
 Gregory L. 11. ed. São Paulo: Pearson. Xx, 817  p. 

 2011  8 

 Psicologia  aplicada  à 
 administração  de  empresas: 
 psicologia  do 
 comportamento 
 organizacional. 

 BERGAMINI,  Cecília  Whitaker.  5.  ed.  São  Paulo: 
 Atlas, 197 p. 

 2017  8 

 Administração  de  recursos 
 humanos:  do  operacional  ao 
 estratégico. 

 MARRAS,  Jean  Pierre.  15.  ed.  rev.  atual.  e  ampl. 
 São Paulo: Saraiva, 336 p. 

 2016  8 

 Gerência de produtos.  MOREIRA,  Júlio  César  Tavares  (Coord.).  1.  ed. 
 São Paulo: Saraiva, 258 p. 

 2011  7 

 Fundamentos  de 
 fenômenos  de  transporte: 
 para  estudantes  de 
 engenharia. 

 GIORGETTI,  Marcius  Fantozzi.  1.  ed.  Rio  de 
 Janeiro: Elsevier, xii, 500 p. 

 2015  4 

 Fundamentos  de 
 fenômenos  de  transporte: 
 um  texto  para  cursos 
 básicos. 

 LIVI,  Celso  Pohlmann.  2.  ed.  Rio  de  Janeiro:  LTC, 
 xv, 237 p. 

 2017  4 

 Princípios  de  forma  e 
 desenho. 

 WONG,  Wucius.  2.  ed.  São  Paulo:  WMF  Martins 
 Fontes, 352 p. 

 2010  4 

 Curso  de  desenho  técnico  e 
 AutoCAD. 

 RIBEIRO,  Antônio  Clélio;  PERES,  Mauro  Pedro; 
 IZIDORO,  Nacir.  São  Paulo:  Pearson  Education 
 do Brasil, xx, 362 p. 

 2013  8 

 Língua  portuguesa:  noções 
 básicas  para  cursos 
 superiores. 

 ANDRADE,  Maria  Margarida  de;  HENRIQUES, 
 Antonio. 9. ed. 7. reimp. São Paulo: Atlas, 202 p. 

 2018  14 

 Instrumentação  para 
 sistemas  energéticos  e 
 industriais. 

 SOUZA,  Zulcy  de;  BORTONI,  Edson  da  Costa. 
 Itajubá, MG: Do Autor, 387 p. 

 2006  1 

 Política,  economia  e 
 questões  raciais:  a 
 conjuntura  e  os  pontos  fora 
 da curva, 2014 a 2016. 

 SAMPAIO,  Elias  de  Oliveira.  Salvador:  Edifba,  304 
 p. 

 2017  1 

 Memórias,  educação  e 
 produção  do  conhecimento 
 no  Instituto  Federal  da 
 Bahia (IFBA). 

 OLIVEIRA,  José  Roberto  de;  RAMOS,  Tassila 
 Oliveira;  FARTES,  Vera  Lúcia  Bueno  (Org.). 
 Salvador: Edifba, 344 p. 

 2017  3 

 ORGANIZAÇÃO  MUNDIAL 
 DA 
 SAÚDE.  Estabelecendo  um 

 Genebra: OMS, 2002. p. 67  2002  4 



 diálogo  sobre  riscos  de 
 campos eletromagnéticos. 

 Energia  eólica:  para 
 produção  de  energia 
 elétrica. 

 CUSTÓDIO,  Ronaldo  dos  Santos.  Rio  de  Janeiro: 
 Eletrobrás, 280 p. 

 2009  1 

 Manual  de  engenharia  para 
 sistemas fotovoltaicos. 

 GRUPO  DE  TRABALHO  DE  ENERGIA  SOLAR. 
 CENTRO  DE  PESQUISAS  DE  ENERGIA 
 ELÉTRICA  (BRASIL).  CENTRO  DE 
 REFERÊNCIA  PARA  ENERGIA  SOLAR  E 
 EÓLICA  SÉRGIO  DE  SALVO  BRITO.  Rio  de 
 Janeiro: CRESESB, 206 p. 

