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CURSO: Licenciatura em Computação
CAMPUS: Jacobina
DOCENTE: Yuri Bastos Wanderley

Código Disciplina

36 Multimídia e Hipermídia

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

  

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

2 2 0 4 30 30 0 60

Ementa

Mídia, multimídia, hipertexto e hipermídia. Características e implicações sociais das
tecnologias hipermídia e multimídia na contemporaneidade. Técnicas de produção e
compartilhamento de conteúdos digitais multimídia e hipermídia. Concepção,
desenvolvimento e aplicação de projetos de produção e compartilhamento de narrativas
multimídia e hipermídia nos processos de ensino e aprendizagem. Licenciamento de
mídias digitais. Acessibilidade em mídias digitais.

Objetivos

Compreensão crítica a cerca dos conceitos de multimídia e hipermídia, bem como a sua
relação com as dimensões do conhecimento, da cultura, da política e da economia na
sociedade contemporânea.

Apropriação da leitura/escrita de hipermídias como dispositivo metodológico de ensino e
de aprendizagem.

Produção e compartilhamento de leituras/escritas críticas, contextualizadas e
colaborativas de hipermídias na educação.

Compreensão/vivência sustentável, reflexiva, solidária e cidadã frente ao contexto da
pandemia.
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Conteúdo programático

1. Mídia;

2. Multimídia;

3. Hipertexto;

4. Hipermídia;

5. Tecnologias digitais em rede e Sociedade;

6. Softwares Livres, Licenças Livres e Recursos Educacionais Abertos;

7. Mídias e Tecnologias Aplicadas à Educação;

8. Planejamento, mediação e avaliação de apropriações de hipermídias no ensino-
aprendizagem.

9. Planejamento, produção e compartilhamento de hipermídias educacionais.

10. Acessibilidade em mídias digitais.

Metodologia

A proposta metodológica consiste em que o/a estudante se aproxime das discussões e
construções teórico-práticas acerca das oportunidades e dos desafios da multimídia e da
hipermídia aplicadas à educação, por meio da experimentação de práticas pedagógicas
orientadas por apropriações tecnológicas livres, mediadas por processos formacionais
que estimulem a dialogicidade, a autoria, a criatividade, a criticidade, a contextualização e
a colaboração. Para tanto propõe uma mediação pedagógica constituída por
aproximações conceituais, reflexões e problematizações das implicações e das
apropriações da informática em contextos educacionais, aliada ao desenvolvimento de
mídias e de projetos coletivos de aplicação das hipermídias em processos de ensino e de
aprendizagem.

A metodologia adotada contemplará a realização das seguintes estratégias didáticas:
exposições dialogadas; rodas de conversação; exibição de vídeos; apresentação de
trabalhos; leitura de textos e filmes; desenvolvimento de pesquisas; participação em
fóruns e enquetes; escrita de textos e narrativas digitais hipermídias; mediação de oficinas
de edição de mídias.

Avaliação

Mapeamento de oportunidades e desafios (Avaliação Diagnóstica):

No início do curso será aplicado um formulário de avaliação diagnóstica com o objetivo de
identificar conhecimentos prévios e campos de interesse dos estudantes, assim como
mapear as condições sociotécnicas.

Avaliação da Aprendizagem:

AV1: Produção de hipermídia educacional (peso 5)
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AV2: Mediação oficina de edição de mídias (peso 5)

MF = (AV1 x 5)+(AV2 x 5)/100

Obs: Caso o/a estudante não alcance a média final igual ou superior a 7,0 , o/a mesmo/a
deverá fazer exame final em formato a ser definido pelo professor.

Avaliação do Ensino:

Durante o semestre serão aplicados formulários de avaliação do ensino do componente
curricular, buscando um retorno dos/as estudantes em relação aos materiais didáticos,
aos recursos tecnológicos, às atividades propostas e às mediações docentes
experimentadas. Esta avaliação pode contribuir para o aperfeiçoamento permanente das
estratégias didáticas desenvolvidas, com base na experiência, potencialidades e
dificuldades dos/as estudantes.

Referências

Bibliografia Básica:

SANTAELLA, Lúcia. O hibridismo da hipermídia. In Gêneros discursivos híbridos na era
da hipermídia. Revista Bakhtiniana, São Paulo, 9 (2): 206-216, Ago./Dez. 2014. p. 6 – 11 <
http://www.scielo.br/pdf/bak/v9n2/a13v9n2.pdf >

BANDEIRA, Messias. A hipermídia e as novas formas de se produzir e experimentar
a cultura. < https://politicasculturais.files.wordpress.com/2009/04/texto-2-messias-
bandeira-hipermidia-e-cultura.pdf >

WANDERLEY, Yuri. Apropriações Tecnológicas Livres na Rede Pública Estadual de
Ensino da Bahia: A experiência dos educadores da Rede Anísio Teixeira. Pesquisa
sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação na escolas brasileiras : TIC
educação 2017. Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, [editor]. São Paulo :
Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2018. p.43 – 49. <
https://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/tic_edu_2017_livro_eletronico.pdf >

Filme: A história da Informação. Link:

Freenet: O filme. Direção: Pedro Ekman. Molotov filmes. 2016. <
https://libreflix.org/assistir/freenet >

Filme: Privacidade Hackeada. Direção: Karim Amer, Jehane Noujaim. Netflix, 2019.

Filme: Dilema das redes. Direção: Jeff Orlowski. Netflix, 2020.

Filme: InProprietário Link: https://libreflix.org/i/inproprietario

Filme: Revolution O.S. Link: https://libreflix.org/i/revolution-os

Bibliografia Complementar:

LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed.34, 1999.

PARENTE, André. O hipertextual. Revista da FAMECOS, Porto Alegre, n.10, 1999, p.74-
85. <
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/download/3031/2309
>
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PRETTO, Nelson. Professores-autores em rede. Recursos Educacionais Abertos:
práticas colaborativas políticas públicas / Bianca Santana; Carolina Rossini; Nelson De
Lucca Pretto(Organizadores).Salvador: Edufba; São Paulo: Casa da Cultura Digital. 2012.

SANTANA, Bianca Santana; ROSSINI, Carolina; PRETTO, Nelson De Lucca (Org).
Recursos Educacionais Abertos: práticas colaborativas políticas públicas. 1. ed., 1
imp. – Salvador: Edufba; São Paulo: Casa da Cultura Digital. 2012. 246 p. <
http://www.aberta.org.br/livrorea/livro/livroREA-1edicao-mai2012.pdf >

EDUCAÇÃO ABERTA. Recursos Educacionais Abertos (REA): Um caderno para
professores. Campinas, 2013. Disponível em: < http://educacaoaberta.org/cadernorea >

SEBRIAM, D., MARKUN, P., & GONSALES, P. Como implementar uma política de
Educação Aberta e Recursos Educacionais Abertos (REA): guia prático para
gestores. São Paulo: Cereja Editora. 2017. Disponível em:<
http://educadigital.org.br/guiaEA/wp-content/uploads/2017/09/Guia_REA_Online.pdf >.

SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Software livre: a luta pela liberdade do conhecimento.
São Paulo : Editora Fundação Perseu Abramo, 2004.

Cartilha de Software Livre do Projeto de Software Livre da Bahia -
http://wiki.dcc.ufba.br/pub/PSL/ImpressaoDaCartilha/cartilha.pdf

 

 

Em 09 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Yuri Bastos Wanderley, Professor(a) do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 09/09/2022, às 17:40, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2502569 e o código CRC 9A0C2808.
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CURSO: Licenciatura em Computação  CAMPUS: Jacobina
DOCENTE: Yuri Bastos Wanderley

Código Disciplina

33 INTERAÇÃO HOMEM-COMPUTADOR

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

  

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

3 1  4 45 15  60

Ementa

Conceitos básicos, Abordagens teóricas em IHC, Processos de design de IHC,
Identificação de necessidade dos usuários e requisitos de IHC, Organização do
espaço do problema, Design de IHC, Princípios e diretrizes para o Design de IHC
e Planejamento de avaliação de IHC.

Objetivos

Desenvolver estudos e práticas pertinentes aos saberes e fazeres da interação
humano-computador como prática social que exige transformação numa
sociedade plural, marcada pela diversidade, através da intervenção crítica dos
sujeitos envolvidos nos processos de criação implicados com a formação docente
no ensino superior.

Conteúdo programático

Conceitos básicos em IHC
Abordagens teóricas em IHC
Processos de design de IHC
Identificação de necessidade dos usuários e requisitos de IHC
Design de IHC
Princípios e diretrizes para o Design de IHC
Planejamento de avaliação de IHC
Acessibilidade na IHC
Aspectos sociais da IHC
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Metodologia

+ Experimentação de mediações dialógicas, ativas, autorais, significativas;
+ Aprender com as experiências de forma crítica, contextualizada e colaborativa
+ Aplicação prática dos saberes e fazeres construídos e compartilhados
+ Utilização de softwares livres e Recursos Educacionais Abertos

A metodologia adotada contemplará a realização das seguintes estratégias
didáticas: exposições dialogadas; rodas de conversação; exibição de vídeos;
apresentação de trabalhos; leitura de textos e filmes; desenvolvimento de
pesquisas; participação em fóruns e enquetes; escrita de textos e narrativas digitais
hipermídias; mediação de oficinas de edição de mídias.

Avaliação

Mapeamento de oportunidades e desafios (Avaliação Diagnóstica):

No início do curso será aplicado um formulário de avaliação diagnóstica com o
objetivo de identificar conhecimentos prévios e campos de interesse dos
estudantes, assim como mapear as condições sociotécnicas.

