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DIREÇÃO DE ENSINO

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

PEDAGOGIA

PLANO DE ENSINO NÃO PRESENCIAL EMERGENCIAL

 

Professor (a): Francisco Everaldo Candido de Oliveira

Coordenação Vinculada: Licenciatura em Computação

Modalidade/
Forma/Nível:

Superior Turma:1717

Componente
Curricular:

Educação inclusiva
C/H Total do Componente:
60h

Ano/Semestre
Letivo:

2020.1 C/H de AENPE:66h

Horário de
Atividades
Síncronas:

34 horas/aula de atividades

Ementa:

Conceitos e terminologias relacionados às deficiências. A educação
inclusiva para: deficientes visuais, auditivos, intelectuais, físicos e
múltiplos; para pessoas com síndrome de Down e outras síndromes;
para pessoas com altas habilidades e superdotados; e para pessoas
com transtornos globais de desenvolvimento. Direitos Humanos e
educação inclusiva. Legislação específica voltada para o atendimento
de pessoas com deficiência. Acessibilidade e tecnologias assistivas.
Políticas de inclusão na Universidade: cotas raciais e Programa
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).

Geral:

Possibilitar aos discentes: conhecimento a respeito das
especificidades das pessoas com deficiência: Conceitos e
terminologias às deficiências; Conhecer o processo histórico da
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Objetivo
Geral:

implantação da educação inclusiva no Brasil; Bem como conhecer as
legislações vigentes a respeito da temática; as tecnologias assistivas e
as demais políticas de inclusão voltadas para a educação.

 

Específicos:

- Discutir sobre a história da educação das pessoas com deficiência;

- Conhecer a Lei Brasileira de Inclusão ( LBI );

- Conhecer os diversos tipos de deficiência;

- Se capaz de adaptar atividades para diversas especificidades de
futuros alunos com deficiência;

- Discutir o papel das políticas e as legislações vigentes a respeito das
pessoas com deficiência;

- Conhecer as diversas tecnologias assistivas;

- Identificar o perfil necessário para a atuação do educador na
diversidade com as perspectiva da busca de melhoria do processo
ensino-aprendizagem.

Conteúdos
que serão
ministrados
durante o
período de
AENPE:

1 - Legislação específica voltada para o atendimento de pessoas com
deficiência.

2 - Políticas de inclusão

3 - Conhecendo as pessoas com deficiências ( conceitos e
terminologias )

4 - O percurso histórico: da segregação à inclusão

5 - Direitos Humanos e educação inclusiva.

6 - Roda de debate, a respeito das políticas de inclusão.

( Proposta pedagógica “Trocando idéias”)

7 - Educação especial na Perspectiva da inclusão Escolar: A Escola
Comum inclusiva

8 - Pessoas com altas habilidades e superdotados, pessoas e com
síndromes, pessoas com TGD

9 - Políticas de inclusão na Universidade

10 – Politica Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).

11 - Adaptações curriculares: mudanças na organização pedagógica
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da escola.

Obs: Caso algum discente possua alguma necessidade especifica,
estaremos buscando ferramentes as atende-los da melhor forma
possível, tornando o conteúdo acessível aos estudantes.

Metodologia:

Esta disciplina será desenvolvida de forma emergencial não
presencial, conforme resolução CONSUP/IFBA Nº 30/2020, a qual
regulamenta as Atividades de Ensino não presenciais 2021.
Compreendendo que toda a mediação das atividades não presenciais (
assíncronas ), serão desenvolvidas por meio do Ambiente Virtual de
Aprendizagem ( AVA ), através da plataforma Moodle. Bem como os
encontros virtuais ( síncronos ), estaremos utilizando plataformas de
web conferência disponíveis no AVA, ou outras que possam viabilizar
o acesso dos discentes nos encontros virtuais. A disciplina contará
com uma carga horaria de 4 horas/aula semanais, sendo que 2
horas/aula de atividades Síncronas e 2 horas/aula de atividades
assíncronas. Com um total de 66 horas/aula ( 60 horas ), com 17
encontros síncronos ( totalizando 34 horas/aula de atividades) e 16
semanas de atividades assíncronas ( 32horas/aula ).

As aulas síncronas serão de forma expositivas e interativas através de
plataforma de encontro virtual ( disponível no AVA ), com apoio de
recursos audiovisuais. E as atividades assíncronas serão utilizados
vídeos de domínio público ( com temáticas voltadas para a temática
abordadas em cada semana), disponíveis no youtube, e também as
atividades serão complementadas com leituras, análise de textos,
filmes e exercícios de fixação de conteúdo.

Nos encontros síncronos, estaremos propondo rodas de conversas
através de depoimentos de pessoas com deficiência para compartilhar
suas experiências em relação a edução e sobre tudo suas vivencias
em período pandemia.

Plataformas
Virtuais:

Ambiente Virtual de Aprendizagem ( AVA) do Moodle, IFBA

Material de
Apoio:

Notebook; e-books, artigos científicos; Vídeos de domínio público, que
possam ser utilizados como facilitadores para assimilação dos
conteúdos ministrados.

A avaliação será continuada e processual, observando a participação,
apropriação e aplicação dos conceitos apresentados e conhecimentos
vivenciados.
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Avaliação dos
(as)
Estudantes:

Os instrumentos avaliativos serão:

Atividade avaliativa individual (prática e conceitual)

Trabalhos sistematizados – produções individuais, coletivas e
apresentações de seminários.

Participação construtiva e compromisso com a dinâmica e o
processo educativo proposto pela disciplina;

 

Pontuação na disciplina:

 

N1 ( até 10 pontos )

 

- Atividade avaliativa disponível no AVA, referente ao primeiro módulo.

 

N2 ( até 10 pontos )

 

- Apresentação de Seminários

 

N3 ( até 10 pontos )

 

- Produção de relatórios referente a roda de conversas, com relatos de
experiência de pessoas com deficiência.

 

Média Final = N1+ N2+N3/3= Média ( se < 7, final )

Obs:

No caso do discente não atingir a média 7,0. O mesmo deverá
realizar exame final, que é composto por uma avaliação
disponível no AVA. Compondo uma seleção de questões com
todo o conteúdo do semestre.

Básicas:

AQUINO, J. G. Diferenças e preconceito na escola: alternativas
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Referências:

teóricas e práticas. 8. ed. São Paulo: Summus, 1998. v. 1. 215p.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de Julho de 2015. Institui a Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência). Disponivel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em 01 mar. 2021.

SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Alienígenas na sala de aula: uma
introdução aos estudos culturais em educação. 3. ed. Tradução de
Tomaz Tadeu da Silva. Petrópolis: Vozes, 2001.

MAIOR, Izabel. História, conceito e tipos de deficiência. Disponível em:
http://violenciaedeficiencia.sedpcd.sp.gov.br/pdf/textosApoio/Texto1.pdf
. Acesso em 01 mar. 2021

Complementares:

BECKER, Elizabete. (Org.). Deficiência: alternativas de intervenção.
São Paulo: Casa do Psicólogo, 1997.

HUMMEL, E. I. . Tecnologia Assistiva: A inclusão na prática. Curitiba:
Appris, 2015. v. 1. 173p.

PEREIRA, Edimilson de Almeida. Malungos na escola: questões sobre
culturas afrodescendentes e educação. São Paulo: Paulinas, 2007.

SCHLÜNZEN, E. T. M. Tecnologia Assistiva, Projetos, Acessibilidade
e Educação a Distância: rompendo barreiras na formação de
educadores. São Paulo: Paco Editorial, 2011. 185p.

SILVA, Aida Maria Monteiro; COSTA, Valdelúcia Alves da. Educação
Inclusiva e Direitos Humanos: Perspectivas Contemporâneas. São
Paulo: Cortez, 2014.

SKLIAR, Carlos (org.). A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto
Alegre: Mediação, de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola
Editorial, 2009.

 

Em 01 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO EVERALDO CANDIDO
OLIVEIRA, Professor Efetivo, em 01/03/2021, às 17:18, 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 1771831 e o código CRC 3B754FBB.

http://violenciaedeficiencia.sedpcd.sp.gov.br/pdf/textosApoio/Texto1.pdf
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Criado por francisco.candido, versão 3 por francisco.candido em 01/03/2021 17:18:02.
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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

DIREÇÃO DE ENSINO

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

PEDAGOGIA

PLANO DE ENSINO NÃO PRESENCIAL EMERGENCIAL

 

Professor (a): Francisco Everaldo Candido de Oliveira

Coordenação Vinculada: Licencitura em computação

Modalidade/
Forma/Nível:

Superior Turma:1711

Componente
Curricular:

Metodologia da
Pesquisa

C/H Total do
Componente:
30h

Ano/Semestre
Letivo:

2020.1
C/H de
AENPE:
36h(Suap)

Horário de
Atividades
Síncronas:

15horas/aula de atividades

Ementa:

A construção do conhecimento
científico. A evolução do
pensamento filosófico e científico.
A natureza do conhecimento
científico. Conceituação e função
social da pesquisa. Objeto de
estudo da epistemologia: o
conhecimento. O texto científico:
normatização e tipo: fichamento,
resumo, resenha, relatório,
monografia, tese e dissertação.
Tipos de pesquisa.