 2008  2 

 Economia  solar  global: 
 estratégia  para  a 
 modernidade ecológica. 

 SCHEER,  Hermann.  Rio  de  Janeiro:  CRESESB: 
 CEPEL, 323 p. 

 2002  2 

 Coletânea  de  artigos: 
 energias  solar  e  eólica: 
 volume 2. 

 SOUZA,  Hamilton  Moss  de;  SILVA,  Patrícia  de 
 Castro  da;  DUTRA,  Ricardo  Marques  (Org).  Rio 
 de Janeiro: CRESESB, CEPEL, 317 p. 

 2005  4 

 Coletânea  de  artigos: 
 energias  solar  e  eólica: 
 volume 1. 

 SOUZA,  Hamilton  Moss  de;  SILVA,  Patrícia  de 
 Castro da; DUTRA, 
 Ricardo  Marques  (Org).  Rio  de  Janeiro: 
 CRESESB, CEPEL, 232 p. 

 2003  4 

 Coletânea  de  artigos: 
 energias  solar  e  eólica: 
 volume 1. 

 SOUZA,  Hamilton  Moss  de;  SILVA,  Patrícia  de 
 Castro da; DUTRA, 
 Ricardo  Marques  (Org).  Rio  de  Janeiro: 
 CRESESB, CEPEL, 2003. 232 p. 

 2003  4 

 A  ENERGIA  elétrica  no 
 Brasil:  da  primeira  lâmpada 
 à ELETROBRÁS. 

 Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 244 p.  1977  1 

 Panorama  do  setor  de 
 energia elétrica no Brasil. 

 DIAS,  Renato  Feliciano  (Coord).  Rio  de  Janeiro: 
 Centro  da  Memória  da  Eletricidade  no  Brasil.  333 
 p. 

 1988  2 

 Efeitos  das  mudanças 
 climáticas  na  geração  de 
 energia elétrica. 

 LIMA,  Jose  Wanderley  Marangon; 
 COLLISCHONN,  Walter;  MARENGO,  José  A. 
 (Org). São Paulo: Hunter Books, 357 p. 

 2014  2 

 Eletrificação  rural 
 descentralizada:  uma 
 oportunidade  para  a 
 humanidade,  técnicas  para 
 o planeta. 

 MAIGNE, Yves; DE GOUVELLO, V. (Org.). Rio 
 de Janeiro: CRESESB, CEPEL, 454 p. 

 2003  1 

 Análise  de  falha  em 
 materiais  utilizados  em 
 equipamentos elétricos. 

 SERRA,  Eduardo  Torres  (Ed.)  Rio  de  Janeiro: 
 CEPEL, 311 p. 

 2005  4 



 Análise  de  falha  em 
 materiais  utilizados  em 
 equipamentos  elétricos: 
 volume 2. 

 SERRA,  Eduardo  Torres  (Org).  Rio  de  Janeiro: 
 CEPEL, 263 p. 

 2008  1 

 Análise  de  falha  em 
 materiais  utilizados  em 
 equipamentos  elétricos: 
 volume 3. 

 SERRA,  Eduardo  Torres  (Org).  Rio  de  Janeiro: 
 CEPEL, 270 p. 

 2008  1 

 Teoria  e  desenvolvimento 
 de  projetos  de  circuitos 
 eletrônicos. 

 CIPELLI,  Antonio  Marco  Vicari;  SANDRINI,  Valdir 
 João. São Paulo: Érica, 404 p. 

 1990  1 

 Empreendedorismo  & 
 inovação. 

 CARDOSO,  Hugo  Saba  Pereira;  JORGE, 
 Eduardo  Manuel  de  Freitas;  SOUZA,  Claudio 
 Reynaldo  Barbosa  de;  SANTOS  JÚNIOR,  Aníbal 
 de Freitas (Org.). Salvador: Edifba, 308 p. 

 2017  1 

 Dinâmica  de  inovação 
 tecnológica:  subsídios  para 
 uma gestão estratégica. 