Avaliação da Aprendizagem:

AV1: Avaliação de uma interface (peso 5)
•AV2: Design de uma interface (peso 5)

MF = (AV1 x 5)+(AV2 x 5)/100

Obs: Caso o/a estudante não alcance a média final igual ou superior a 7,0 , o/a
mesmo/a deverá fazer exame final em formato a ser definido pelo professor.

Avaliação do Ensino:

Durante o semestre serão aplicados formulários de avaliação do ensino do
componente curricular, buscando um retorno dos/as estudantes em relação aos
materiais didáticos, aos recursos tecnológicos, às atividades propostas e às
mediações docentes experimentadas. Esta avaliação pode contribuir para o
aperfeiçoamento permanente das estratégias didáticas desenvolvidas, com base
na experiência, potencialidades e dificuldades dos/as estudantes.

Referências

Básica:
BARBOSA, Simone; SILVA, Bruno. Interação humano-computador. Elsevier Brasil,
2010.

Complementar:
BENYON, David. Interação humano-computador.São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2011.
NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. Usabilidade na web: projetando websites
com qualidade.Rio de
Janeiro: Campus, 2007.
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SHNEIDERMAN, Ben. Designing the user interface: strategies for effective human
computer
interaction. Pearson EducationIndia, 2010.
LYNCH, Patrick J.; HORTON, Sarah. Guia de estilo da Web. Barcelona: Gustavo
Gili GG, 2004.
DA ROCHA, Heloisa Vieira; BARANAUSKAS, Maria Cecília Calani. Design e
avaliação
 

 

Em 09 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Yuri Bastos Wanderley, Professor(a) do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 09/09/2022, às 17:40, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2502655 e o código CRC 7AE44273.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Centenário, 500 - Bairro Nazaré - CEP 44700-000 - Jacobina - BA - www.portal.ifba.edu.br

 
CURSO: Licenciatura em Computação  CAMPUS: Jacobina
DOCENTE: Vanessa Rios Macedo

Código Disciplina

48 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM COMPUTAÇÃO IV

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

  

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

   7 32 41 32 105

Ementa

Planejamento e oferta de curso de extensão nas áreas de Educação e
Computação. Envolve o desenvolvimento de atividades compatíveis com o perfil
profissional da Licenciatura em Computação. O acompanhamento das atividades
prevê reuniões com um professor orientador. Atividades produtivas: elaboração de
relatórios, de projeto de curso, elaboração de planos de aula, mediação da
aprendizagem, elaboração de seminários.

Objetivos

OBJETIVO GERAL

Desenvolver atividades compatíveis com o perfil profissional da Licenciatura em
Computação a partir do planejamento e oferta de cursos de extensão nas áreas de
Educação e Computação.

Objetivos Específicos:

1. Construir aprendizagens de cunho social, cultural e profissional que
contribuam na qualificação para o exercício da docência.  

2. Desenvolver processos de autoria na elaboração de projeto de extensão que
articule conhecimentos teórico-práticos da Computação com espaços
formativos.

3. Desenvolver ações de docência em cursos de extensão voltados para as
relações entre educação e computação.
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Conteúdo programático

Embasamento teórico sobre o Estágio Supervisionado
Regulamento e procedimentos que regulam o estágio supervisionado.
Etapas para construção de projeto de extensão
A prática de ensino e suas implicações nos processos de aprendizagem
Elaboração de planos de aula
Construção e sistematização do relatório de estágio.

Metodologia

A proposta metodologia da disciplina está baseada nos pressupostos da
metodologia dialética, compreendendo o conhecimento como uma construção dos
alunos a partir de suas interações com os conteúdos trabalhados, refletidos,
(re)elaborados. Dentro dessa perspectiva, as ações serão desenvolvidas a partir
de etapas que envolvem: mobilização para o conhecimento, construção do
conhecimento e elaboração da síntese do conhecimento construído.

Dentre as mediações e estratégias didático-pedagógicas, serão utilizadas: aulas
expositivas e dialogadas; rodas de conversa; estudos, discussão e sistematização
de textos a partir de apresentações orais e escritas (individualmente e/ou em
pequenos grupos) bem como na construção de mapas mentais; exibição de vídeos;
seminários; estudo da realidade a partir de diálogos e observações nos espaços
de atuação, criando espaço para debates e construções que envolvam o fazer
docente do licenciando em Computação.

É importante ressaltar que a disciplina de Estágio IV será desenvolvida com
articulação teoria-prática, com encontros presenciais destinados a discussões
teóricas de acordo com a proposta da disciplina, bem como a preparação para as
etapas que envolvem a regência dos estudantes em turmas de projetos de
extensão.

Avaliação

1ª Nota

Assiduidade/pontualidade (2,0 pontos)
Comprometimento e participação nas aulas teóricas e/ou teórico-práticas (2,0
pontos)
Elaboração do Projeto de extensão (5,0 pontos)
Autoavaliação (1,0 ponto)

2ª Nota

Desenvolvimento do Projeto de extensão (4,0 pontos)
Relatório de Estágio Supervisionado (4,0 pontos)
Elaboração e apresentação do Seminário (2,0 pontos)

A média do semestre será calculada a partir da média aritmética das 02 (três)
notas obtidas nas avaliações realizadas durante o semestre.

Para ser aprovado na disciplina o aluno deverá:

•           Obter média igual ou superior a 7,0 (sete); e
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•           Apresentar no mínimo 75% de frequência nas aulas

Obs: Caso o/a estudante não alcance a média final igual ou superior a 7,0 , deverá
fazer exame final em formato a ser definido pelo professor.

 

Referências

Bibliografia básica: 

NOGUEIRA, Nildo Ribeiro. Pedagogia dos projetos: uma jornada interdisciplinar
rumo ao desenvolvimento das múltiplas inteligências. São Paulo: Érica, 2001.

PICONEZ, Estela C. B. (Coord.). A prática de ensino e o estágio
supervisionado. Campinas, SP: Papirus, 1991. 139 p.

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artemed,
1998.

Bibliografia complementar: 

BARATO, Jarbas Novelino. Educação Profissional: Saberes do ócio ou saberes
do trabalho?. São Paulo: Senac São Paulo, 2004. v. o1. 278p.

DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. 7 ed. Campinas, SP: Autores Associados,
2005.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. SP: paz e terra, 2000.

LOPES, K. M. V.; TELES, M. M.R (Org.); PATRICIO, P. C. S. (Org.) . Estágio
Supervisionado em Computação: reflexões e relatos. Curitiba: Appris, 2016. v. 1.
171p.

MARTINS, Lilian C. Bacich - BACICH, Lilian; MORAN, J. M. (Org.). Metodologias
ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto
Alegre: Penso, 2017. v. 1. 238p.

PIMENTA, Selma Garrido. O Estágio na Formação de Professores. Unidade,
Teoria e Prática? São Paulo: Cortez, 2013.

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petropolis:
Vozes, 2002.

 

Em 12 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Rios Macedo, Professor(a) do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 12/09/2022, às 10:07, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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informando o código verificador 2503801 e o código CRC EA0E9C26.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Centenário, 500 - Bairro Nazaré - CEP 44700-000 - Jacobina - BA - www.portal.ifba.edu.br

 
CURSO: Licenciatura em Computação  CAMPUS: Jacobina
DOCENTE: Vanessa Rios Macedo

Código Disciplina

12 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

  

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

3 1  4 45 15  60

Ementa

Saberes e práticas da psicologia. Articulações entre a psicologia e a educação.
Teorias e sistemas em psicologia. psicologização e medicalização da educação.
Processos psicológicos básicos da educação e da aprendizagem: Memoria,
atenção, percepção, inteligência. Contextos culturais da aprendizagem e a
escolarização formal. A psicologia da aprendizagem e a práxis pedagógica.

Objetivos

OBJETIVO GERAL

Compreender as contribuições da Psicologia da/na educação e o seu papel para a
práxis pedagógica.

Objetivos Específicos:

1. Conhecer o objeto de estudo da Psicologia e sua relação com o campo da
Educação numa perspectiva histórica

2. Conhecer as teorias da aprendizagem e suas contribuições para os
processos de ensino-aprendizagem

3. Refletir sobre os problemas que envolvem a psicologização e medicalização
da educação

4. Discutir situações e problemas de comportamento e aprendizagem na escola.
5. Refletir sobre os processos educacionais nos ambientes mediados pelas

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC)
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Conteúdo programático

 

O objeto de estudo da Psicologia e sua relação com o campo da Educação
As teorias psicológicas: a Psicanálise, o Behaviorismo, o Interacionismo de
Vygotsky e a Psicologia Genética de Jean Piaget.
A contribuição das teorias da aprendizagem ao processo ensino-
aprendizagem
Psicologização e medicalização da educação
Um olhar da Psicologia da Educação para os estudos dos processos
educacionais mediados pelas TIC.

Metodologia

A proposta metodologia da disciplina está baseada nos pressupostos da
metodologia dialética, compreendendo o conhecimento como uma construção dos
alunos a partir de suas interações com os conteúdos trabalhados, refletidos,
(re)elaborados. Dentro dessa perspectiva, as ações serão desenvolvidas a partir
de etapas que envolvem: mobilização para o conhecimento, construção do
conhecimento e elaboração da síntese do conhecimento construído.

Dentre as mediações e estratégias didático-pedagógicas, podemos situar: aulas
expositivas e dialogadas; estudo de caso, rodas de conversa; estudos, discussão
e sistematização de textos a partir de apresentações orais e escritas
(individualmente e/ou em pequenos grupos) bem como na construção de mapas
mentais; exibição de vídeos; seminários, criando espaço para debates e
construções que envolvam a formação do licenciando.
 

Avaliação

1ª Nota

Assiduidade/pontualidade (2,0 pontos)
Síntese da aula (2,0 pontos)
Comprometimento e participação nas aulas teóricas e/ou teórico-práticas (5,0
pontos)
Autoavaliação (1,0 ponto)

Obs.: Sobre o Síntese da aula- No início de cada aula, um ou dois estudantes serão
eleitos (caso não se voluntariem) para realizar a síntese da aula e apresentá-la na
aula seguinte.