Plano de Ensino não Presencial Emergencial CCINFOSUP.JAC 1771900         SEI 23745.000183/2021-98 / pg. 8

Objetivo Geral:

Geral:

Discutir os fundamentos teóricos e
a evolução do pensamento
científico e suas técnicas
metodológicas.

Específicos:

Dialogar sobre a origem da
Ciência e a evolução do
saber científico
Conhecer métodos e técnicas
de documentação a partir da
ABNT

Compreender os diversos
tipos de texto cientifico
(fichamento, resumo,
resenha, relatório,
monografia, tese e
dissertação)

Conteúdos que
serão
ministrados
durante o
período de
AENPE:

1. História da Ciência –
pensamento científico e sua
evolução

2. Metodologia do trabalho
científico e a ciência moderna

3. O nascimento do saber
científico

4. Métodos e técnicas de
documentação

5. Técnicas de leitura e
fichamento, resenhas e
resumos

6. Artigo científico – Estrutura e
normas de elaboração

7. A pesquisa e os diversas
abordagens;

7. 1. Pesquisa: O que é;
Tipos; Abordagens e
Métodos

7. 2. Projeto de Pesquisa
– Estrutura de
elaboração

Esta disciplina será desenvolvida
de forma emergencial não
presencial, conforme resolução
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Metodologia:

CONSUP/IFBA Nº 30/2020, a qual
regulamenta as Atividades de
Ensino não presenciais  2021.
Compreendendo que toda a
mediação das atividades não
presenciais ( assíncronas ), serão
desenvolvidas por meio do
Ambiente Virtual de Aprendizagem
( AVA ), através da plataforma
Moodle. Bem como os encontros
virtuais ( síncronos ), estaremos
utilizando plataformas de web
conferência disponíveis no AVA,
ou outras que possam viabilizar o
acesso dos discentes nos
encontros virtuais. A disciplina
contará com uma carga horaria de
2 horas/aula semanais, sendo que
1 hora/aula de atividades
Síncronas e 1 hora/aula de
atividades assíncronas. Com um
total de 36 horas/aula ( 30 horas ),
com  15 encontros síncronos (
totalizando 15horas/aula de
atividades) e 15 semanas de
atividades assíncronas (
15horas/aula ). 

Diante disso, as aulas síncronas
serão de forma expositivas e
interativas através de plataforma
de encontro virtual ( disponível no
AVA ), com apoio de recursos
audiovisuais. E as atividades
assíncronas serão utilizados
vídeos de domínio público ( com
temáticas voltadas para a temática
abordadas em cada semana),
disponíveis no youtube, e também
as atividades serão
complementadas com leituras,
análise de textos, filmes e
exercícios de fixação de conteúdo.

Plataformas
Virtuais:

Ambiente Virtual de
Aprendizagem ( AVA) do Moodle,
IFBA

Notebook; e-books, artigos
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Material de
Apoio:

científicos; Vídeos de domínio
público, que possam ser utilizados
como facilitadores para
assimilação dos conteúdos
ministrados.

Avaliação dos
(as) Estudantes:

A avaliação será de forma
continuada e gradativa, através da
participação e aplicação do
conteúdo assimilado.

Os instrumentos avaliativos serão:

N1 ( Até 10 pontos)

Atividade avaliativa
disponível no AVA, referente
ao primeiro módulo. 

N2 ( Até 10 pontos)

Atividade avaliativa
disponível no AVA, referente
ao segundo módulo. 

N3 ( Até 10 pontos )

Formula: ( N2= Somas das
apresentações de seminários).

*A soma dos seminários não
ultrapassarão 10 pontos.

Básicas

LAKATOS,Eva Maria.,
MARCONI, Marina de Andrade.
Fundamentos de metodologia
científica 1 - 5. ed. - São Paulo :
Atlas 2003.

PRODANOV, Cleber Cristiano,
FREITAS, Ernani Cesar de.
Metodologia do trabalho científico
[recurso eletrônico] : métodos e
técnicas da pesquisa e do trabalho
acadêmico – 2. ed. – Novo
 Hamburgo: Feevale, 2013. ed.
Petrópolis: Vozes, 2013. 108 p.
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Referências:

 

Complementares

 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN,
Pedo Alcino; SILVA, Roberto da.
Metodologia científica. 6. ed. São
Paulo: Makron Books, 2007. 162 p.
 

CHAUÍ, Marilena de Souza.
Convite à Filosofia. 14.ed. São
Paulo: Ática, 2011.
 

DEMO, Pedro. Educar pela
pesquisa. 7 ed. Campinas, SP:
Autores Associados, 2005. 130p.
 

LEITE, Francisco Tarciso.
Metodologia científica: métodos e
técnicas de pesquisa: monografias,
dissertações, teses e livros. 3 ed.
Aparecida - SP: Idéias& Letras,
2008. 318 p.
 

MARCONI, Marina de Andrade.
Metodologia científica: ciência e
conhecimento científico, métodos
científicos, teoria, hipóteses e
variáveis, metodologia jurídica. 6
ed. São Paulo: Atlas, 2011, 314p.
 

MINAYO, Maria Cecília de Souza
(Org.). Pesquisa social: teoria,
método e criatividade. 33. ed.
Petrópolis: Vozes, 2013. 108 p.

 

PEREIRA, José Matias. Manual de
metodologia da pesquisa científica.
3.ed. São Paulo: Atlas, 2012, 196
p.

 

WAZLAWICK, Raul Sidnei.
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Metodologia de pesquisa para
ciência da computação. 2 ed. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2014. 146 p.

 

Em 01 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO EVERALDO CANDIDO
OLIVEIRA, Professor Efetivo, em 01/03/2021, às 17:18, 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 1771900 e o código CRC 2F41252D.

Criado por francisco.candido, versão 2 por francisco.candido em 01/03/2021 17:16:23.
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Este documento está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional. 

  

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

Av. Centenário, 500 - Bairro Nazaré - CEP 44700-000 - Jacobina - BA - www.portal.ifba.edu.br 

 

PLANO DE ENSINO AENPE 2021.1 

CURSO: Licenciatura em Computação 

CAMPUS: Jacobina 

DOCENTE: Joallan Cardim Rocha 

Código Disciplina 

 Sociologia da Educação 

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total 

4  0 4 60  0 0 60 

Ementa 

 

 

 

A disciplina tem como objetivo apresentar ao aluno as discussões sobre Educação empreendidas 

a partir de referências teóricas no campo das Ciências Sociais, fornecendo ao estudante um 

conjunto de leituras e reflexões sociológicas acerca da educação, em suas mais distintas 

perspectivas e orientações epistemológicas.  

 

 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Este documento está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional. 

Objetivos 

(Quais objetivos de aprendizagem se pretende alcançar?) 

1- Introduzir os autores, conceitos e métodos fundadores das ciências sociais. 

2- Apresentar as principais correntes e concepções sociológicas da educação. 

3- Apresentar a educação como processo social e o seu papel na estrutura social.  

4- Analisar a educação como uma produção histórica e o processo educativo nas sociedades 

modernas enquanto um dispositivo disciplinar.  

5- Apresentar alguns pensadores brasileiros na área da Sociologia da Educação.  

6- Contribuir para uma compreensão crítica, sustentável, reflexiva, solidária e cidadã da 

Educação no contexto da pandemia. 

Conteúdo programático 

(Quais assuntos/temas serão mediados? ) 

 

Parte I: Educação e Sociologia: Pressupostos teóricos e metodológicos 

 

1. Antecedentes históricos da Sociologia 

2.  Surgimento, Desenvolvimento, Objeto e Métodos 

3. A sociologia como Ciência da Sociedade 

4. Processo de socialização e instituições sociais.  

5. A escola como objeto de estudo da sociologia 

 

 

Parte II: Os clássicos da Sociologia e sua Contribuição para Educação 

 

1. August Conte e o Positivismo  

2. Emile Durhkeim: A educação como processo socializador  

3. Karl Marx: A educação como Emancipação do sujeito 

 

Parte III: Educação: Emancipação, reprodução social e dispositivo disciplinar 

 

4. Louis Althusser: Escola enquanto aparelho ideológico do estado 

5. Pierre Bourdieu: a teoria da reprodução social 

6. Michel Foucault: Educação, poder e disciplina. 

7. Antonio Gramsci: A teoria dialética da educação 

8. John Dewey: Educação, Liberdade e democracia 

 

    

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Este documento está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional. 