 VASCONCELOS, Flávio 
 Carvalho  de  (Org).  Rio  de  Janeiro:  Eletrobrás,  146 
 p. 

 2007  4 

 Ecossistemas  de  inovação: 
 análise  para  além  das 
 fronteiras. 

 RIBEIRO,  Núbia  Moura;  SOUZA,  Claudio 
 Reynaldo  Barbosa  de;  FREITAS,  Allan  Edgard 
 Silva (Org.). Salvador: Edifba, 273 p. 

 2019  2 

 7  .2  Instalações e Equipamentos 

 O  Curso  funcionará  nas  dependências  do  Instituto  Federal  de  Educação  Ciência  e  Tecnologia, 
 Campus  Lauro  de  Freitas,  ocupando  salas  de  aulas,  laboratórios  destinados  ao  curso  e  demais 
 dependências.  A  Instituição  possui  uma  sala  exclusiva  para  os  docentes,  12  gabinetes  que 
 permitem  alojar  48  professores  (2  a  4  por  gabinete)  e  mobiliário  composto  por  mesa  de 
 escritório,  armário  e  um  computador  de  mesa,  9  salas  de  aula  bem  equipadas  de  instrumentos 
 audiovisuais,  salas  de  laboratório  de  informática,  rede  de  Internet  e  laboratório  das  disciplinas 
 do curso, tais como: Física, Química, Biologia e áreas Técnicas. 

 Tabela 5  Descrição da Estrutura Física e dos Recursos  Materiais do Campus de Lauro de Freitas. 

 1.  Espaços  para  professores 
 de dedicação exclusiva 

 Espaço físico para professor de dedicação exclusiva: 
 -  28 gabinetes 
 -  28 mesas dos gabinetes 
 -  28 cadeiras dos gabinetes 
 -  12 armários dos gabinetes 



 2. Sala de professores  Equipamentos de informática e mobiliários disponíveis: 
 -  01 mesa de reunião 
 -  01 computador 
 -  40 armários de professores 
 -  15 escaninhos 
 -  03 armários com duas portas 
 -  08 cadeiras 
 -  01 mesa de reunião 

 Área da sala: 58 m² 
 3. Salas de aula  Equipamentos: 

 Cada sala de aula possui os seguintes itens: 
 -  40 cadeiras para discentes 
 -  01 mesa para professor 
 -  01  ou 02 aparelhos de ar-condicionado. 

 Área da sala: 62 m² 

 4.  Espaço  para  acesso  a 
 equipamentos de informática 

 Quantidade  de  equipamentos  com  acesso  a  internet  condizente  ao 
 número total de usuários 
 Quantidade de Equipamentos com acesso a internet e internet wi-fi 
 01 laboratório de informática de uso geral, contendo: 

 -  13 mesas 
 -  26 computadores 
 -  01 ar condicionado 
 - 06 laboratórios de informática com acesso a Internet 

 Itens de cada laboratório de informática: 
 -  25 cadeiras 
 -  25 mesas 
 -  01 armário de duas portas 
 -  01 TV de 50 polegadas ou projetor multimídia 
 -  01 ar condicionado 



 Política  de  atualização  de  equipamentos  e  software:  política  de 
 uso  de  recursos  computacionais  definida  pela  Portaria 
 348/2003, bem como Normas de Uso da Rede. 

 5. Estrutura da Biblioteca  Equipamentos: 
 -  10 computadores; 
 -  10 baias para acesso aos computadores; 
 -  12 pontos de acesso à Internet via cabo; 
 -  12 estantes para exposição dos livros; 
 -  4 mesas redondas; 
 -  6 cadeiras; 
 -  64 armários de aço com chave 
 -  1 mesa de trabalho para a bibliotecária; 
 -  1 cadeira para a bibliotecária; 
 -  1 armário escaninho de madeira; 
 -  2 armários de aço de 2 portas; 
 -  1 armário de madeira 2 portas; 
 -  1 armário de madeira para pastas suspensas; 
 -  1 bebedouro. 