2ª Nota

Seminário (5,0 pontos)
Questões avaliativas/Prova escrita (5,0 pontos)

Referências

Bibliografia básica: 

BOCK, A.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M.L. Psicologias: uma introdução ao estudo
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de Psicologia. São Paulo: Saraiva, 2008.

FIGUEIREDO, L.C.M.; SANTI, P.L.R. Psicologia: uma (nova) introdução. São
Paulo: Educ, 1997.

NUNES, Ana Ignez Belém Lima. Psicologia da aprendizagem: processos, teorias
e contextos. 3 ed. Brasília: Liber Livro, 2011. 221 p.

Bibliografia complementar: 

COLL, César. Aprendizagem escolar e construção do conhecimento. 1.ed.
Porto Alegre: Artmed, 1994.

COLL, Cesar; MONEREO, Carles. Psicologia da educação virtual: aprender e
ensinar com as tecnologias da informação e da comunicação. Porto Alegre:
Artmed, 2010.

CASTORINA, José Antonio. Dialética e psicologia do desenvolvimento: o
pensamento de Piaget e Vygotsky. Porto Alegre : Artmed, 2008.

FIGUEIREDO, Luís Cláudio Mendonça. Matrizes do pensamento psicológico.
[16. ed.]. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.

LA TAILLE, Yves. Piaget, Vygotsky e Wallon: teorias psicogenéticas em
educação. São Paulo: Summus, 1992.

MIZUKAMI, Maria das Graças Nicoleti. Ensino : as abordagens do processo. São
Paulo: Editora EPU, 1986.

PATTO, Maria Helena Souza; REGER, Roger; GOUVEIA, Aparecida Joly.
Introdução à psicologia escolar. 3. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo

PIAGET, J. Para onde vai a educação? Rio de Janeiro: Jose Olímpio, 1994.

 

Em 12 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Rios Macedo, Professor(a) do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 12/09/2022, às 10:18, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2503820 e o código CRC C7728840.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Centenário, 500 - Bairro Nazaré - CEP 44700-000 - Jacobina - BA - www.portal.ifba.edu.br

 
CURSO: Licenciatura em Computação  CAMPUS: Jacobina
DOCENTE: Vanessa Rios Macedo

Código Disciplina

55 GAMES E EDUCAÇÃO

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

  

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

  0  60 0 0 60

Ementa

História dos jogos na sociedade contemporânea. Os jogos eletrônicos e sua
contextualização como objeto no cenário acadêmico. Os significados dos jogos
eletrônicos no cenário pedagógico. Concepção, classificação e características dos
jogos eletrônicos. Design de games. Jogos eletrônicos e educação. Jogos
eletrônicos e conteúdos disciplinares. Avaliação e aplicação de jogos eletrônicos
como recurso pedagógico. Conceitos e ferramentas de gamificação.

Objetivos

OBJETIVO GERAL

Compreender como os games enquanto dispositivos formativos podem contribuir
na aprendizagem e nos cenários pedagógicos e produzir um jogo ou uma
estratégia didática baseada em jogos voltados para os cenários educacionais

Objetivos Específicos:

Conhecer a história dos jogos na sociedade contemporânea.
Conhecer e construir concepções sobre games, seus elementos e
características
Criar espaços de reflexões sobre as implicações dos jogos eletrônicos nos
processos educativos.
Conhecer práticas mediadas pelos jogos eletrônicos em contextos de ensino-
aprendizagem.
Construir proposições voltadas para utilização dos games na e para a
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aprendizagem.
Construir diferentes olhares e significados sobre o processo de
aprendizagem mediado pelos games a partir de reflexões teóricas e
interação com essas mídias

Conteúdo programático

 

Jogo, games e cultura contemporânea
Jogos eletrônicos: conceito, classificação e características. Os jogos
eletrônicos como “objeto de estudo” no cenário acadêmico
Games como dispositivos formativos e de aprendizagens
Aprendizagem baseada em jogos digitais
O uso educacional dos jogos digitais.
Games e gamificação: aproximações e diferenças
Práticas pedagógicas mediadas pelos jogos eletrônicos

Metodologia

A proposta metodologia da disciplina está baseada nos pressupostos da
metodologia dialética, compreendendo o conhecimento como uma construção dos
alunos a partir de suas interações com os conteúdos trabalhados, refletidos,
(re)elaborados. Dentro dessa perspectiva, as ações serão desenvolvidas a partir
de etapas que envolvem: mobilização para o conhecimento, construção do
conhecimento e elaboração da síntese do conhecimento construído.
Dentre as mediações e estratégias didático-pedagógicas, podemos situar: aulas
expositivas e dialogadas; estudo de caso, rodas de conversa; estudos, discussão
e sistematização de textos a partir de apresentações orais e escritas
(individualmente e/ou em pequenos grupos) bem como na construção de mapas
mentais; exibição de vídeos; seminários; estudo da realidade escolar a partir de
diálogos e observações na(s) escola(s), criando espaço para debates e
construções que envolvam o fazer docente do licenciando.

Avaliação

1ª Nota

Assiduidade/pontualidade (1,0 pontos)
Síntese da aula (2,0 pontos)
Comprometimento e participação nas aulas teóricas e/ou teórico-práticas (3,0
pontos)
Autoavaliação (1,0 ponto)
Seminário (3,0 pontos)

Obs.: Sobre o Síntese da aula- No início de cada aula, um estudante será eleito
(caso não se voluntarie) para realizar a síntese da aula e apresentá-la na aula
seguinte.

2ª Nota

Desenvolvimento de um jogo ou uma trilha gamificada para cenários
educacionais (10,0)

Critérios avaliativos: construção do roteiro e/ou estrutura da trilha gamificada;
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utilização adequada de recursos e materiais para a sua elaboração; criatividade;
autoria; apresentação do produto final que deve ser, posteriormente, experienciado
pelos pares da turma.

A média do semestre será calculada a partir da média aritmética das 02 (três)
notas obtidas nas avaliações realizadas durante o semestre.

Para ser aprovado na disciplina o aluno deverá:

•           Obter média igual ou superior a 7,0 (sete); e

•           Apresentar no mínimo 75% de frequência nas aulas

Obs: Caso o/a estudante não alcance a média final igual ou superior a 7,0 , deverá
fazer exame final em formato a ser definido pelo professor.

Referências

Bibliografia básica: 

ALVES, L. Jogos Digitais e Aprendizagem. Fundamentos Para Uma Prática
Baseada em Evidências. 1ª Ed. Editora Papirus, 2016. 320p.

MATTAR, J. Games em Educação - Como os Nativos Digitais Aprendem. São
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

CHANDLER, H. M. Manual de Produção de Jogos Digitais.2ª Ed. Bookman,
2012. 508p.

ALVES, F. Gamification. Como criar experiências de aprendizagem engajadoras.
Um guia completo do conceito à prática. 2ª Ed. DVS, 2015. 200p.

 

Bibliografia complementar: 

ALVES, Lynn. Game over – jogos e violência. São Paulo: Futura, 2005.

FERRAZ, Obdália (Org). Educação, (multi)letramentos e tecnologias: tecendo
redes de conhecimento sobre letramentos, cultura digital, ensino e aprendizagem
na cibercultura. Salvador: EDUFBA, 2019

PRENSKY, M. Aprendizagem baseada em jogos digitais. 1ª Ed. São Paulo:
Editora Senac,

2012. 576p.

ROGERS, S. Level UP: um Guia Para o Design de Grandes Jogos. 1ª Ed. Blucher,
2013. 494p.

SCHUYTEMA, P. Design de games: Uma abordagem prática. 1ª Ed. Cengage
Learning, 2008. 472p.

BURKE, B. Gamificar. Como a gamificação motiva as pessoas a fazerem coisas
extraordinárias. 1ª Ed. DVS, 2015. 192 p.

HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo:
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Perspectiva, 2001.

FILATRO, A.; CAVALCANTI, C.C. Metodologias Inov-Ativas na Educação
Presencial, a Distância e Corporativa. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 288p.

RIOS, V. S. Os jogos eletrônicos como dispositivos mediadores: caminhos
possíveis para formação de licenciandos no departamento de educação da UNEB
– CAMPUS I. Disponível em: <http://www.cdi.uneb.br/site/?cat -trabalhos -
academicos=gestec> . Acesso em: 22 nov 2020

RIOS, V. S.; ALVES, L. R. G. ; CALBO, T. . Games e aprendizagem: trajetórias de
interação. In: Simone Lucena. (Org.). Cultura digital, jogos eletrônicos e
educação. 1ed.Salvador: EDUFBA, 2014, v. 1, p. 7-242

SALEN, K; ZIMMERMAN, E. Regras do Jogo. Fundamentos do Design de Jogos.
Volume 1. 1ª Ed. Blucher, 2012. 168p.

SALEN, K; ZIMMERMAN, E. Regras do Jogo. Fundamentos do Design de Jogos.
Volume 2. 1ª Ed. Blucher, 2012. 229p.

SALEN, K; ZIMMERMAN, E. Regras do Jogo. Fundamentos do Design de Jogos.
Volume 3. 1ª Ed. Blucher, 2012. 258p.

SALEN, K; ZIMMERMAN, E. Regras do Jogo. Fundamentos do Design de Jogos.
Volume 4. 1ª Ed. Blucher, 2012. 154p.

SCHELDON, L. Desenvolvimento de personagens e narrativas para games.
1ª Ed. Cengage Learning, 2017. 560p.

TAPSCOTT, Don. A hora da geração digital: como os jovens que cresceram
usando a internet estão mudando tudo, das empresas aos governos.
Tradução: Marcello Lino. Rio de Janeiro: Agir Negócios, 2010.