Parte IV: Sociologia da Educação no Brasil: Pressupostos teóricos e Debates contemporâ-

neos. 

 

9. O pensamento Educacional de Anísio Teixeira 

10. Paulo Freire e a pedagogia libertadora. 

11. Florestan Fernandes e a Educação Pública. 

 

Tópicos Especiais de Pesquisa em Sociologia da Educação (Seminários) 

 

1- Ensino remoto e desigualdades 

2- A discussão sobre o fracasso, evasão e retenção escolar 

3- O currículo escolar e as questões sociais 

4- A reforma do Ensino Médio  

5- Escola sem partido x Escola sem mordaça  

6- Escola e violência  

7- Escola e diversidade étnica, racial e sexual 

8- Movimentos Sociais e educação  

9- Educação para a democracia 

10- Políticas educacionais 

 

 

Cinema e Educação: Filmes e Documentários 

A educação proibida   Sex Education ( Netflix) “Girl Rising (2013)” 

Documentário sobre Paulo Freire Roma ( Netflix)  

O menino que descobriu o vento Escola Quilombo  

Nunca me sonharam O substituto  

Carregadoras de Sonhos (2010)  A Onda  

“Pro Dia Nascer Feliz (2007)” Entre os muros da escola  

 

 

 

 

Metodologia 

(Como os assuntos/temas serão mediados? ) 

De acordo com a Resolução CONSUP/IFBA Nº 30/2020, que regulamenta as AENPE 2021 do 

IFBA, o componente curricular será desenvolvido de maneira emergencial não presencial, sendo 

que as suas atividades assíncronas serão mediadas por meio da plataforma Moodle do IFBA e 

as atividades síncronas serão mediadas por meio da plataforma de Conferência Virtual 

BigBlueButton e/ou Google Meet também presente no moodle do IFBA. O componente 

curricular contará com uma carga horária semanal de 4 horas/aula, composta por 2 horas/aula 

de atividades síncronas e 2 horas/aula de atividades assíncronas, totalizando 72 horas/aula 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Este documento está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional. 

(60 horas), sendo 36 horas/aula de atividades síncronas (18 encontros) e 36 horas/aula de 

atividades assíncronas (18 semanas). 

 

Diante deste contexto, a proposta metodológica consiste em que o/a estudante se aproxime das 

discussões acerca das principais concepções no campo da Sociologia da Educação mediadas por 

processos de formação que estimulem a dialogicidade, a autoria, a criatividade, a criticidade, a 

contextualização e a colaboração.  

 

A metodologia adotada contemplará a realização das seguintes estratégias didáticas: 

 

• Para as atividades síncronas: exposições dialogadas; exibição de vídeos; apresentação de 

trabalhos. 

• Para as atividades assíncronas: leitura de textos e filmes; desenvolvimento de pesquisas; 

escrita de textos. 

 

Avaliação 

(Como o processo formativo será avaliado? ) 

Avaliação da Aprendizagem: 

Instrumentos de avaliação: 

• Seminário;  

• Fichamento 

• Trabalho de Pesquisa 

A avaliação da aprendizagem ocorrerá de forma processual por meio da participação dos 

estudantes nos Encontros Online e da realização das Atividades Assíncronas. 

• AV1: Elaboração de um artigo (peso 3) 

• AV2: Seminário Online (peso 3) 

• AV3: Participação e Interação (peso 1) 

• AV4: Fichamentos (peso 3) 

 

MF = (AV1 x 3) + (AV2 x 3) + (AV3 x 1) + (AV 4  x 3)/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. 

 

 

Referências 

(Quais livros, artigos, textos, vídeos, sites, músicas e demais conteúdos serão utilizados no 

processo formativo? ) 

Textos: 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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BOURDIEU, Pierre. A escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura. 

Educação em Revista, Belo Horizonte, (10): 3-15, dez. 1989. 

 

BOURDIEU & PASSERON. Elementos para uma teoria do sistema de ensino. RJ: Livraria 

Francisco Alves Editora, 1982. 

 

DURKHEIM, Émile. Sociologia, Educação e Moral, Lisboa, Rés Editora, 1984. 

___. Educação e sociedade. São Paulo: Ed. Melhoramentos, (s/d). 

___. A educação Moral. Petrópolis: Vozes, 2008. 

___. O ensino da moral na escola primária. Novos estudos Cebrap, nº 78, julho, 2007, p.59-75. 

 

FORACCHI, Marialice M. e MARTINS, José de S. (orgs.) Sociologia e Sociedade, SP, Livros 

Técnicos e científicos, 1975. 

 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Petrópolis, Vozes, 1991 

 

FREITAG, Bárbara. Escola, Estado & Sociedade. São Paulo: Centauro, 7ª edição revista, p. 33-

47. 

 

GOHN, Maria da Gloria. Sociologia da Educação: Campo de Conhecimento e Novas Temáti-

cas. Educação e Linguagem, São Paulo, V.15, n.26, 95-117, jul-dez, 2012. 

 

LAHIRE, Bernard. Sucesso Escolar nos Meios Populares. SP: Ática, 1997 

 

NOGUEIRA, Maria Alice, CATANI, Afrânio (organização e introdução). Escritos em 

Educação. Pierre Bourdieu. Petrópolis:Vozes, 1998. ( cap. VI,IX e X) 

 

PATTO, Maria Helena Souza. A Produção do Fracasso Escolar. São Paulo, T.A. Queiroz 

Editor, 1993 

 

RODRIGUES, Alberto T., Sociologia da Educação. Rio de Janeiro: DP&A: 2000 

 

KONDER, Leandro. Marx e a sociologia da educação. In: TURA, Maria de Lourdes R. (Org.). 

Sociologia para educadores. 2. Ed. Rio de Janeiro: Quartet, 2002. P. 11-23. 

 

KRUPPA, Sônia Maria Portela. Sociologia da Educação. 

 

TURA, Maria de Lourdes R. Durkheim e a educação. In: TURA, Maria de Lourdes R. (Org.). 

Sociologia para educadores. 2. Ed. Rio de Janeiro: Quartet, 2002. P. 25-61. 

 

VILELA, Rita A. T. Max Weber: 1864-1920. Entender o homem e desvelar o sentido da ação 

social. 

In: TURA, Maria de Lourdes R. (Org.). Sociologia para educadores. 2. Ed. Rio de Janeiro: 

Quartet, 2002. P. 63-96. 

 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Plano de Ensino não Presencial Emergencial  (1778413)         SEI 23745.000183/2021-98 / pg. 18

 

Este documento está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional. 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Plano de Ensino não Presencial Emergencial CCINFOSUP.JAC 1779143         SEI 23745.000183/2021-98 / pg. 19

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Centenário, 500 - Bairro Nazaré - CEP 44700-000 - Jacobina - BA - www.portal.ifba.edu.br

DIREÇÃO DE ENSINO

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

PEDAGOGIA

PLANO DE ENSINO NÃO PRESENCIAL EMERGENCIAL

 

Professor (a): Toni Alex Reis Borges

Coordenação Vinculada: Licenciatura em
Computação

Modalidade/
Forma/Nível:

Superior Turma:1717

Componente
Curricular:

Rede de
Computadores II

C/H Total do
Componente:
60 H

Ano/Semestre
Letivo:

2020.1
C/H de
AENPE: 60
H

Horário de
Atividades
Síncronas:

30 HORAS

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.

Contribuir para que os discentes
possam se apropriar das
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Objetivo Geral:

tecnológicas nos processos de
ensino e de aprendizagem de

forma crítica, contextualizada e
colaborativa

Capacitar o aluno para a
compreensão dos fundamentos
avançados que envolvem o
funcionamento de uma Rede de
Computadores.

Capacitar o aluno para a
compreensão das potencialidades
que envolvem a configuração e
administração de ativos de rede e
suas aplicabilidades.

Capacitar o aluno para o
planejamento, configuração e
execução de ambientes de
conectividade envolvendo as redes
de computadores, visando a
interoperabilidade entre os recursos
computacionais existentes.

Conteúdos que
serão
ministrados
durante o
período de
AENPE:

 

1. Projeto de rede

1. Projeto físico

2. Projeto lógico

3. Cabeamento

2. Ativos de rede

1. Switch (Layer 2 e 3)

1. Configuração

2. Interfaces

3. VLAN

2. Troubleshooting

3. Roteador

1. Configuração

2. Interfaces
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3. Roteamento

1. Estático

2. Dinâmico

4. Troubleshooting

4. Protocolos de aplicação de
redes

5. Evolução IPv4 para IPv6.

Metodologia:

De acordo com a Resolução
CONSUP/IFBA Nº 30/2020, que
regulamenta as AENPE 2021 do
IFBA, o componente curricular será
desenvolvido de maneira
emergencial não presencial, sendo
que as suas atividades assíncronas
serão mediadas por meio da
plataforma Moodle do IFBA e as
atividades síncronas serão
mediadas por meio da plataforma
de Conferência Virtual
BigBlueButton também presente no
moodle do IFBA. O componente
curricular contará com uma carga
horária semanal de 4 horas/aula,
composta por 2 horas/aula de
atividades síncronas e 2 horas/aula
de atividades assíncronas,
totalizando 72 horas/aula (60
horas), sendo  36 horas/aula de
atividades síncronas (18 encontros
) e 36 horas/aula de atividades
assíncronas (18 semanas).