 ●  Dimensão 
 -  Sala do acervo de livros – 113 m² 
 -  Sala dos computadores – 32 m² 
 -  Sala de processamento técnico 

 – 8 m² 
 -  Área da entrada – 7 m² 
 -  Área total – 160 m² 



 6. Laboratórios  Laboratório de Química 

 01 Agitador Magnético 
 01 Kit para análise Físico-Química da água 

 1 Condutivímetro Portátil 
 1 balança portátil (0,01 a 300 g) 
 1 Kit para medições eletroquímicas 01 balança eletrônica 
 1 kit para análise de pH e Condutividade 
 1 Kit de Química Geral 
 01 kit de Química Inorgânica 

 Dimensão Área da Sala: 68,9 m² 

 Laboratório de Biologia/Bioenergia 

 01 kit de Eletrofisiologia 
 01 balança portátil 

 Dimensão Área da Sala: 55,2 m² 

 Laboratório de Física 

 Mecânica 
 04  kits  de  Plano  inclinado  com  sensores  e  multicronômetro  de 
 rolagem de dados 
 04  kits  de  Aparelho  para  dinâmica  das  rotações,  multicronômetro, 
 rolagem e sensor. 
 04 kits de Looping com sensor e multicronômetro. 
 04 kits Aparelho rotacional com setas, projetável, 5 VCC. 
 04  kits  de  Trilho  de  ar  com  unidade  de  fluxo  e  registro  xt  por 
 centelha 
 04  Kits  Painel  de  força  com  tripé  04  kits  Painel  para 
 mecânica. 
 04 Kits Painel para hidrostática. 

 Termofísica 
 04 kits Dilatômetro linear, digital. 
 04  kits  Conjunto  demonstrativo  para  meios  de 
 propagação do calor 
 04 kits Calorímetro de duplo vaso com resistor, alumínio. 
 04 kits Conjunto (II) para termodinâmica. 
 04 kits Conjunto básico para mecânica dos fluidos 
 04 kits Conjunto radiação térmica, digital. 
 04  kits  Conjunto  para  termodinâmica,  calorimetria  a  seco 
 standard. 

 Óptica 
 04 Kits Banco  óptico linear, luz policromática. 
 04 kits Banco óptico plano com duplo feixe. 
 04 kits Banco  óptico linear, luz policromática e monocromática. 
 04 Kits Conjunto óptico para espectros. 



 Ondulatória 
 04 Kits Conjunto para acústica 
 04 kits Conjunto ondas mecânicas. 
 04 Molas helicoidais longas 
 04 Kits Câmara alta para vácuo, desmontável. 
 04  Kits  Conjunto  ondas  mecânicas,  frequencímetro  digital, 
 transdutor eletromagnético vertical e medidor de tensão. 
 04  Kits  Conjunto  para  velocidade  do  som,  multicronômetro 
 e 2 sensores 

 Eletricidade e Eletromagnetismo 
 04 kits Conjunto Oersted. 
 04 Kits Conjunto para eletricidade e eletromagnetismo. 
 04 Kits Conjunto para superfícies equipotenciais 
 04 Geradores eletrostático, 400 KV, com torre secundária. 
 04 Conjuntos para eletromagnetismo Vaz 
 04 Kits de eletrostática 
 04  Capacitor  variável  de  placas  paralelas  e  cabos,  0  a  255 
 pF 
 04  Painéis  para  associações 
 eletroeletrônicas 
 04 Mesas de ar (Plano de Packard) com unidade de fluxo. 
 04 Eletroímãs didáticos CC/CA 

 Física Moderna 
 04  Conjuntos  tubo  de  Geissler  com  fonte  e  bomba  de 
 vácuo 
 04  Conjuntos  constante  de  Planck  por  luminescência  com 
 sensores e software. 
 04  Conjuntos  para  análise  espectral  e  efeito  fotoelétrico 
 II. 