COSTA, L. D. O Que Os Jogos De Entretenimento Tem Que Os Educativos
Não Tem. 7 Princípios Para Projetar Jogos. 1ª Ed. Editora 2AB, 2010. 136p.
 

 

Em 12 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Rios Macedo, Professor(a) do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 12/09/2022, às 10:25, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2503896 e o código CRC A36F2026.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Centenário, 500 - Bairro Nazaré - CEP 44700-000 - Jacobina - BA - www.portal.ifba.edu.br

 
CURSO: Lic. em Computação  CAMPUS: Jacobina
DOCENTES: José Conceição Silva Araujo e Alcione Alves da Silva

Código Disciplina

22 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

  

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

3 1 -- 4 45 15 -- 60

Ementa

Pressupostos epistemológicos, históricos e filosóficos da avaliação do processo ensino aprendizagem.
Avaliação formativa e crítica. Metodologia e instrumentos utilizados na avaliação. A ética do avaliador.
Avaliação e currículo escolar. O erro no processo de construção do conhecimento.

Objetivos

-Conhecer os pressupostos epistemológicos, históricos e filosóficos da avaliação;
-Ser capaz de planejar e elaborar processos avaliativos considerando e respeitando as categorias
pedagógicas e os princípios avaliativos;
-Elaborar instrumentos pedagógicos capazes de avaliar processualmente os sujeitos.
-Aprender a considerar o erro como instrumento de avaliação e autoavaliação educacional.
 

Conteúdo programático

Pressupostos epistemológicos, históricos e filosóficos da avaliação do processo ensino
aprendizagem.
Avaliação formativa e crítica.
Metodologia e instrumentos utilizados na avaliação.
A ética do avaliador.
Avaliação e currículo escolar.
O erro no processo de construção do conhecimento.

Metodologia

As aulas se desenvolverão a partir de controles de leitura; seminários; apresentação de textos; visitas às
escolas. 
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Avaliação

A avaliação processual, orientada pelo acompanhamento do desempenho individual e suas interações com
o grupo, tomando como referência as seguintes dimensões e respectivos critérios:

1. Responsabilidade e compromisso com a disciplina e com o grupo – critérios: assiduidade,
pontualidade, leitura dos textos, participação nas discussões em classe, assunção do trabalho
coletivo;

2. Desempenho nas atividades realizadas – critérios: escrita coesa e de acordo com as normas;
demonstração de construção de conhecimentos integrando amplitude e profundidade – domínio de
conceitos e das referências legais, demonstrando a compreensão de diferentes concepções de
educação; desenvolvimento de análises com autonomia intelectual para estabelecer  relações e
interpretar as situações vivenciadas  nas escolas; comunicação verbal com fluência e clareza;
desenvolvimento de postura ética para lidar com as diferentes situações de interação com as pessoas
e com a bibliografia.

Em face dessas dimensões e critérios, serão empregados três blocos avaliativos:

 

1º Bloco Avaliativo – Apresentação de textos em grupos (peso 3)

Cada texto será lido individualmente e fichado por cada aluno. Na sala de aula, num primeiro momento, em
grupos menores os alunos expõem seus fichamentos e escolhem ou constroem um fichamento único para o
grupo.

No segundo momento cada grupo partilha suas anotações (fichamento ou resumo) para o grupo maior,
fazendo sínteses e contribuindo com as discussões.

Cada grupo será observado e as notas atribuídas a cada aluno, individualmente pelas contribuições que
trouxer.

 

 2º Bloco Avaliativo – Apresentação de Seminários (peso 3)

A partir de alguns capítulos do livro de MORETTO (2010) serão realizados alguns seminários que darão
base às visitas escolares (entrevistas).

 

3º Bloco Avaliativo – Visitas às escolas (peso 4)

Os alunos organizarão entrevistas para fazerem a um ou mais professores de uma determinada escola.

Será uma semana de visitas, ao final serão feiras discussões em sala e entregues relatórios finais.

 

Mesmo nas atividades em grupo o investimento pessoal de cada estudante será observado, considerando o
equilíbrio entre os aspectos quantitativos (frequência, pontualidade, assunção das atividades combinadas) e
os aspectos qualitativos (construção de conhecimento e demonstração através da exposição oral e da
sistematização escrita). Em atividades realizadas com consulta de bibliografia indicar as referências
conforme as normas da ABNT.

 

 
 

Referências
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Bibliografia básica: 
 

ESTEBAN, Maria Teresa. Escola, currículo e avaliação. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2017. v. 1. 167p.

 LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. São Paulo:
Cortez Editora, 2011.

VIANNA, H.M. Avaliação Educacional (teoria, planejamento e modelos). São Paulo: IBRASA, 2000.
 
Bibliografia complementar: 

BRENDAN, Coleman Mac Donald (org.) Esboços em Avaliação Educacional. Edições UFC.

HOFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: Uma prática em construção da pré-escola à universidade.
Porto Alegre: Editora Mediação, 1993.

MORETTO, Vasco Pedro. Prova: momento privilegiado de estudo, não um acerto de contas. 9ª ed.
Rio de Janeiro: Lamparina, 2010.

LUCKESI, Cipriano, et. al. Fazer Universidade: uma proposta metodológica. 17ª ed. São Paulo: Cortez,
2012.

 PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.

SILVA, Marco e SANTOS, Edméa (org). Avaliação da aprendizagem em educação Online. São Paulo,
Loyola, 2006.

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.

 

 

Em 12 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por José Conceição Silva Araujo, Professor Efetivo, em
14/09/2022, às 18:32, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Alcione Alves da Silva, Professor(a) do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 14/09/2022, às 18:36, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2505815 e o código CRC A3335306.
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CURSO: Licenciatura em Computação  CAMPUS: Jacobina
DOCENTES: José Conceição Silva Araujo e Alcione Alves da Silva

Código Disciplina

24 Metodologia e Prática do Ensino de Computação I

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

17- Didática MPEC II

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

    15 45 -- 60

Ementa

Organização de planos pedagógicos: Conceito e aplicabilidade. Tipos de planos pedagógicos. Bases
conceituais do planejamento escolar. Planejamento de ensino como ferramenta básica do processo de
ensino/aprendizagem. Os objetivos e conteúdo de ensino. Metodologia de ensino no planejamento
pedagógico. A relação objetivo-conteúdo-método. Avaliação da prática escolar: instrumento de verificação
do rendimento escolar. Metodologia Educacional: tecnologias digitais, Tecnologia em sala de aula.
Introdução de novas metodologias de ensino utilizando recursos interativos como material auxiliar. Uso de
materiais didáticos tecnológicos em ambiente livre. Novas tecnologias como uma ferramenta didático –
pedagógica no ambiente de aprendizagem.

Objetivos

 
 

Conteúdo programático

Organização de planos pedagógicos: Conceito e aplicabilidade.
Tipos de planos pedagógicos.
Bases conceituais do planejamento escolar.
Planejamento de ensino como ferramenta básica do processo de ensino/aprendizagem.
Os objetivos e conteúdo de ensino.
Metodologia de ensino no planejamento pedagógico.
A relação objetivo-conteúdo-método.
Avaliação da prática escolar: instrumento de verificação do rendimento escolar.
Metodologia Educacional: tecnologias digitais, Tecnologia em sala de aula.
Introdução de novas metodologias de ensino utilizando recursos interativos como material auxiliar.
Uso de materiais didáticos tecnológicos em ambiente livre.
Novas tecnologias como uma ferramenta didático – pedagógica no ambiente de aprendizagem.
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Metodologia

Estudo dos textos, tendo como base as seguintes questões norteadoras e de

síntese: a importância do planejamento; o que é conteúdo e qual a sua relação com o método?

Em classe, apresentação em duplas;

discussão coletiva; e exposição do professor (usando outras linguagens),

visando à apreensão dos elementos essenciais dos textos no que diz respeito aos seguintes aspectos:

a) elementos preliminares da leitura:

apresentação do autor, identificação do tipo de texto, contextualização da obra;

b) análise do texto: identificação do tema, do problema, da tese central do autor no texto e dos argumentos
(fundamentos);

c) posicionamento frente à obra: análise dos elementos essenciais do texto e sua possível contribuição para
a área de educação;

d) questões que ajudem no entendimento do texto e no estabelecimento de relações com a realidade.

 

Neste Bloco, será realizado imersão dos alunos num processo de pesquisa-ação, envolvendo temas
relacionados ao conteúdo da disciplina, bem como, desenvolvimento de práticas didático-pedagógicas
relacionadas com metodologias de ensino da Computação, com viés do Conhecimento Tecnológico e
Pedagógico do Conteúdo (TPACK).

 Nesse sentido, as ações didáticas serão concentradas a partir dos seguintes processos:

a) Exposição dialogada sobre concepções teóricas relacionadas com Tecnologia educacional e
Conhecimento Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo (TPACK), tomando como base textos de artigos e
discussões levantadas sobre realidades de ensino e aprendizagem dos alunos.

b) Experimentação de atividades de computação plugada e desplugada na sala de aula, visando instigar
futuras práticas com Pensamento Computacional e Aprendizagem Criativa.

c) Registro de opiniões e soluções nos espaços de diálogo e interação reservados do AVA.

d) Fomentar a criatividade e o planejamento didático-pedagógico de aulas envolvendo computação
plugada e desplugada, mediadas pelas tecnologias ou ambientes virtuais de aprendizagem
experimentados.

e) Organização de portifólio digital para viabilizar avaliação e autoavaliação das práticas e metodologias
vivenciadas.

Acompanhamento e finalização dos portifólios produzidos pelos alunos e orientação para atividade de
planejamento de práticas de ensino de Computação mediadas por tecnologias.