Diante deste contexto, a proposta
metodológica consiste em que o(a)
estudante se aproxime das
discussões e construções teóricas
e práticas acerca dos conceitos que
envolvem a configuração,
administração e gerenciamento de
um ambiente de Rede de
Computadores, destacando os
principais ativos de rede que
sustentam essa infraestrutura
através da experimentação de
práticas pedagógicas online
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orientadas e mediadas por
ambientes simulados.

A metodologia adotada
contemplará a realização das
seguintes estratégias didáticas:
    • Para as atividades síncronas*:
aula expositiva dialogada;
resolução de exercícios;
apresentação de trabalhos.
    • Para as atividades assíncronas:
leitura de texto; exibição de vídeos;
desenvolvimento de projetos;
participação em fóruns e enquetes;
construção do glossário de termos
técnicos;   desenvolvimento de
atividades que envolvem a
utilização de ambientes simulados
para a elaboração das atividades
práticas.

* Será garantida alternativas
assíncronas para os estudantes
que apresentarem
dificuldades/impedimentos de
participação na forma síncrona. 
Exemplo: disponibilização de
apostilas; realização de
atendimento; disponibilização das
apresentações.

Plataformas
Virtuais:

Ambiente de Virtual de
Aprendizagem do IFBA - (AVA
Moodle)

Material de
Apoio:

Sistemas Simuladores de
Ambiente disponíveis para todas
as plataformas virtuais.

Mapeamento de oportunidade
desafios (Avaliação Diagnóstica):
No início do curso será aplicado um
formulário de avaliação diagnóstica
com o objetivo de identificar
conhecimentos prévios e mapear
as condições sociotécnicas para a
participação nas AENPE.
Avaliação da Aprendizagem:
A avaliação da aprendizagem
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Avaliação dos
(as) Estudantes:

ocorrerá de forma processual por
meio da participação dos
estudantes nos Encontros Online e
da realização das Atividades
Assíncronas.
    • AV1: Participação nas aulas
Síncronas, Resolução dos
Exercícios, Participação nos
Fóruns, etc (10 pontos)
    • AV2: Projeto Switch (10 pontos)
    • AV3: Projeto Roteador (10
pontos)

MF = ( AV1 + AV2 + AV3 ) / 10

A nota do módulo na disciplina será
calculada a partir da média
aritmética das 03 (três) notas
obtidas nas atividades realizadas.

OBS: Caso o/a estudante não
alcance a média final (MF) 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.

KUROSE, J. ROSS, K.
Redes de Computadores e a
Internet: Uma nova
abordagem. 3a. Edição.
Addison-Wesley, 2006.

TANENBAUM, A. S., Redes
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Referências:

de Computadores, Tradução
da quarta edição original,
Editora Campus, 2005.

Birkner, Matthew. Projeto de
Interconexão de Redes –
Cisco Internetwork Design –
CID. Editora: Makron Books.
2003.

FOROUZAN, B.A.
Comunicação de Dados e
Redes de Computadores. 3a
Edição. Editora Bookman.
2006

COMER, D. E. Redes de
Computadores e a Internet.
Bookman . 4a. Edição. 2007.

HELD, Gilbert. Comunicação
de Dados. Editora Campus;
Rio de Janeiro; 1999.
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.
Editora Instituto Online.

FARREL, Adrian. A internet e
seus protocolos. Editora
Elsevier

Filme:
    •  O que é o IPv6? 

 

 

Em 05 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por TONI ALEX REIS BORGES, Professor Efetivo,
em 05/03/2021, às 19:31, 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 1779143 e o código CRC 01D59C41.
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DIREÇÃO DE ENSINO

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

PEDAGOGIA

PLANO DE ENSINO NÃO PRESENCIAL EMERGENCIAL

 

Professor (a): Toni Alex Reis Borges

Coordenação Vinculada: Licenciatura em
Computação

Modalidade/
Forma/Nível:

Superior Turma:1713

Componente
Curricular:

Sistemas
Operacionais

C/H Total do
Componente:
60 H

Ano/Semestre
Letivo:

2020.1
C/H de
AENPE: 60
H

Horário de
Atividades
Síncronas:

30 HORAS

Ementa:

Conceitos, Chamada de sistemas,
Arquiteturas, Processos e Threads,
Comunicação entre Processos,
Escalonamento de processos,
Deadlocks, Gerenciamento de
memória, Sistemas de Arquivos e
Entrada e saída.

Contribuir para que os discentes
possam se apropriar das

tecnológicas nos processos de
ensino e de aprendizagem de
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Objetivo Geral:

forma crítica, contextualizada e
colaborativa

Capacitar o aluno para a
compreensão dos fundamentos
básicos que envolvem o
funcionamento de um Sistema
Operacional.

Capacitar o aluno para a
compreensão das potencialidades
que envolvem a utilização de um
Sistema Operacional e suas
aplicabilidades, elencando os
elementos norteadores que
sustentam o gerenciamento dos
recursos computacionais.

Capacitar o aluno para o
planejamento, construção e
execução de ambientes
automatizados visando a
interoperabilidade dos recursos
computacionais existentes em um
Sistema Operacional.

Contribuir para uma compreensão
sustentável, solidária e cidadã dos
elementos que envolvem a
utilização de ambientes livres e
abertos.

Conteúdos que
serão
ministrados
durante o
período de
AENPE:

1. Conceitos básicos sobre
sistemas operacionais;

2. Gerência de Processos;

3. Gerência de Memória;

4. Sistemas de Arquivos;

5. Comunicação entre
Processos;

6. Segurança em Sistemas
Operacionais;

7. Estudo de Caso (GNU/Linux);

8. Linguagem BASH (shell
script).
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Metodologia:

De acordo com a Resolução
CONSUP/IFBA Nº 30/2020, que
regulamenta as AENPE 2021 do
IFBA, o componente curricular será
desenvolvido de maneira
emergencial não presencial, sendo
que as suas atividades
assíncronas serão mediadas por
meio da plataforma Moodle do
IFBA e as atividades síncronas
serão mediadas por meio da
plataforma de Conferência Virtual
BigBlueButton também presente no
moodle do IFBA. O componente
curricular contará com uma carga
horária semanal de 4 horas/aula,
composta por 2 horas/aula de
atividades síncronas e 2
horas/aula de atividades
a s s ín c ro n a s , totalizando 72
horas/aula (60 horas), sendo 36
horas/aula de atividades síncronas
(18 encontros ) e 36 horas/aula de
atividades assíncronas (18
semanas).

Diante deste contexto, a proposta
metodológica consiste em que o(a)
estudante se aproxime das
discussões e construções teóricas
e práticas acerca dos conceitos
que envolvem o gerenciamento de
um Sistema Operacional,
destacando elementos que estão
sustentados por tecnológicas livres,
por meio da experimentação de
práticas pedagógicas online
orientadas e mediadas, também,
por tecnológicas livres. Para tanto,
propõe-se uma mediação
pedagógica constituída em
aproximação aos conceitos
filosóficos existentes na utilização
das Tecnologias Livres, aliada ao
desenvolvimento de ambientes que
dialogam com essa temática nos
processos de ensino e de
aprendizagem.
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A metodologia adotada
contemplará a realização das
seguintes estratégias didáticas:

Para as atividades
síncronas*: aula expositiva
dialogada; resolução de
exercícios; apresentação de
trabalhos.

Para as atividades
assíncronas: leitura de texto;
exibição de vídeos;
desenvolvimento de projetos;
participação em fóruns e
enquetes; construção do
glossário de termos técnicos;
escrita de elementos de
textos e narrativas
conceituais que envolvem a
construção de um Sistema
Operacional;
desenvolvimento de
atividades que envolvem a
construção de ambientes
virtuais para a elaboração
das atividades práticas.

* Será garantida alternativas
assíncronas para os estudantes
que apresentarem
dificuldades/impedimentos de
participação na forma síncrona.

Exemplo: disponibilização de
apostilas; realização de
atendimento; disponibilização das
apresentações.

Plataformas
Virtuais:

Ambiente de Virtual de
Aprendizagem do IFBA - (AVA
Moodle)

Material de
Apoio:

Ambiente Virtualizados.