 Dimensão Área da Sala: 61,4 m² 



 8. Perfil do pessoal docente e técnico envolvido no curso 

 Para  o  início  das  atividades  do  ano  letivo  de  2023,  o  IFBA  Campus  Lauro  de  Freitas 
 conta  com  o  quadro  de  docentes,  por  disciplina,  apresentado  na  Tabela  06,  ao  qual 
 atuam  nos  núcleos  geral  e  profissionalizante  do  curso  técnico  de  nível  médio  em 
 Sistemas  de  Energia  Renovável.  O  preenchimento  do  total  das  vagas  requer  a 
 contratação  de  novos(as)  docentes  por  meio  de  concurso  público,  cooperação  com 
 docentes de outros campi ou por meio de convênio com a prefeitura. 

 Tabela  6.  Número  de  docentes  por  área  de  conhecimento  necessário  para  compor  o  quadro  docente 
 para BNCC do Curso Técnico de nível médio em Sistemas de Energia Renovável  . 

 DISCIPLINAS/ÁREAS DE CONHECIMENTO  NÚMERO DE DOCENTES 

 Matemática  01 

 Língua Portuguesa  01 

 Química  01 

 Biologia  01 

 Física  01 

 Geografia  01 

 História  01 

 Educação Física  01 

 Filosofia  01 

 Sociologia  01 

 Artes  01 

 Inglês  01 

 Tabela  7.  Número  de  docentes  por  componente  curricular  necessário  para  compor  o  quadro  docente  da 
 Formação Profissional do curso técnico de nível médio em Sistemas de Energia Renovável. 



 DISCIPLINAS  NÚMERO DE DOCENTES 

 Sistemas de Geração Bioenergéticos  01 

 Automação e Controle 
 Circuitos e Sistemas Eletroeletrônicos Aplicados 

 03 

 Instalações Elétricas 
 Sistemas Elétricos de Potência 

 01 

 Máquinas e Acionamentos Elétricos  03 
 Sistemas de Energia Eólica 
 Sistemas de Energia Solar Fotovoltaica e Térmica 
 Sistemas de Sistemas Hidroelétricos 

 02 

 Eficiência e Planejamento Energético  01 

 Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde  01 

 Gestão da Qualidade  02 

 Desenho Técnico  01 

 Além  da  composição  do  corpo  docente,  também  fazem  parte  do  quadro  pessoal  os(as) 
 técnicos(as)-administrativos,  que  dão  suporte  às  atividades  administrativas. 
 Inicialmente,  o  quadro  atual  desses  profissionais  é  mostrado  na  Tabela  8.  A  fim  de 
 complementar  o  quadro  de  funcionários(as),  também  será  necessária  a  remoção  de 
 aprovados  em  edital  específico  e  contratação  de  pessoal  aprovado  em  concurso 
 público, de acordo com a Tabela 9. 

 Tabela  8.  Quadro  de  pessoal  técnico-administrativo  necessário  no  IFBA  Campus  de  Lauro  de  Freitas 
 para o ano letivo de 2023. 



 SERVIDOR  NÚMERO DE 
 PESSOAL 

 Técnico Administrativo em Educação - Nível Superior Pedagogia  01 
 Técnico Administrativo Nível Superior Nutrição  01 

 Técnico Administrativo Nível Superior Psicologia  01 
 Técnico Administrativo Nível Superior Assistente Social  02 
 Técnico Administrativo Nível Superior Contabilidade  01 

 Técnico Administrativo Nível Superior Biblioteconomia  02 
 Técnico Administrativo Nível Superior Analista de TI  02 

 Técnico Administrativo Nível Técnico Técnico de Laboratório Químico  01 
 Técnico Administrativo Nível Técnico Técnico em Audiovisual  01 
 Técnico Administrativo Nível Técnico Técnico em Informática  01 
 Técnico Administrativo Nível Médio Assistente Administrativo  05 



 Tabela 9.  Corpo docente e Técnico do curso técnico  de nível médio em Sistemas de Energia Renovável 

 NOME  CARGO  DISCIPLINA  TITULAÇÃO 

 Tatiana  de 
 Souza  Lima 
 Santos 

 Professor 
 EBTT 

 Matemática  Licenciatura  em  Matemática, 
 Especialização  em  Matemática  com 
 ênfase  em  Informática,  Mestrado  em 
 Matemática, 

 Marcos  Moisés 
 Crisóstomo  de 
 Oliveira 

 Professor 
 EBTT 

 Língua Portuguesa  Licenciatura  em  letras  vernáculas, 
 Especialização  em  Novas  Tecnologias 
 no  Ensino  de  Gramática  e  Texto, 
 Mestrado em Letras e Linguística. 