 

AVALIAÇÃO

A avaliação processual, orientada pelo acompanhamento do desempenho individual e suas interações com
o grupo, tomando como referência as seguintes dimensões e respectivos critérios:

1. Responsabilidade e compromisso com a disciplina e com o grupo – critérios: assiduidade,
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pontualidade, leitura dos textos, participação nas discussões em classe, assunção do trabalho
coletivo;

2. Desempenho nas atividades realizadas – critérios: escrita coesa e de acordo com as normas;
demonstração de construção de conhecimentos integrando amplitude e profundidade – domínio de
conceitos e das referências legais, demonstrando a compreensão de diferentes concepções de
educação; desenvolvimento de análises com autonomia intelectual para estabelecer  relações e
interpretar as situações vivenciadas  nas escolas; comunicação verbal com fluência e clareza;
desenvolvimento de postura ética para lidar com as diferentes situações de interação com as pessoas
e com a bibliografia.

Em face dessas dimensões e critérios, serão empregados três blocos avaliativos:

 

2º Bloco Avaliativo – Apresentação de textos em grupos (peso 3)

Seguindo um roteiro, cada grupo apresenta um texto para a turma. As questões levantadas deverão ser
discutidas por todos. Ao final das apresentações (final do bloco) será feita uma avaliação escrita a fim de
sintetizar todos o conteúdo do bloco.

Mesmo nas atividades em grupo o investimento pessoal de cada estudante será observado, considerando o
equilíbrio entre os aspectos quantitativos (frequência, pontualidade, assunção das atividades combinadas) e
os aspectos qualitativos (construção de conhecimento e demonstração através da exposição oral e da
sistematização escrita). Em atividades realizadas com consulta de bibliografia indicar as referências
conforme as normas da ABNT.

 

3º Bloco Avaliativo:

4º Bloco Avaliativo: Atividade de prática, reflexão e criação (Peso ...)

Processo avaliativo com base nas vivências da prática do produto educacional “Guia didático pedagógico
para desenvolvimento do Pensamento computacional e Aprendizagem Criativa com viés no TPACK”, nesse
caso, as atividades estão diretamente relacionadas com uso das tecnologias, inclusive digitais, bem como,
assimilação das metodologias pedagógicas de interesse da área de ensino da Computação, que por
consequência, vinculasse ao currículo dessa disciplina. Os instrumentos avaliativos desse bloco serão os
portifólios digitais produzidos no decorrer das atividades do bloco, que serão apresentados em seus
aspectos principais, de forma individual ou em pequenos grupos, na forma de um seminário com
apresentações previstas de 10 minutos.  Tais apresentações serão gravados no software livre OBS Studio e
comtemplam o planejamento de uma prática de ensino em qualquer disciplina de nível Básico, envolvendo
Pensamento Computacional e Aprendizagem Criativa modelado conforme princípios do framework TPACK.

 

 
 

Referências

Bibliografia básica: 
 

COSTA, Cristina. Educação, imagem e mídias. 2. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2013. 208 p. (Aprender e
ensinar com textos; 12). ISBN 9788524920103.

LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar: políticas,
estrutura e organização. 10. ed. rev. e ampl. São Paulo, SP: Cortez, 2012. 543 p. (Docência em formação.
saberes pedagógicos) ISBN 9788524909443.

TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na educação: novas ferramentas pedagógicas para o professor
na atualidade. 9. ed. rev. e atual. e ampl. São Paulo: Érica, 2013. 224 p. ISBN 9788536503905.
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Bibliografia complementar: 

KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. 8. ed. Campinas, SP:
Papirus, 2011. 141 p. (Papirus educação). ISBN 9788530808280.

LUCKESI, Cipriano et al. Fazer Universidade: uma proposta metodológica.  6ª ed. São Paulo:
Cortez,1998.

MORAN, José M.; MANSETTO, Marcos T.; BEHRENS, Maria A. Novas tecnologias e mediação
pedagógica. 21ª ed. ver. e atual. Campinas, SP: Papirus, 2013.

PAIS, Luiz Carlos. Educação escolar e as tecnologias da informática. Autêntica Editora. 2005. Ebook:
http://site.ebrary.com/lib/utfpr/detail.action?docID=10077064&p00=tecnologia+educacional +aprendizagem

SILVA, Robson Santos da. Objetos de aprendizagem para educação a distância. 1. ed. São Paulo:
Novatec, 2011. 142 p. ISBN 9788575222256.

SILVA, Samuel Carneiro da. Avaliação: a visão dos alunos sobre uma experiência escolar. Papel Virtual
Editora. 2009. Ebook: http://site.ebrary.com/lib/utfpr/detail.action?
docID=10352811&p00=Avalia%C3%A7%C3% A3o+e+aprendizagem+escolar

VELOSO, Hernâni; DA COSTA, António Fermino;TEIXEIRA, João Lopes. Factores, Representações e
Práticas Institucionais de Promoção do Sucesso Escolar no Ensino Superior. U.Porto editorial. 2010. Ebook:
http://site.ebrary.com/lib/utfpr/detail.action?docID=10420295&p00=pr%C3%A1ticas+ensino

BORREGO, Ana Beatriz Peneda. O desempenho adaptativo pelos recém-formados: O papel das soft e hard
skills e a moderação da autoeficácia. 2020. Tese de Doutorado.
 

 

Em 12 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Alcione Alves da Silva, Professor(a) do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 14/09/2022, às 18:37, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2505838 e o código CRC 47E61C6C.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Centenário, 500 - Bairro Nazaré - CEP 44700-000 - Jacobina - BA - www.portal.ifba.edu.br

 
CURSO: Licenciatura em Computação  CAMPUS: JAcobina
DOCENTES: José Conceição Silva Araujo e Alcione Alves da Silva

Código Disciplina

39 ESTÁGIO II

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

ESTÁGIO I ESTÁGIO III E IV

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

    32 33 40 105

Ementa

Prática profissional supervisionada no ensino fundamental. Envolve o desenvolvimento de atividades
compatíveis com o perfil profissional da Licenciatura em Computação. O acompanhamento das atividades
prevê reuniões com um professor orientador e um supervisor na instituição acolhedora. Atividades produtivas:
elaboração de planos de aula, coparticipação, participação, produção de relatórios, elaboração de
seminários.

Objetivos

Oportunizar ao acadêmico do Curso de Licenciatura em Computação aprendizagem social, profissional
e cultural que lhe possibilitem o preparo para o exercício da docência e de futuras atividades
profissionais
Proporcionar o conhecimento da realidade das instituições escolares em sua organização,
funcionamento, estrutura e relações sociais e humanas entre os diferentes segmentos presentes na
comunidade escolar, com ênfase para a prática pedagógica nela desenvolvida.
Oportunizar ao acadêmico a convivência com a aplicação teórico-prática dos princípios fundamentais
da computação, no processo de ensino e aprendizagem, que pressupõe o saber comunicar,
compreender, analisar, refletir, avaliar, problematizar, planejar, intervir, superar e criar soluções durante
todo o processo

Conteúdo programático

Regras, formalidades e procedimentos que regulam o estágio supervisionado
Reflexões acerca do processo de aprendizado na realização do estágio
Elaboração de plano de aula
Práticas pedagógicas no ensino fundamental

 

Metodologia
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A disciplina será desenvolvida por meio da articulação direta entre teoria e prática, com encontros
presenciais e momentos de prática de regência a serem realizados ao longo do semestre.

 

Avaliação

O processo de avaliação da aprendizagem será amplo, contínuo, gradual, cumulativo e
cooperativo envolvendo todos os aspectos qualitativos e quantitativos da formação do
educando, conforme prescreve a Lei no 9.394/96.

O conteúdo das aulas será ministrado através de atividades diversificadas, envolvendo
exposições dialogadas, dinâmica de apresentações orais e socialização das leituras/estudos,
debates/discussões didáticas, e produção de textos.

Importante alertar que a disciplina contempla atividades presenciais em sala de aula do IFBA
Campus Jacobina e atividades presencias nas escolas onde o estágio será realizado.

De acordo com a norma acadêmica dos cursos superiores do IFBA, serão atribuídas notas
aos alunos através de no mínimo 03 (três) avaliações parciais e no exame final, quando for o
caso.

A avaliação realizada individualmente, considerará os seguintes aspectos:

 
Elaboração dos projetos/planos de aula para regência (vale 2,0 ponto).
Regência (vale 4,0 pontos).
Relatórios de estágio supervisionado (vale 2,0 pontos)
Participação nas apresentações dos seminários (vale 2,0 pontos), considerando:

Assiduidade
Comprometimento
Participação nas atividades propostas
Questionamentos e contribuições realizadas

 

 
 

Referências

Bibliografia básica: 

BARATO, Jarbas Novelino. Educação Profissional: Saberes do ócio ou saberes do trabalho?. São Paulo:
Senac São Paulo, 2004. v. 1. 278p.

CANDAU, Vera Maria (Org.) A Didática em questão. Petrópolis. Vozes, 1984.

CASTRO, C. S., VILARIM, G. O.  Licenciatura em Computação no cenário nacional: embates,
institucionalização e o nascimento de um novo curso. Revista Espaço Acadêmico, volume 13, nº 148,
setembro, 2013. Disponível em:
 http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/21686/11573 Acesso em: 09 dez.
2018.

CUNHA, M. Isabel. O Bom Professor e sua prática. 2 ed. São Paulo: Papirus, 1992.

GENTIL, Heloisa Salles; MILHOMEN, André Luiz Borges. Licenciatura em Computação e Profissionalidade
Docente. Educação: Teoria e Prática, [S.l.], v. 23, n. 42, p. 143-160, abr. 2013. ISSN 1981-8106. Disponível
em: <http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/educacao/article/view/5289>. Acesso em: 09 dez.
2018. doi:http://dx.doi.org/10.18675/1981-8106.vol23.n42.p143-160.