Mapeamento de oportunidade
desafios (Avaliação
Diagnóstica):
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Avaliação dos
(as) Estudantes:

No início do curso será aplicado
um formulário de avaliação
diagnóstica com o objetivo de
identificar conhecimentos prévios e
mapear as condições sociotécnicas
para a participação nas AENPE.

Avaliação da Aprendizagem:

A avaliação da aprendizagem
ocorrerá de forma processual por
meio da participação dos
estudantes nos Encontros Online e
da realização das Atividades
Assíncronas.

AV1: Participação nas aulas
Síncronas, Resolução dos
Exercícios, Participação nos
Fóruns, etc (10 pontos)

A V 2 : Apresentação de
conteúdo, a ser definido pelo
professor, em vídeo (10
pontos)

AV3: Construção de Projeto
(10 pontos)

MF = ( AV1 + AV2 + AV3 ) / 10

A nota do módulo na disciplina
será calculada a partir da média
aritmética das 03 (três) notas
obtidas nas atividades realizadas.

OBS: Caso o/a estudante não
alcance a média final (MF) 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
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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:

OLIVEIRA, Rômulo Silva de;
CARISSIMI, Alexandre da
Silva; TOSCANI, Simão
Sirineo. Sistemas
Operacionais. 2. ed. Porto
Alegre: Instituto de
Informática UFRGS: Sagra
Luzzatto, 2001.

MACHADO, Francis B.;
MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura
de Sistemas Operacionais. 4.
ed. Rio de Janeiro: LTC
Editora, 2007.

SILBERSCHATZ, Abraham;
GALVIN, Peter; GAGNE,
Greg. Fundamentos de
sistemas operacionais. 6. ed.
Rio de Janeiro: LTC Editora,
2004.

TANENBAUM, A. S.
Sistemas Operacionais -
projeto e implementação.
2.ed. São Paulo: Artmed,
2000.

 

Filmes:

Revolution OS

InProprietário o Mundo do
Software Livre

O Código Linux

 

Em 05 de março de 2021.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
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DIREÇÃO DE ENSINO

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

PEDAGOGIA

PLANO DE ENSINO NÃO PRESENCIAL EMERGENCIAL

 

Professor (a):José Conceição Silva Araujo

Coordenação Vinculada: Licenciatura em Computação

Modalidade/
Forma/Nível:

Superior Turma:1717

Componente
Curricular:

Educação a Distância (EaD)
C/H Total do Componente:

60

Ano/Semestre
Letivo: 

2020.1
C/H de AENPE:

60

Horário de
Atividades
Síncronas:

Qua 18:30 a 20:10

Ementa:

Características do ensino a distância. Modelos de EAD: sistemas instrucionais de
primeira e Segunda geração; modelos teóricos de aprendizagem; ambientes de
aprendizagem em grupo e via rede; multimídia na EAD. Estudo dos processos
pedagógicos e tecnológicos envolvidos na elaboração de projetos de EAD.

Objetivo
Geral:

Compreender o conceito de EAD como modalidade de ensino, suas especificidades,
características, definições e evolução ao longo do tempo.

BLOCO 1: FUNDAMENTOS E BASES DA  EaD

 

Fundamentos da Educação a Distância.
Conceitos de EaD.
Histórico da modalidade a distância
Tecnologias de Informação e Comunicação em EaD.
 As políticas públicas de EaD.
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Conteúdos
que serão
ministrados
durante o
período de
AENPE:

 

BLOCO  2: GESTÃO PEDAGÓGICA DA EaD

Organização didático-pedagógica da modalidade EaD
Organização do Currículo
Planejamento
Estratégias didáticas

Estrutura e funcionamento da EaD
Ambientes Virtuais de Aprendizagem

Planejamento e organização de sistemas de EaD .
Reflexões e contribuições para a implantação da modalidade em EaD.
Estratégias de implementação e desenvolvimento de EaD.
Teoria e prática dos Sistemas de Acompanhamento em Educação a Distância.
Estudante, Professor, Tutor: importância e funções

 

BLOCO 3: Avaliação na EaD

Avaliação na modalidade a distância: tipos e características.
Avaliação da aprendizagem
 Avaliação de programas a distância

Metodologia:

De acordo com a Resolução CONSUP/IFBA Nº 30/2020, que regulamenta as
AENPE 2021 do IFBA, o componente curricular será desenvolvido de maneira
emergencial não presencial, sendo que as suas atividades assíncronas serão
mediadas por meio da plataforma Moodle do IFBA e as atividades síncronas serão
mediadas por meio da plataforma de Conferência Virtual BigBlueButton também
presente no moodle do IFBA. O componente curricular contará com uma carga
horária semanal de 4 horas/aula, composta por 2 horas/aula de atividades
síncronas e 2 horas/aula de atividades assíncronas, totalizando 72 horas/aula (60
horas), sendo  36 horas/aula de atividades síncronas (18 encontros ) e 36 horas/aula
de atividades assíncronas (18 semanas).

Assim sendo, as atividades desenvolvidas deverão levar os alunos a se aproximarem
o máximo possível da realidade de uma Educação à Distância já que vivemos essa
realidade devido à situação atual. Serão orientadas atividades de pesquisa, leituras,
exposições orais e sínteses escritas dessas leituras, os também chamados controles
de leituras (sínteses, resumos, fichamentos etc.)

Algumas metodologias serão adotadas, tais como:

a)Para os encontros síncronos: Construção de mapas mentais; Debates; Discussões
e apresentação oral/Seminário; Exposição dialogada; painéis; socialização de
leituras.

b)Para os momentos assíncronos: Entrevista com profissionais da rede pública de
ensino; Leitura e análise de textos; Trabalhos escritos.

Plataformas
Virtuais:

MOODLE

Cada estudante deverá ter acesso à internet a partir de celular ou notebook.
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Material de
Apoio:

Cada estudante deverá ter acesso à internet a partir de celular ou notebook.

Textos em formato PDF.

Avaliação dos
(as)
Estudantes:

 

 

 

 

Bloco
I                     

Instrumentos Critérios Valor

 Atividade
reflexiva (escrita
sobre o
conteúdo da
aula dialogada)

♦Compreensão da temática
em estudo

♦Organização das ideias

♦Capacidade de síntese

 

3,0

Análise textual

♦Organização das ideias

♦Capacidade de síntese

♦Organização das ideias
principais abordadas no
texto

3,0

Construção de
mapas mentais

♦Clareza

♦Organização das ideias
centrais do texto

♦Capacidade de expressão
oral e escrita

 

4,0

Total de pontos da Unidade I  

Bloco I
I                          

Discussão em
grupo

♦Organização das ideias

♦Capacidade de síntese

♦Organização das ideias
principais abordadas no
texto

2,0

Atividade
Escrita

♦Compreensão dos
conteúdos;

♦Analise Crítica

3,0

Resumo

♦Compreensão da temática
em estudo

♦Organização das ideias
5,0
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♦Capacidade de síntese

Total de Pontos da Unidade II

 

10

 

Bloco III
                           

Criação de um
mural

♦Participação da atividade

♦Organização

♦Socialização

♦Compreensão da
atividade proposta.

2,0

Pesquisa-

♦Participação da atividade

♦Organização

♦Socialização

♦Compreensão da
atividade proposta.

2,0

Apresentação
de Seminários-

♦Coerência de ideias

♦Compreensão do tema;

♦ Argumentação

♦Criticidade

6,0

 

Total de Pontos da Unidade III

 

 

10
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DIREÇÃO DE ENSINO

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

PEDAGOGIA

PLANO DE ENSINO NÃO PRESENCIAL EMERGENCIAL

 

Professor (a):José Conceição Silva Araujo

Coordenação Vinculada: Licenciatura em Computação

Modalidade/
Forma/Nível:

Superior Turma:1715

Componente
Curricular:

Política e Gestão Educacional
C/H Total do
Componente:

60

Ano/Semestre
Letivo:

2020.1
C/H de
AENPE: 60

Horário de
Atividades
Síncronas:

qui 20:30 às 22:10

Ementa:

A Política Educacional Brasileira: concepções e
implicações. A educação e a Constituição Federal
Brasileira. Sistema escolar brasileiro. Estrutura
administrativa no ensino brasileiro. Níveis e modalidades
da educação. Princípios e finalidades do Ensino
Fundamental e Médio. 

Organização formal da escola. O educador e a lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional no 9.394/96.
Plano Decenal de Educação. Educação brasileira X
educação baiana.A gestão democrática da educação e
suas implicações para a democratização da educação
básica. Formação docente no âmbito das políticas de
formação no Brasil. O impacto das cotas nas
universidades brasileiras. Políticas educacionais para a
pessoa com deficiência.
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Objetivo
Geral:

Contextualizar a evolução do processo de organização e
funcionamento da educação brasileira, analisando
criticamente, conhecendo o funcionamento e a gestão da
educação básica em conformidade com as disposições
legais vigentes nas políticas da educação nacional,
estabelecendo parâmetros comparativos entre o que se
dispõe na legislação educacional e a realidade das salas
de aula.