 Adriana  Vieira  da 
 Silva 

 Professor 
 EBTT 

 Ciências da Natureza
 e suas Tecnologias, e
 Sistemas de Geração
 Bioenergéticos 

 Licenciatura  em  Química,  Mestrado  em 
 Química  Aplicada,  Doutorado  em 
 Difusão  do  Conhecimento  (em 
 andamento). 

 Ana  Célia  Barreto 
 Araújo Santana 

 Professor 
 EBTT 

 Ciências da Natureza
 e suas Tecnologia 

 Graduação  em  Licenciatura  em 
 Química,  Mestrado  em  Química 
 Aplicada,  Doutorado  em  Química 
 Analítica. 

 Adriana  Lucio 
 Magalhães 

 Professor 
 EBTT 

 Ciências da Natureza
 e suas Tecnologia 

 Graduação  em  Biologia,  Doutorado  em 
 Biologia. 

 Manuel  Alves  de 
 Sousa Junior 

 Professor 
 EBTT 

 Ciências Humanas e 
 Sociais Aplicadas 

 Licenciatura  em  História,  Licenciatura 
 em  Biologia,  Tecnologia  em  Segurança 
 do  Trabalho,  Especialização  em 
 Análises  Clínicas,  Especialização  em 
 História  da  Arte,  Mestrado  em 
 Bioenergia,  Doutorado  em  Educação 
 (em andamento). 



 Dermeval  Heitor 
 Souza Gritta 

 Professor 
 EBTT 

 Ciências da 
 Natureza e suas 
 Tecnologia 

 Graduação em Licenciatura em 
 Física, Bacharel em Física e 
 Mestre em Física. 

 Alexandre  da 
 Silva Santos 

 Professor 
 EBTT 

 Ciências da 
 Natureza e suas 
 Tecnologia 

 Graduação em Licenciatura em 
 Física, Especialização em 
 Gestão Escolar e em Educação 
 Matemática com Novas 
 Tecnologias, Mestrado em 
 Ensino de Física. 

 Cléo  Roger  de 
 Lima Heck 

 Professor 
 EBTT 

 Geografia  Licenciatura em Geografia, 
 Especialização em Gestão Pública 
 Municipal, Mestrado em Estudos 
 Territoriais (em andamento). 

 João  Paulo 
 Rodrigues 

 Professor 
 EBTT 

 Ciências da 
 Natureza e suas 
 Tecnologia 

 Licenciatura em Física, Mestrado 
 em Ciências, Doutorado em 
 Ensino de Ciências (em 
 andamento). 

 Mariluce  de 
 Oliveira Silva 

 Professor 
 EBTT 

 Matemática  Licenciatura em Matemática, 
 Mestrado em Educação 
 Matemática, Mestrado em 
 Matemática, Doutorado em 
 Educação Matemática (em 
 andamento). 

 Mônica  Farias 
 Vicente 

 Professor 
 EBTT 

 Artes  Graduação em Educação Artística 
 com Habilitação em Desenho, 
 Especialização em Educação 
 Estética, Semiótica e Cultura, em 
 Psicopedagogia e em Projetos 
 Educacionais e Informática, 
 Mestrado em arte - Teoria e 
 História da Arte, Doutorado em 
 História (em andamento). 

 Yarassarath 
 Alvim  Pires  do 
 Carmo Lyra 

 Professor 
 EBTT 

 Artes  Graduação em Licenciatura 
 em Teatro, Mestrado em 
 Artes Cênicas, Doutorado 
 em Artes Cênicas (em 
 andamento). 