HAETINGER, W., CRUZ, E. J. K. da.  Articulação das Práticas e Estágios no Currículo de Licenciatura em
Computação. Revista Espaço Acadêmico, volume 13, nº 148, setembro, 2013. Disponível em:
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 http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/21686/11573 Acesso em: 09 dez.
2018.

LEMOS, A. S.  Entre Patinho Feio e Bela Adormecida: em busca do sentido de uma
Licenciatura em Computação. Revista Espaço Acadêmico, volume 13, nº 148,
setembro, 2013. Disponível em:
 http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/21623/11570
Acesso em: 09 dez. 2018.

 

MATOS, E. S.  Identidade profissional docente e o papel da interdisciplinaridade no currículo de licenciatura
em computação. Revista Espaço Acadêmico, volume 13, nº 148, setembro, 2013. Disponível em:
 http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/21778/11572 Acesso em: 09 dez.
2018.

PICONEZ, Estela C. B. (Coord.). A prática de ensino e o estágio supervisionado. Campinas, SP :
Papirus, 1991. 139 p.

PIMENTA, Selma Garrido. O Estágio na Formação de Professores. Unidade, Teoria e Prática? São Paulo:
Cortez, 2013.

 
Bibliografia complementar: 

CUNHA, M. Isabel. O Bom Professor e sua prática. 2 ed. São Paulo: Papirus, 1992.

DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. 7 ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2005.

MARTINS, Lilian C. Bacich - BACICH, Lilian; MORAN, J. M. (Org.). Metodologias ativas para uma
educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2017. v. 1. 238p.

MENENGOLLA, M; SANT ́ANNA, I. M. Por que planejar? Como planejar? Petrópolis, RJ: Vozes, 1991.

PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto político-pedagógico da escola. Campinas: Papirus, 1996.

TARDIF, Maurice. Saberes Docentes e Prática Profissional. São Paulo: Vozes, 2014.
 

 

Em 12 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Alcione Alves da Silva, Professor(a) do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 14/09/2022, às 18:39, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2505850 e o código CRC B197D8DA.
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CURSO: Lic. em Computação  CAMPUS: Jacobina
DOCENTE: José Conceição Silva Araujo

Código Disciplina

 TCC II

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

TCC I  

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

    30   30

Ementa

Desenvolvimento de projeto de pesquisa que contemple as temáticas Educação e
Conhecimento Computacional. Elaboração de trabalho científico. Socialização dos
resultados da pesquisa.

Objetivos

Desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) obedecendo os
critérios e regras estabelecidas pela instituição sob a tutela de um
orientador.

                                                                                                                                   

Entender como se dar os processos de organização, desenvolvimento e defesa
dos TCC;

Realizar revisão e ajustes do Projeto de Pesquisa;

Desenvolver a pesquisa científica a contento;

Escrever o TCC no formato de um artigo ou de uma monografia.

 

Conteúdo programático
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Intenções de pesquisa dos estudantes;
 Ementa e planejamento preliminar da disciplina.
Regimento de TCC do curso.
Prática de Leitura no Brasil.
Elaboração/revisão de Projeto de Pesquisa
Apresentação dos projetos de pesquisa (6 x aula / 10 min de cada)
Campos de pesquisa em educação e computação; Tipos de pesquisa.
Processo/etapas de desenvolvimento de um pesquisa científica.
Escrita de artigos e monografias acadêmicas: Dicas de erros mais
frequentes.
Apresentação/avaliação de artigos/monografias.
Autoavaliação da disciplina.
Defesas de TCC ou ajustes e orientações finais para  continuidade.
Avaliação da disciplina

 

Metodologia

 O componente curricular contará com uma carga horária semanal de 1
hora/aula, composta por 1 hora/aula de atividades síncronas e 1 hora/aula de
atividades assíncronas, totalizando 36 horas/aula (30 horas), sendo  18
horas/aula de atividades síncronas (18 encontros) e 18 horas/aula de atividades
assíncronas (18 semanas).

Dessa forma a metodologia terá as seguintes inspirações, princípios e dinâmica
metodológica:

INSPIRAÇÃO METODOLÓGICA:

Aprendizagem baseada no desenvolvimento de projetos.

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS:

Intercriticidade; Contextualização; Multiferrencialidade; Colaboração;
Ética/Coerência

Aprender com a experiência teórico-prática; Aprender a ensinar.

DINÂMICA METODOLÓGICA:

Aulas expositivas e dialogadas ( conversações )

Leitura e discussão de referências indicadas ( textos, filmes, sites)

Leitura, apresentação e avaliação coletiva dos TCC

 

 

Avaliação

 

A avaliação da disciplina corresponde a avaliação do TCC pela banca
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examinadora.

 

Referências

Bibliografia básica: 

LEITE, Francisco Tarciso. Metodologia científica: métodos e técnicas de
pesquisa: monografias, dissertações, teses e livros. 3 ed. Aparecida - SP:
Idéias& Letras, 2008.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de Pesquisa para Ciência da
Computação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 2009.

BARBIER, R. A pesquisa-ação na instituição educativa. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1985.

DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. 7 ed. Campinas, SP: Autores Associados,
2005.

 
Bibliografia complementar: 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedo Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia

6. ed. São Paulo: Makron Books, 2007

LUDKE, M.; ANDRÉ, M. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas.
São Paulo: E.P.U., 1986.

FAZENDA, I. C. A.(Org.). Novos Enfoques da Pesquisa em Educação. São
Paulo: Cortez, 

LUCKESI,Cipriano; BARRETO,Eloi; COSMO, José; BAPTISTA, Naidson. Prática
de leitura no Brasil. In: LUCKESI,Cipriano; BARRETO,Eloi; COSMO, José;
BAPTISTA, Naidson. Fazer universidade: uma proposta metodológica. São
Paulo: Cortez, 1998.

MARCONI, Marina; LAKATOS, Eva. Maria. Fundamentos de metodologia
científica. São Paulo: Ed. Atlas, 2001.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e
criatividade. 33. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.

PEREIRA, José Matias. Manual de metodologia da pesquisa científica. 3.ed.
São Paulo: Atlas, 2012.

 

Em 12 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por José Conceição Silva Araujo, Professor Efetivo, em
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12/09/2022, às 20:55, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2505858 e o código CRC DE735D5A.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
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CURSO:  Licenciatura em Computação       CAMPUS:
Jacobina
DOCENTE: Toni Alex Reis Borges

Código Disciplina

35 REDES DE COMPUTADORES II

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

28 - REDE DE COMPUTADORES I  

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

3 1 0 4 45 15 0 60

Ementa

Administração de redes TCP/IP utilizando ativos de rede, Protocolos de aplicação
da família TCP/IP: FTP, Telnet, DNS, HTTP, DHCP. Segurança em redes.
Autenticação de identidade do usuário. Práticas de uso de criptografia. Evolução
IPv4 para IPv6.

Objetivos

- Capacitar o/a aluno/a para a utilização dos conceitos avançados de redes de
computadores.
- Orientar o/a aluno/a na configuração e administração de ativos de redes de
computadores.
- Capacitar o/a aluno/a a trabalhar com redes de computadores.

Conteúdo programático

Projeto de rede
Projeto físico
Projeto lógico
Cabeamento

Ativos de rede
Switch (Layer 2 e 3)

Configuração
Interfaces
VLAN
Entroncamento entre as VLANs
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Roteamento entre VLANS
Troubleshooting

Roteador
Configuração
Interfaces
Roteamento

Estático
Dinâmico

Troubleshooting
Protocolos de redes
Evolução IPv4 para IPv6.

Metodologia

- Aulas expositivas dialogadas;
-Trabalhos e exercícios extra classe;
- Aulas práticas no laboratório de informática.

Avaliação

Nessa disciplina, os/as alunos/as serão avaliados/as da seguinte forma:

AV1: Projeto de Rede (nota 10)

AV2: Projeto Switch (nota 10)

AV3: Projeto Roteador (nota 10)

Média Final (MF) = (AV1 + AV2 + AV3) / 3

Será aprovado o/a aluno/a que:

- Obter a MF igual ou superior a 7,0 (sete); e
- Apresentar no mínimo 75% de frequência nas aulas.

OBSERVAÇÃO:

Caso o/a aluno/a não alcance a MF igual ou superior a nota 7,0 e atingir uma
pontuação superior a nota 2,5 na MF, o/a mesmo/a deverá fazer o exame final (EF)
em formato a ser definido pelo professor.

O aluno será aprovado no EF se obtiver média igual ou superior a 5,0 (cinco).

Referências

Bibliografia básica: 
KUROSE, J. ROSS, K. Redes de Computadores e a Internet: Uma nova
abordagem. 3a.Edição. Addison-Wesley, 2006.
TANENBAUM, A. S., Redes de Computadores. Rio de Janeiro: Campus, 2003.
BIRKNER, Matthew. Projeto de Interconexão de Redes – Cisco Internetwork
Design – CID. Editora: Makron Books. 2003.
Bibliografia complementar: 
FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de dados e redes de computadores. 4. ed.
São Paulo: MCGRAW-HILL, 2008.
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COMER, Douglas. Redes de computadores e internet: abrange transmissão de
dados, ligações inter-redes, WEB e aplicações. 4 ed. Porto Alegre: Bookman,
2007. 632 p.
DIOGENES, Yuri. Certificação Cisco - CCNA 4.0 - Guia de Certificação Para o
Exame 640-8. 3a Edição. Editora: Axcel. 2003.
COELHO, P. Projeto de redes locais com cabeamento estruturado. Belo Horizonte:
Editora Instituto Online, 2003.
FARREL, Adrian. A internet e seus protocolos. Rio de Janeiro: Campus, 2005.
LOBATO, L. C. Protocolos de Roteamento IP. Rio de Janeiro: RNP/ESR, 2013.
142 p. Disponível  em:  <https://pt.scribd.com/doc/127594341/Protocolos-de-
Roteamento-IP>. Acesso em: 04 nov. 2018.