Conteúdos
que serão
ministrados
durante o
período de
AENPE:

I – ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NACIONAL:
Concepção de Sistemas; Sistema de Ensino;
Incumbências dos poderes públicos, dos
estabelecimentos de ensino e dos docentes; Organização
formal da escola; Avaliação de Sistemas Educacionais.

II – NÍVEIS E MODALIDADE DE EDUCAÇÃO E
ENSINO: Educação Infantil/Ensino
Fundamental/Educação de Jovens a Adultos/Educação
Especial/Educação Indígena/Educação a Distância;
Políticas educacionais para a pessoa com deficiência.

III – A CONSTITUIÇÃO E OS DIREITOS EDUCATIVOS:
Educação e legislação; Os direitos educativos nas
constituições; A Educação Básica no Brasil;  A estrutura
da LDB n. 9.394/96; Princípios e fins da educação
nacional; Princípios e finalidades do Ensino Fundamental
e Médio na  BNCC.

IV – O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA:
As responsabilidades financeiras e fiscais dos
municípios, Estados e União.

V – OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: A formação
docente no Brasil;  O docente e a LDB n. 9.394/96:
direitos, deveres e funções; PNE.

V- A GESTÃO DA EDUCAÇÃO: Educação brasileira X
educação baiana; A gestão democrática da educação e
suas implicações para a democratização da educação
básica; O impacto das cotas nas universidades
brasileiras.

VI- Políticas educacionais para o enfretamento da
pandemia: Ensino remoto, ensino híbrido e educação
online na atual conjuntura educacional brasileira.

De acordo com a Resolução CONSUP/IFBA Nº 30/2020,
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Metodologia:

que regulamenta as AENPE 2021 do IFBA, o
componente curricular será desenvolvido de maneira
emergencial não presencial, sendo que as suas
atividades assíncronas serão mediadas por meio da
plataforma Moodle do IFBA e as atividades síncronas
serão mediadas por meio da plataforma de Conferência
Virtual BigBlueButton(BBB), também presente no Moodle
do IFBA. O componente curricular contará com uma
carga horária semanal de 4 horas/aula, composta por 2
horas/aula de atividades síncronas e 2 horas/aula de
atividades assíncronas, totalizando 72 horas/aula (60
horas), sendo  36 horas/aula de atividades síncronas (18
encontros) e 36 horas/aula de atividades assíncronas (18
semanas).

 

Diante deste contexto, a proposta metodológica consiste
em que o/a estudante aproxime-se de maneira crítica e
atualizada da realidade da organização da educação
brasileira, bem como da maneira como é pensada a sua
gestão nesse contexto. Para tanto, os discentes serão
levados a observarem com cuidado a história desse
processo tanto no âmbito nacional como estadual, tendo
em vista a dinâmica da política econômica de cada
governo brasileiro como medida principal nas
concretizações das políticas públicas na área
educacional do Brasil.

A metodologia adotada contemplará a realização das
seguintes estratégias didáticas:

Para as atividades síncronas*: exposições
dialogadas; rodas de conversação; exibição de
vídeos; apresentação de trabalhos; debates.
Para as atividades assíncronas: leitura de textos e
filmes; desenvolvimento de pesquisas; participação
em fóruns e enquetes; escrita de textos; construção
de mapas mentais.

* Serão garantidas alternativas assíncronas para os
estudantes que apresentarem dificuldades/impedimentos
de participação na forma síncrona. Exemplo: gravação e
disponibilização das apresentações; substituição de
atividades; atendimento individualizado em dia e hora
agendados entre docente e discente.

* Não haverá gravação de aula, no máximo de alguma
apresentação de Power Point.

Plataformas
Moodle
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Virtuais:
Moodle

Material de
Apoio:

Textos em PDF, recursos eletrônicos próprios.

Avaliação dos
(as)
Estudantes:

Avaliação Diagnóstica:

No início do curso será realizado um diagnóstico com os
alunos, na forma de tempestade de ideias para detectar
seus conhecimentos acerca dos assuntos: política;
política pública; política pública educacional e gestão
escolar. Assim, além de perceber o nível de
conhecimento dos alunos serão criados subsunções
capazes de orientar a re-condução do planejamento de
aplicação dos conteúdos programados.

Avaliação da Aprendizagem:

A avaliação da aprendizagem ocorrerá de forma
processual por meio da participação dos estudantes nos
Encontros Online e da realização das Atividades
Assíncronas.

AV1: Ata de aula (1,0)
AV2: Produção textual (peso 3)
AV3: Apresentação de Seminários temáticos ou
pesquisa (peso 3)
AV4: Avaliação Oral e ou sínteses escritas (peso 3)

 

MF = (AV1 x 1)+(AV2 x 3)+(AV3 x 3)+(AV4 x 3)/100

 

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.

Avaliação do Ensino:

Em todas as aulas um aluno será eleito para elaborar
uma ata e apresentar na aula seguinte. Quando da
leitura dessa ata no início de cada aula toda a turma
poderá avaliar se a escrita está condigna com o que foi
estudado, e sugere acréscimos e ou retiradas. Assim,
além de se avaliar a fixação do conteúdo pela turma cria
um ambiente de revisão para o prosseguimento das
discussões dos conteúdos.
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DIREÇÃO DE ENSINO

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

PEDAGOGIA

PLANO DE ENSINO NÃO PRESENCIAL EMERGENCIAL

 

Professor (a): José Conceição Silva Araujo

Coordenação Vinculada: Licenciatura em
Computação

Modalidade/
Forma/Nível:

Superior Turma: 1718

Componente
Curricular:

TCC II
C/H Total do
Componente:

30

Ano/Semestre
Letivo: 

2020.1
C/H de
AENPE: 30

Horário de
Atividades
Síncronas:

Qua 21:20 às 22:10

Ementa:

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

Objetivo Geral:

Desenvolver o Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC)

obedecendo os critérios e regras
estabelecidas pela instituição sob

a tutela de um orientador. 
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Conteúdos que
serão
ministrados
durante o
período de
AENPE:

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

De acordo com a Resolução
CONSUP/IFBA Nº 30/2020, que
regulamenta as AENPE 2021 do
IFBA, o componente curricular será
desenvolvido de maneira
emergencial não presencial, sendo
que as suas atividades
assíncronas serão mediadas por
meio da plataforma Moodle do
IFBA e as atividades síncronas
serão mediadas por meio da
plataforma de Conferência Virtual
BigBlueButton(BBB), também
presente no Moodle do IFBA. O
componente curricular contará com
uma carga horária semanal de 1
hora/aula, composta por 1
hora/aula de atividades
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Metodologia:

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).

OBS.: As atividades assíncronas
desse curso será totalmente
aplicada à elaboração do TCC.

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

 

INSPIRAÇÃO METODOLÓGICA:

Aprendizagem baseada no
desenvolvimento de projetos.

 

PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS:

Intercriticidade; Contextualização;
Multiferencialidade; 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 

Plataformas
Virtuais:

Moodle

Computadores ou outros
equipamentos pessoais que
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Material de
Apoio:

equipamentos pessoais que
permita acesso à internet. 

Textos em PDF.

Avaliação dos
(as) Estudantes:

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

Referências:

Bibliografia Básica:

 

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

CERVELIZ, Graziela;
MAGALHÃES, Leandro Henrique.
(Org.). Elaboração de Trabalhos
Acadêmicos, segundo as normas
da ABNTT. Londrina: Ed. UniFil,
2021.

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

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.

 

Bibliografia Complementar:

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN,
Pedo Alcino; SILVA, Roberto da.
Metodologia. 6. ed. São Paulo:
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Qualitativas. São Paulo:E.P.U.,
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FAZENDA, I. C. A.(Org.). Novos
Enfoques da Pesquisa em
Educação. São Paulo: Cortez,
1992.

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 06 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por José Conceição Silva Araujo, Professor Efetivo,
em 08/03/2021, às 10:31, 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 1779546 e o código CRC 955544FD.
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Criado por jose.conceicao, versão 3 por jose.conceicao em 08/03/2021 10:31:18.
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CURSO: Licenciatura em Computação  CAMPUS: Jacobina
DOCENTE: Ísis Ferreira Cunha

Código Disciplina

04 Leitura e Produção Textual

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

- -

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

45    45h   45h

Ementa

A língua portuguesa nas práticas comunicativas orais e escritas. Leitura e análise
dos gêneros textuais e a intertextualidade como prática na produção textual.
Produção de textos orais e escritos. A análise e estudos de aspectos gramaticais
através dos textos. O processo da escrita acadêmica. 