 Luís  Carlos 
 Pereira Ramos 

 Professor 
 EBTT 

 Inglês  Graduação  em  Letras  com  Inglês, 
 Especialização  no  Ensino  de  Inglês 
 e  em  Teach  English  Now  I  e  II, 
 Mestrado em Língua e Cultura. 

 Madilene 
 Gandarela 
 Soares Silveira 

 Professor 
 EBTT 

 Desenho Técnico  Graduação  em  Arquitetura  e 
 urbanismo,  Especialização  em 
 Docência  do  Ensino  Superior, 
 Mestrado  em  Educação 
 Profissional  e  Tecnológica  (em 
 andamento). 

 Gislane  Santos 
 Silva 

 Professor 
 EBTT 

 Gestão  da 
 Qualidade 

 Graduação  em  Administração, 
 Graduação  em  Economia, 
 Especialização  em  Gestão 
 Empresarial  e  Marketing  e  em 
 Gestão  Pública  Municipal,  Mestrado 
 em Administração. 

 Marcos  Barbosa 
 Horta 

 Professor 
 EBTT 

 Segurança,  Meio 
 Ambiente e Saúde 

 Graduação  em  Engenharia  Civil, 
 Especialização  em  Engenharia 
 de Segurança do Trabalho. 

 Luciano  Teixeira 
 dos Santos 

 Professor 
 EBTT 

 Sistemas 
 Elétricos de 

 Graduação  em  Engenharia 
 Elétrica Mestrado em 



 Potência, 
 Instalações 
 Elétricas 

 Engenharia  Elétrica  -  Proteção  de 
 sistemas elétricos de potência 

 Fagner  Barbosa 
 Ferraz 

 Professor 
 EBTT 

 Eficiência e 
 Planejamento 
 Energético 

 Graduação  em  Engenharia 
 Mecânica,  Mestrado  em  Engenharia 
 Mecânica,  Doutorado  em 
 Engenharia Mecânica. 

 Armindo  Fábio 
 Rocha Costa 

 Professor 
 EBTT 

 Máquinas e 
 Acionamentos 
 Elétricos 

 Graduação em Tecnologia Elétrica 
 - Telecomunicações, 
 Especialização em Docência do 
 Ensino Superior 

 Valnilton  Evilásio 
 da Silva 

 Professor 
 EBTT 

 Automação e 
 Controle e Circuitos 
 e Sistemas 
 Eletroeletrônicos 
 Aplicados 

 Graduação  em  Engenharia 
 Industrial  Elétrica,  Especialização 
 em  Instrumentação  Eletrônica, 
 Mestrado em Mecatrônica. 

 Durval  de 
 Almeida Souza 

 Professor 
 EBTT 

 Sistemas 
 Hidroelétricos, 
 Sistemas de 
 Energia Eólica e 
 Sistemas de 
 Energia Solar 
 Fotovoltaica e 

 Graduação  em  Licenciatura  em 
 Eletricidade  e  em  Tecnologia 
 Elétrica, Especialização e 

 m  Fontes  Alternativas  de  Energia, 
 Mestrado  em  Engenharia  Elétrica, 
 Doutorado  em  Energias  Renováveis 
 e Eficiência Energética 



 Térmica. 

 A definir  Professor EBTT  Educação Física  Mínimo de Graduação 
 Licenciado em 
 Educação física e 
 Especialização na área 

 Sandro Nogueira  Professor EBTT  Filosofia  Bacharel em Filosofia 
 Licenciado em 
 Educação Profissional e 
 Tecnológica Especialista 
 em Metodologia e 
 Didática do Ensino 
 Superior Mestre em 
 Educação 

 Soraia Brito  Professor EBTT  Sociologia  Mestre em Ciências 
 Sociais , graduação em 
 Ciências Sociais, 
 licenciatura em Ciências 
 Sociais 