 

Em 13 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por TONI ALEX REIS BORGES, Professor Efetivo, em
13/09/2022, às 12:17, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2506864 e o código CRC 484333AD.
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CURSO: CAMPUS: 
DOCENTE: 

Código Disciplina

37 LIBRAS

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

- -

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

2 2 0 4 30 30  60

Ementa

Aspectos históricos, culturais, linguísticos, educacionais e sociais da surdez. As
políticas de inclusão e exclusão sociais e educacionais. Vocabulário básico em
situações dialógicas em Língua de Sinais Brasileira. O papel do intérprete de
língua de sinais na sala de aula. Tópicos sobre a escrita de sinais. Aspectos
Gramaticais da Libras: Fonologia, morfologia e sintaxe. Estrutura da frase.
Semântica e pragmática.

Objetivos

Possibilitar aos discentes da licenciatura em Química conhecimento acerca das
pessoas surdas quanto aos aspectos culturais e linguísticos por meio de subsídios
teóricos e práticos que fundamentem a atividade docente considerando os
princípios sócio antropológicos e as novas perspectivas da educação  
relacionadas à comunidade surda

 

Conteúdo programático

1. A história do sujeito surdo;

     2.Construções dos conceitos: Língua, linguagem e as implicações na
                   constituição da fala das pessoas surdas

    2.1   Visão   clínica _Visão cultural
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    2.2.  A língua de sinais como língua natural

.    3.Aspectos linguísticos da Libras: fonológico, morfológico, semântico e sintático

    3.1 Parâmetros da Libras

    4.Cultura e Identidade surdas

    4.1 Identidades surdas

    5. Algumas categorias gramaticais da Libras:

    5.1   Pronomes, adjetivos, advérbios, numeral e verbos

    6. Atendimento educacional ao sujeito surdo

    6.1   Política de inclusão do MEC

    6.2   Sala de   AEE 

    6.3   Educação bilíngue

       7. Tradução e interpretação em Libras no contexto educacional

    7.1 Atribuições do professor

    7.2 Atribuições do intérprete

     8. Compreensões   e sinalizações   em libras. 

Metodologia

Aulas expositivas e dialogadas; Exercícios práticos individuais e/ou grupo;
Produção de diálogos para exploração da conversação; Leitura de textos e estudos
dirigidos; seminários; discussões de temas a partir de filmes.

 

Avaliação

Avaliação processual e contínua, priorizando aspectos qualitativos e quantitativos
relacionados com o processo de ensino aprendizagem e o desenvolvimento do
aluno observado durante a realização das atividades propostas, individualmente
e/ou em grupo.

  Atividades em sala de aula (individual e/ou em grupo)

Referências

Bibliografia básica: BRASIL. Surdos – Educação – Periódicos. I. Instituto
Nacional de Educação de Surdos (Brasil). Aspectos da trajetória do Instituto
Nacional de Educação de Surdos em seu percurso de 150 anos. Vol. 01, 2 edição
(DEZ/2008) – Rio de Janeiro: INES/2008 DECÊNIO. FELIPE, Tânia A;
MONTEIRO, Mirna S; Libras em Contexto: curso básico, livro do Aluno – Brasília:
Programa Nacional de Apoio a Educação dos Surdos, MEC/SEESP, 2001.
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LACERDA, Cristina B. F. De. Interprete de Libras: em atuação na educação infantil
e no ensino fundamental, 7. Ed. Porto Alegre: Mediação, 2015. 96p. ZONZA,
Andréa Poletto. Acessibilidade e tecnologia assistiva: pensando a inclusão
sociodigital de pessoas com necessidades especiais. Bento Gonçalves: 2013,
352 p.
 
Bibliografia complementar: 
BRITO Lucinda Ferreira. Por uma gramática de língua de sinais. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro: UFRJ Departamento de Linguística e Filosofia, 1995..
CAPOVILLA, Fernando César. Dicionário Da Língua De Sinais Do Brasil.
Colaboração de Walkiria Duarte Raphael, Janice Gonçalves Timóteo,
AntonielleCantarelli Martins. São Paulo: EDUSP, 2017, 2944p. ISBN
853141416450. GESSER, Audrei. LIBRAS?Que língua é essa?: Crenças e
preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo:
Parábola Editorial, 2009. QUADROS, R. M. de; KARNOPP, L. B. Língua sinais
brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed Editora, 2004. QUADROS, R.
M. de. Aspectos da sintaxe e da aquisição da língua de sinais brasileira. Letras de
Hoje, Porto Alegre, v.110, p. 125-146, 1997. SOUSA, Gilcifran Vieria de. Ambiente
computacional para auxiliar na aprendizagem do surdo. 2010. Dissertação
(Mestrado profissional em computação aplicada – UECE/IFCE) – Instituto Federal
de Ciências e Tecnologia do Ceará – IFCE, Fortaleza – Ceará
 

 

Em 13 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Tathiane Pereira Mendes , Professor Efetivo, em
13/09/2022, às 16:26, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2507717 e o código CRC 23736737.
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CURSO: CAMPUS: 
DOCENTE: 

Código Disciplina

38 TCC I

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

 TCC II

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

2 2  4 30 0 0 30

Ementa

Discussão sobre possíveis temas de pesquisa nas áreas de Educação e
Computação. Definição do objeto de Pesquisa. Passos para a elaboração e
desenvolvimento de um projeto de pesquisa. A interdisciplinaridade na pesquisa.
 

Objetivos

Elaboração do Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de
acordo com o Regulamento de TCC e com as recomendações do docente
orientador.
 

Conteúdo programático

1. Definição da abrangência do trabalho científico.

2. Explanar o que é um Projeto de pesquisa.

3. Elaboração de um esquema / esboço de um projeto de pesquisa;

4. Elaboração da Introdução e Justificativa do Projeto;

5. Especificação dos objetivos;

6. Leitura compartilhada e análise de monografias publicadas;
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7. Normas, configurações e formatações (ABNT);

8.  Elaboração da Metodologia Científica do Projeto;

9. Ordenação das referências;

10. Configuração da versão final do Projeto de TCC

 

Metodologia

A metodologia será composta por aulas teóricas e práticas em sala de aula que
demonstrarão quais os recursos para planejar o projeto de TCC. Compreender a
importância da pesquisa científica, referenciação e embasamento teórico. Definir
hipóteses que auxiliarão os discentes na escolha da temática que será abordada
em seu trabalho final. Traçar a metodologia que será utilizada para atingir os
objetivos do projeto.
 

Avaliação

Redação do projeto TCC: organização, articulação e coerência entre os
componentes do projeto. Consistência teórica e argumentativa, coesão textual,
articulação, sequência e clareza da ideias apresentadas. Uso adequado da
linguagem. Formatação de acordo com as orientações para trabalhos
acadêmicos(ABNT).
Apresentação do Projeto de TCC. 

Referências

Bibliografia básica: 
 
LEITE, Francisco Tarciso. Metodologia científica: métodos e técnicas de pesquisa:
monografias, dissertações, teses e livros. 3 ed. Aparecida - SP: Idéias& Letras,
2008. 318 p.
PEREIRA, José Matias. Manual de metodologia da pesquisa científica. 3.ed. São
Paulo:
Atlas, 2012, 196 p.
WAZLAWICK, Raul Sidnei. (2008). Metodologia de Pesquisa para Ciência da
Computação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa.
18
ed. Campinas : Papirus, 2012.
 
Bibliografia complementar: 
 
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedo Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia
científica. 6. ed. São Paulo: Makron Books, 2007
DEMO, P. Pesquisa e construção do conhecimento. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro,
1994.
______. Pesquisa. Princípio científico e educativo. São Paulo : Cortez, 1996.
FAZENDA, I. C. A.(Org.) Novos Enfoques da Pesquisa em Educação. São Paulo:
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Cortez,
1992.
LUDKE, M.; ANDRÉ, M. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. São
Paulo:
E.P.U., 1986.
MARCONI, Marina; LAKATOS, Eva. Maria. Fundamentos de metodologia
científica.
São Paulo: Ed. Atlas, 2001.
 
 

 

Em 13 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Tathiane Pereira Mendes , Professor Efetivo, em
13/09/2022, às 17:41, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2508074 e o código CRC 8830A9A1.
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CURSO: CAMPUS: 
DOCENTE: 

Código Disciplina

53 Educação de Jovens e Adultos

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

- -

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

2 2 0 4 60 0 0 60

Ementa

Os aspectos sociais, políticos e epistemológicos presentes nas diferentes
concepções de educação de jovens e adultos. As políticas públicas no âmbito da
EJA. Os processos de ensino aprendizagem e as alternativas metodológicas na
educação de jovens e adultos. O papel social, político e cultural da educação de
jovens e adultos no contexto atual. Visão histórica, política e social da educação de
jovens e adultos (EJA) no contexto da educação popular. Os sujeitos das políticas
públicas de EJA. O trabalho político pedagógico no cotidiano da EJA.
 

Objetivos

Reconhecer a especificidade dos sujeitos da EJA e suas consequências para a
organização curricular, para as políticas públicas no Brasil, sua trajetória e
significados no mundo atual.
 