Objetivos

Compreender e usar o texto como forma de expressão geradora de
significação e sua importância nas práticas sociais; 
Reconhecer, analisar e usar os recursos expressivos da língua
portuguesa presentes no texto;
Ler, produzir e interpretar diversos gêneros textuais, considerando os
contextos, função e estrutura;
Compreender o que é a variedade linguística nas modalidades orais e
escritas, como também seu uso nas relações sociocomunicativas;
Entender e aplicar o processo da escrita acadêmica na produção textual;
Identificar e usar os mecanismos de coesão e coerência na produção
textual;
Identificar e usar os aspectos gramaticais que são importantes na produção
textual. 
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Conteúdo programático

1. Gêneros textuais e Tipologia textual;
2. Intertextualidade;
3. Funções da escrita; 
4. A produção de textos argumentativos, dissertativos e narrativos. 
5. A escrita acadêmica: Resenha, Resumo, Fichamentos, Artigos e normas da

ABNT; 
6. Aspectos linguísticos indispensáveis a produção textual: Coesão e

Coerência, Pontuação, Concordância 

Metodologia

De acordo com a Resolução CONSUP/IFBA Nº 30/2020, que regulamenta as
AENPE 2021 do IFBA, o componente curricular será desenvolvido de maneira
emergencial não presencial, sendo que as suas atividades assíncronas serão
mediadas por meio da plataforma Moodle do IFBA e as atividades síncronas
serão mediadas por meio da plataforma de Conferência Virtual BigBlueButton
também presente no moodle do IFBA. O componente curricular contará com uma
carga horária semanal de 3 horas/aula, composta por 2 horas/aula de
atividades síncronas e 1 hora/aula de atividades assíncronas, totalizando 45
horas/aula, sendo 36 horas/aula de atividades síncronas (18 encontros) e 36
horas/aula de atividades assíncronas (18 semanas).

Dessa forma, será considerada na metodologia deste curso atividades dinâmicas
e participativas neste ambiente de aprendizado virtual, considerando, práticas que
estimulem a participação, a criatividade e autonomia dos e das estudantes. Para
isso, serão desenvolvidas atividades:

Síncronas: Debates, exposição dialogada, exibição de vídeos, músicas e outros
gêneros orais para exposição dos conteúdos.

Assíncronas: Enquetes, fóruns e práticas de produção escrita. 

 

Avaliação

O processo de avaliação será contínuo e gradual, considerando a participação
nas atividades síncronas e assíncronas. Observará, dessa forma, o cumprimento,
qualidade das tarefas e autonomia. 

Para isso serão desenvolvidas três avaliações a seguir:

Av1. Produção de um texto publicitário aplicando os conteúdos estudados sobre
Gêneros Textuais, Discurso e Intertextualidade. (valor 3,0 pontos);

 

Av2.  Produção de uma resenha sobre o Filme Narradores de Javé (valor 3,0
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pontos);

 

Av3. Produção de um fichamento do texto Publique ou Pereça, capítulo 1 do livro
Produção Textual na Universidade de Desirée Motta-Roth e Graciela RAbuske
Hendges. 

 

 

Referências

Bibliografia básica: 

 

COSTA, D.; SALCES, C. D. Leitura e produção de textos na Universidade.
Campinas, 105SP: Editora Alínea, 2013. 

CUNHA, Celso. Gramática do Português Contemporâneo. Ed. De Bolso Col.
L&pm Pocket, 2004

CUNHA, Celso; Cintra, Lindley. Nova Gramática do Português
Contemporâneo. LEXIKON EDITORIAL, 2004.

FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto para estudantes
universitários. 21. ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 

SAVIOLI, F. P.; FIORIN, J. L. Lições de texto: leitura e redação. 5. ed. São
Paulo: Ática, 2006.

 

Bibliografia complementar: 

 

BAGNO, Marcos. Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação
linguística. São Paulo: Parábola Editorial, 2007. 

FARACO, C. A. TEZZA, C. Oficina de texto. Petrópolis: Vozes, 2003. 

FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Editora
Ática. 

KOCH, Ingedore Villaça. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo:
Contexto, 1997.

KOCH, Ingedore G. Villaça. Desvendando os segredos do texto. 4. ed. São
Paulo: Cortez, 2005. 
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MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In.
DIONÍSIO, A. P,; MACHADO, A. A. ; BEZERRA, M. A. B. (orgs.). Gêneros textuais
e ensino. Rio de Janeiro: Lucena, 2002. 

SERAFINI, Maria Tereza. Como escrever textos. Rio de Janeiro: Globo, 1974. 

VAL, Maria da Graça Costa. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes,
1999. 

XAVIER, Antonio Carlos. Como se faz um texto: a construção da dissertação
argumentativa. Respel, 2005.

 

 

Em 08 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Isis Ferreira Cunha, Professor(a) do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 15/03/2021, às 15:40, 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 1780871 e o código CRC 5D137F63.

Criado por isis.cunha, versão 4 por isis.cunha em 08/03/2021 14:56:50.
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CURSO: CAMPUS: 
DOCENTE: 

Código Disciplina

60 Relações interpessoais e Educação

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

  

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

60  00 00 60 04 00 00 04

Ementa

Enfatiza aspectos relativos à compreensão e o desenvolvimento das relações
interpessoais na escola dentro de um enfoque humanístico, ético, crítico e
democrático, estudando as relações e inter-relações de/entre pessoas, grupos e
instituições. Comunicação, fator fundamental nas relações interpessoais:
conteúdo lógico, psicológico, manifesto e latente; tarefa explícita e implícita;
comunicação como exercício de convivência. 

Objetivos

GERAL: Refletir sobre determinantes sociais e individuais que interferem nas
relações interpessoais construindo habilidades para interpretação e atuação
sobre fenômenos grupais com base em princípios técnicos, científicos e éticos 

1. Conhecer e analisar criticamente os estudos sobre relações interpessoais

2. Discutir fenômenos típicos das sociedades contemporâneas no contexto
escolar

4. Discutir fenêmenos grupais, como comunicação, liderança, conflito, coesão
entre outros

Conteúdo programático

Dinâmica social contemporânea; Isolamento social & Digitalização da vida,
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percepção social,  Comunicação; dinâmica de grupo, fatores intrapsiquícos na
dinâmica dos grupos e coletividades, escola como organização de aprendizagem
e trabalho; liderança, inteligencia emocional e ética.

 

 

Metodologia

O curso será desenvolvido por meio digital, atendendo as recomendações das
autoridades sanitárias em face da pandemia de coronavírus. Estará organizado
em atividades síncronas (em tempo simultâneo professores e alunos) e
assíncronas (tempos não simultâneos).

Serão desenvolvidas discussões em aulas, nos chats, produção de materiais em
áudio, vídeo ou texto. 

 

Avaliação

Avaliação consistirá em participação nas aulas síncronas e desenvolvimento das
atividades propostas nas aulas assíncronas. 

 

Referências

Bibliografia básica: 

CARVALHO, Irene Mello. Introdução a psicologia das relações humanas. Rio de
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1975 CASTILHO, Áurea.. Rio de Janeiro:
Qualitymark Ed., 1998. BONFIM, Mirele Cardoso do; GONDIM, Sônia Maria
Guedes. Trabalho emocional: demandas afetivas no exercício profissional.
Salvador: EdUFBA, 2010. DEL Prette, Z.A.P. & DEL Prette, A. (Orgs.), Psicologia
das relações interpessoais e habilidades sociais: Vivências para o trabalho em
grupo. Petrópolis: Vozes: 2009. DIAS, Fernando Nogueira. Relações Grupais e
Desenvolvimento Humano. Instituto Piaget, 2004. FRITZE, Silvino. J. Relações
Humanas Interpessoais. Petrópolis: Vozes, 2001.

Bibliografia complementar: 

COELHO, Rui Galvao de Andrada. Estrutura social e dinâmica psicológica. São
Paulo: Pioneira, 1969 FREUD, Sigmund. O mal-estar na cultura. Porto Alegre:
L&PM, 2010. ok LIMA, Lauro de Oliveira. Dinâmicas de grupo na empresa, no lar
e na escola: grupos de treinamento para a produtividade. 3.ed. Petrópolis: Vozes,
2009 MINICUCCI, A. Dinâmica de grupo - teorias e sistemas. São Paulo: Atlas,
1993. (3 ex.) MINICUCCI, Agostinho. Dinâmica de grupo: manual de técnicas.
2.ed. São Paulo: Atlas, 1976 MORENO, Jacob. L. Psicodrama. São Paulo:
Cultrix, 1975. (1 ex.) MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento interpessoal. São
Paulo: Liv. Téc. Científicos, 1985. PICHÓN-RIVIÈRE, Enrique. Teoria do vínculo.
São Paulo: Liv. Martins Fontes, 2000. (1 ex SANTOS, Áurea dos. A prática da
liderança. Petrópolis: Vozes, 2005
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Em 08 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ROSANGELA DE BARROS CASTRO,
Professor Efetivo, em 08/03/2021, às 15:14, 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 1780901 e o código CRC F2FEFDDF.