 9. Diplomas emitidos 

 Os(As)  discentes  que  desenvolverem  todas  as  habilidades/competências  e  concluírem 
 os  componentes  que  compõem  a  matriz  curricular  do  Curso  Técnico  de  Nível  Médio  em 
 Sistemas  de  Energias  Renováveis  na  forma  articulada  integrada  e  concluírem  com 
 aproveitamento  o  Estágio  Supervisionado  ou  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  obterão 
 Diploma,  válido  em  todo  o  território  nacional.  A  emissão  dos  diplomas  obedecerá  às 
 disposições  previstas  na  Resolução  CONSUP/IFBA  nº  3/2014;  na  Lei  nº  9.394,  de  20 
 de  dezembro  de  1996,  nos  seus  Artigos  24,  inciso  VII,  e  Art.36-D,  Lei  nº  11.741  de 
 2008;  na  Resolução  CNE/CEB  nº  6/2012,  no  seu  Artigo  38  e  na  Lei  n.º  11.892/2008,  no 
 seu Artigo 2, §3°. 

 Além  de  ser  aprovado(a)  em  todas  as  disciplinas  do  curso,  o(a)  discente  deve  cumprir 
 uma  carga  horária  relativa  ao  estágio  ou  TCC,  e  assim,  receberá  o  diploma  de 
 Técnico(a)  de  Nível  Médio  em  Sistemas  de  Energia  Renovável.  A  emissão  de  diplomas 
 no  IFBA,  Campus  de  Lauro  de  Freitas,  é  feita  de  acordo  com  a  legislação  vigente  e 
 com o Regimento Interno do Instituto. 

 Quando  o(a)  discente  conclui  carga  horária  e  todas  as  atividades  previstas  para  o 
 curso,  deve  preencher  um  Requerimento  de  Colação  de  Grau.  A  partir  desse 
 documento, são feitas as seguintes verificações: 

 •  Pendências na Biblioteca; 
 •  Pendências de Estágio (COEXT); 
 •  Pendências  de  cumprimento  de  cargas  horárias  (Coordenação  de  Registros 

 Acadêmicos – CORAC). 

 Não  havendo  pendências,  o(a)  discente  poderá  colar  grau  e  será  emitido  o  Diploma  de 
 Técnico(a) em Sistemas de Energia Renovável, de acordo com as Normas do IFBA. 
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 11. Anexo A - Planejamento para Parte Diversificada 

 COMPONENTE CURRICULAR: 

 CARGA HORÁRIA: 

 EMENTA  xxx 

 OBJETIVOS  Geral: 
 xxx 

 Específicos: 
 a) xxx; 
 b) xxx; 
 c) xxx; 
 d) xxx; 
 e) xxx. 

 HABILIDADES  a) xxx; 
 b) xxx; 
 c) xxx; 
 d) xxx; 
 e) xxx. 

 OBJETOS DO 
 CONHECIMENTO 

 1. xxx; 
 1.1 xxx; 

 2. xxx; 
 2.1 xxx; 

 METODOLOGIA  xxx 

 AVALIAÇÃO  xxx 

 RECUPERAÇÃO DA 
 APRENDIZAGEM 

 xxx 

 BIBLIOGRAFIA 
 BÁSICA 

 Título 1 
 Título 2 
 Título 3 

 BIBLIOGRAFIA 
 COMPLEMENTAR 

 Título 1 
 Título 2 
 Título 3 
 Título 4 
 Título 5 



 12. Anexo B - Relatório de Atividade 

 ESTUDANTE: 

 CURSO  : 

 CARGA HORÁRIA TOTAL:  SEMESTRE: 

 1. Descreva a atividade realizada: 

 2. Cite as habilidades desenvolvidas: 

 3. Cite os conhecimentos adquiridos: 

 4. Descreva de que forma essa atividade contribui na sua formação: 

 Avaliação do seu orientador/ supervisor 

 Nome: 

 Cargo/Função: 

 1. Habilidades alcançada pelo estudante: 

 2. Participação/ frequência nas atividades: 

 Lauro de Freitas,  /  / 

 Assinatura Discente  Assinatura 
 Orientador/Supervisor 