Conteúdo programático

1. Características e concepções de Educação de Jovens e Adultos no Brasil: sua
história, especificidades, legislação e desafios;
2. A Educação de Jovens e Adultos e as perspectivas de gênero, étnicas,
geracionais e de classe social;
3. A organização curricular frente a especificidade dos sujeitos da EJA
4. Estrutura curricular, planejamento e avaliação na Educação de Jovens e Adultos;
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5. O papel social, político e cultural da educação de jovens e adultos no contexto
atual;
 

Metodologia

Aulas dialogadas. Estudo e debate de textos de forma dialogada e reflexiva.
Construção de registros sínteses das leituras. Estudos individuais e em
grupos. Conhecer diferentes abordagens teórico metodológicas da Educação de
Jovens e Adultos. Discutir possibilidades curriculares e metodológicas para as
práticas pedagógicas cotidianas na EJA. Problematizar a realidade educacional
brasileira, tendo como foco os significados que tem a Educação de Jovens e
Adultos para alunos/as, professores/as e gestores/as que a vivenciam.
 

Avaliação

O compromisso com a escola publica se revela na mesma medida em que, como
estudante, o espaço público escolar é respeitado. Para tanto será fundamental que
os/as acadêmicos/as se comprometam a estarem presentes nos encontros; a
chegar no horário; a fazer as leituras e registros; a socializar com o grupo seus
registros; a criar uma convivência. Elaborar metodologias que propiciem o ensino
de informática básica para pessoas que não têm contato com tecnologias
atuais. Observar-se-á a participação, o compromisso e o empenho no
desenvolvimento das atividades.
 

Referências

Bibliografia básica: 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 20a Ed.
1992. MASAGÃO, Vera Maria Ribeiro. Educação de Jovens e Adultos: novos
leitores, novas leituras. Campinas: Ação Educativa, 2001.
PAIVA, Vanilda. História da Educação Popular no Brasil: educação popular e
educação de adultos. 6.ed. São Paulo: Loyola, 2003.
 
Bibliografia complementar: 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a Pedagogia do
Oprimido. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1994.
KUENZER, Acácia Z. Pedagogia da Fábrica: as relações de produção e a
educação do trabalhador. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2002.
LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da Escola Pública: a pedagogia crítico
social dos conteúdos. São Paulo, Loyolo, 1993.
SAVIANI, Dermerval. História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Campinas:
Autores Associados.
SOUZA, Maria Antônia de. Educação de jovens e adultos. Curitiba, PR: Ibpex,
2007. 143 p.
 
 

 

Em 13 de setembro de 2022.
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CURSO: Licenciatura em Computação  CAMPUS: Jacobina 
DOCENTE: Rebeca da Silva Barros 

Código Disciplina

20 Banco de Dados

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

Modelagem de Banco de Dados
(Código 15)  

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

2 2  4 30 30  60

Ementa

Integração de modelos: conceitual, lógico e físico. Álgebra Relacional. Linguagens
de definição e manipulação de dados. Introdução a mineração de dados

Objetivos

Construir competências e habilidades que permitam ao aluno:

compreender os conceitos avançados relacionados a sistemas de banco de
dados e SGBDs;
desenvolver e avaliar consultas e atualizações em banco de dados;
criar sistemas de banco de dados; e
estudar e analisar tópicos emergentes da área.

Conteúdo programático

1. SGBD relacional e Linguagem SQL
a. Implementação do Modelo Físico
b. Criação de um Banco de Dados (DDL)
c. Consultas com DML

2. Gerenciamento de SGBD Relacional
a. Transações
b. Concorrência
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c. Integridade
d. Otimização

3. Procedimentos Avançados
a. Visões
b. Procedimentos Armazenados
c. Gatilhos

4. Segurança e Administração de Banco de Dados
a. Políticas
b. Vulnerabilidades
c. Ferramentas de administração
d. Permissões de Acesso e grupo de usuários

5. Conceitos Avançados de Banco de Dados e novas tecnologias
a. Business Intelligence e Data Warehouse
b. Big Data e Bancos NoSQL

Metodologia

Aulas expositivas participadas;
Estudos de casos;
Estudo, análise e apresentação de artigos selecionados e temas emergentes
da área;
Desenvolvimento e apresentação de projeto prático;
Avaliação contínua através de exercícios, provas e discussões.

Avaliação

Avaliação da Aprendizagem:

A avaliação da aprendizagem ocorrerá de forma processual por meio da
participação dos estudantes nas aulas e da realização das atividades.

AV1: Exercícios semanais (Testes, quiz em grupos, listas) (peso 4)

AV2: Trabalho Prático em grupo (peso 3)

AV3: Prova (peso 3)

 

MF = (AV1 x 4)+(AV2 x 3)+(AV3 x 3)/10

 

Obs: Caso o/a estudante não alcance a média final igual ou superior a 7,0 , o/a
mesmo/a deverá fazer exame final em formato a ser definido pelo professor.

Referências

Bibliografia básica: 

ELMASRI, R e NAVATHE, S.B. Sistemas de Banco de Dados. Pearson, 6ª Edição
2011.

DATE,C.J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. Campus, 8ª Edição 2004.
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de OLIVEIRA, C. H. P. SQL: curso prático. Novatec, 1ª Edição 2002
Bibliografia complementar: 

BEAULIEU, Alan. Aprendendo SQL. Novatec, 1ª Edição 2010.

STONES, R. e MATTHEW, N. Beginning databases with postgreSQL: From novice
to professional. Apress.2006

Documentação oficial do PostgreSQL. Disponível em:
https://www.postgresql.org/docs/13/index.html

PostgreSQL Tutorial. Disponível em: https://www.postgresqltutorial.com

 

Em 13 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Rebeca da Silva Barros , Professor(a) do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 13/09/2022, às 19:25, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 2508323 e o código CRC 2B2EA789.
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CURSO: Licenciatura em Computação  CAMPUS: Jacobina
DOCENTE: Ivo Chaves de França 

Código Disciplina

08 ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

 SISTEMAS OPERACIONAIS

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

3 1 0 4 45 15 0 60

Ementa

Evolução Histórica dos Computadores. Noções de sistemas digitais. Unidades de
entrada e saída. Estrutura dos processadores e barramentos. Instruções. Pipeline.
Multiprocessamento. Hierarquia de Memórias. Dispositivos de Entrada e Saída.

Objetivos

Objetivo Geral:

Esta disciplina busca introduzir conceitos sobre a arquitetura e organização
dos computadores modernos digitais, bem como a tecnologias utilizadas na
fabricação de microcomputadores, microprocessadores, memórias e
dispositivos periféricos e suas interfaces, para que o aluno possa
compreender os princípios de funcionamento dos computadores e dos seus
componentes. 

Objetivos Específicos:

Compreender o processo de evolução histórica da computação; 
Reconhecer e diferenciar hardware, software e suas evoluções, o conceito
de arquitetura de computadores e elementos básicos nas arquiteturas de
processador;
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Conhecer os princípios de organização de computadores;
Caracterizar a organização de sistemas de computação detalhando
subsistemas como memória, processador, dispositivos de E/S de dados e
barramentos.
Compreender o conjunto de instruções e modos de endereçamento,
hierarquia de memória, entrada/saída, processadores paralelos.

Conteúdo programático

1. Introdução à Arquitetura de Computadores. Noções de Hardware e Software.
Elementos Físicos do Sistema Computacional. Organização dos Sistemas
Computacionais. 

2. Sistemas Computacionais: histórico, definição, características, unidade de
medidas e tipos. 

3. Conceitos básicos de Aritmética computacional, representação de dados,
Circuitos Lógicos e Digitais;

4. Arquitetura Von Neumann:  Endereçamento de Memória, Dados e Instruções,
controle de fluxo de dados e conceitos sobre programa armazenado.

5. Unidades de Processamento. Estrutura básica de um computador: Unidade
Central de Processamento (Unidade de Controle, Unidade Lógica e
Aritmética, Registradores), memória, barramentos. Ciclo de Busca,
Decodificação e Execução. Pipeline 

6. Sistema de Memória. Memória interna: característica dos sistemas de
memória, hierarquia de memória, tipos de memória e organização, memória
cache. Memória externa: disco magnético, RAID, fita magnética. 

7. Conceitos de Instruções e Linguagem de Máquina;
8. Interrupção. Conceito de interrupção. Interrupção e ciclo de instrução.

Múltiplas interrupções. 
9. Modos de endereçamento: imediato, direto, indireto, por registrador. 

10. Dispositivos de Entrada e Saída. Interfaces com Periféricos. Barramento 
11. Introdução a arquiteturas avançadas (pipelines, RISC, CISC). 

 

Metodologia

Aulas expositivas dialogadas.
Exercícios práticos usando dispositivos eletrônicos. 
Atividades práticas nos laboratórios de informática.
Atividades desenvolvidas com o H5P, através do Moodle, com uso de recursos
textuais, gráficos e de games.
 

Avaliação

Nessa disciplina, os alunos serão avaliados da seguinte forma:

1ª nota: apresentação de pesquisa e relatório de atividade de laboratório,
em equipe, cada um valendo 5,00 pontos, totalizando 10,00
2ª nota: apresentação de trabalho em equipe no valor de 5,0 pontos,
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resolução de atividades disponibilizadas no AVA, individuais, totalizando
10,0 pontos.
3ª nota: atividade teórico-prática individual no valor de 10,0 pontos.

A média do semestre será calculada a partir da média aritmética das 03 (três)
notas obtidas nas atividades realizadas durante o semestre.
 
Para ser aprovado na disciplina o aluno deverá:

Obter média semestral igual ou superior a 7,0 (sete); e
Apresentar no mínimo 75% de frequência nas aulas.

Terá direito a realizar exame final o aluno que:

Alcançar média semestral superior a 2,5 (dois e meio) e inferior a 7,0 (sete);
e
Apresentar no mínimo 75% de frequência nas aulas.

Para o cálculo da média final será usada a seguinte fórmula:

Media Final = (Media Semestral x 2 + Exame Final)/3

 
O aluno será aprovado se obtiver média final igual ou superior a 5,0 (cinco).
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