Criado por rosangela.castro, versão 2 por rosangela.castro em 08/03/2021 15:13:35.
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CURSO: Licenciatura em Computação  CAMPUS: Jacobina
DOCENTE: Rebeca da Silva Barros

Código Disciplina

15 Modelagem de Banco de Dados

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

 Banco de Dados (Código 20)

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

3 1   45 15   

Ementa

Conceitos de Dados e Banco de Dados. Modelo conceitual e diagrama
entidaderelacionamento. Modelo Relacional. Transformação entre modelos.
Dependência Funcional. Normalização.

Objetivos

Construir competências e habilidades que permitam ao aluno:

compreender os conceitos básicos relacionados a sistemas de banco de
dados e SGBDs;

discutir e criar modelos conceituais, lógicos e físicos de banco de dados; e

criar sistemas de banco de dados.

Conteúdo programático

1. Introdução a Sistemas de Banco de Dados

a. Conceitos Básicos

b. Independência de Dados



Plano de Curso de Disciplina do Ensino Superior CCINFOSUP.JAC 1781660         SEI 23745.000183/2021-98 / pg. 58

c. Tipos de SGBDs

d. SGBD vs Sistemas de Arquivos

e. Arquitetura de SGBDs

2. Modelo de Dados

a. Projeto de Banco de Dados

b. Modelo Conceitual, Lógico e Físico

c. Modelagem Entidade-Relacionamento (ER)

3. Modelo Relacional

a. Mapeamento ER-Relacional

b. Normalização e Formas Normais

c. Álgebra Relacional

4. SGBD Relacional e Linguagem SQL

a. Implementação do Modelo Físico

Metodologia

De acordo com a Resolução CONSUP/IFBA Nº 30/2020, que regulamenta as
AENPE 2021 do IFBA, o componente curricular será desenvolvido de maneira
emergencial não presencial, sendo que as suas atividades assíncronas serão
mediadas por meio da plataforma Moodle do IFBA e as atividades síncronas
serão mediadas por meio da plataforma de Conferência Virtual BigBlueButton
também presente no moodle do IFBA ou de outra plataforma caso necessário. O
componente curricular contará com uma carga horária semanal de 4 horas/aula,
composta por 2 horas/aula de atividades síncronas e 2 horas/aula de
atividades assíncronas, totalizando 72 horas/aula (60 horas), sendo 36
horas/aula de atividades síncronas (18 encontros ) e 36 horas/aula de atividades
assíncronas (18 semanas).

A metodologia adotada contemplará a realização das seguintes estratégias
didáticas:

Para as atividades síncronas*: exposições dialogadas; resolução de
exercícios; apresentação de trabalhos.

Para as atividades assíncronas: leitura de textos e apostilas; videoaulas;
desenvolvimento de pesquisas; participação em fóruns e enquetes;
desenvolvimento de trabalho prático; exercícios e testes;

 

* Será garantida alternativas assíncronas para os estudantes que apresentarem
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dificuldades/impedimentos de participação na forma síncrona. Exemplo: gravação
e disponibilização dos encontros; gravação e disponibilização das apresentações.

Avaliação

Mapeamento da turma (Avaliação Diagnóstica):

No início do curso será aplicado um questionário de avaliação diagnóstica com o
objetivo de identificar conhecimentos prévios e mapear as condições
sociotécnicas para a participação do estudante na AENPE.

Avaliação da Aprendizagem:

A avaliação da aprendizagem ocorrerá de forma processual por meio da
participação dos estudantes nos Encontros Online e da realização das Atividades
Assíncronas.

AV1: Exercícios semanais (Testes, quiz em grupos, listas) (peso 3)

AV2: Trabalho Prático em grupo (peso 3)

AV3: Mapeamento Sistemático e produção de artigo (peso 4)

 

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

Referências

Bibliografia básica: 

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

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. Editora Sagra
Luzzato, 6a edição, 2008.

DATE,C.J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. Campus, 8ª Edição
2004.

Bibliografia complementar: 

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Banco de Dados-Projeto e
Implementação. Érica, 2ª edição. 2012.

SILBERSCHATZ, A., KORTH, H. F. E SUDARSHAN S. Sistemas de Banco
de Dados, 5ª Edição. 2006.
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RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. Sistema de Gerenciamento de Banco de
Dados, McGraw Hill, 2008

 

Em 08 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Rebeca da Silva Barros, Professor Efetivo, em
08/03/2021, às 20:52, 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 1781660 e o código CRC EECDA146.

Criado por rebeca.barros, versão 3 por rebeca.barros em 08/03/2021 20:27:58.
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DIREÇÃO DE ENSINO

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

PEDAGOGIA

PLANO DE ENSINO NÃO PRESENCIAL EMERGENCIAL

 

Professor (a):  MÔNICA SANTOS MAIA DA CRUZ

Coordenação Vinculada: Coordenação da Licenciatura em Computação

Modalidade/
Forma/Nível:

LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO/
GRADUAÇÃO

Turma: 1713

Componente
Curricular:

DIDÁTICA C/H Total do Componente:  60 HS

Ano/Semestre
Letivo:

2020.1 C/H de AENPE: 20 HS

Horário de
Atividades
Síncronas:

SEGUNDA- FEIRA-  AULAS SÍNCRONAS/ 18:30/19:20 - 19:20/20:10 

SEXTA-FEIRA- AULAS ASSÍNCRONAS/ 18:30/19:20 - 19:20/20:10

 

Ementa:

Discutir de uma maneira satisfatória e coerente  favorecendo o aprendizado, fundamentos sócio-político e epistemológicos da Didática na formação do (a) professor(a). A prática
pedagógica: Planejamento e suas relações dialéticas no trabalho docente/discente. Abordar estratégias que favoreça e analise diante essas  aulas Síncronas e Assíncronas, os
elementos que compõe o sistema metodológico individual e em grupo  se necessário, diante as aulas Não presenciais emeregenciais, (AENPE) Atividades Educacionais Não
Presenciais Emergenciais. Fornecendo instrumentos para elaboração de plano de disciplina de aula.

Objetivo
Geral:

Analisar e fornecer formação docente nas áreas didática-pedagógica, que venha a discutir mudanças nas expectativas de papeis e competências do professor e do aluno, nesse
contexto sócio-econômico- sociopolítico-tecnológico e cultural da realidade brasileira diante da globalização, mudanças e tecnologia avançada, compreendendo a importância da
Didática como articulada do processo de formação do educador.

Conteúdos
que serão
ministrados
durante o
período de
AENPE:

1) Acolhimento e conhecimento da turma através da plataforma Moodle, com apresentação e discursão sobre o plano de ensino, respondenso as dúvidas e perguntas dos alunos.

2) Didática: Conceito, objeto de estudo, desafios diante a metodologia tecnólogica.

3) Pressuposto pedagógicos e epistemológico do processo de ensino-aprendizagem

4) A identidade do professor, elementos identitários da docência e seus saberes.

5) A docência: A relação entre docência e discência, os papéis de cada um.

6) Planejamento da prática educativa: Concepção, modalidades, elementos do projeto ensino-aprendizagem, o plano de ação, plano bimestral, semanal e plano de aula (Sequência
didática)

7) Avaliação da aprendizagem como processo formativo (sequência didática de instrumentos avaliativos pedagógicos e tecnológicos)

8) Aula prática, on-line e remota

9) dinâmicas e seus instrumentos avaliativos

10) Seminário com ministração de aula não presencial de forma remota.

11) Atividades dirigidas de forma Não presencial

Metodologia:
Aulas síncrona de forma remota e assíncronas, ambas por meio da plataforma Moodle, medidas por ferramentas tecnológicas e digitais de informação e comunicação, onde de forma
Não presencial possibilita a interação entre docente e discnete, favirecendo de maneira satisfatória o aprendizado.

Plataformas
Virtuais:

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do Moodle, IFBA

Material de
Apoio:

Links de vídeo aulas, sites ou Google drive, referência de livros didáticos, artigos Científicos, Materiais de apoio via Link...

Avaliação dos
(as)
Estudantes:

A avaliação será processual e somativa. As atividades elencadas na metodologia se coverterão em instrumentos avaliativos, bem como serão observados os srguintes critérios:

- Assiduidade e participação nas aulas remotas Não presenciais Síncronas e nas atividades assíncronas

Para registro avaliativo das unidades de ensino, serão realizadas as seguintes atividades:

1º) Avaliação: Assiduidade e Participação nas aulas remotas Não presenciais Síncronas e nas atividades assíncronas (peso- 4,0)

2º) Avaliação: Seminário a distância (peso-4)

3º) Avaliação: Comportamental e participativas nas aulas (peso-2,0)

Referências:

https://www.researchgate.net/publication/333183930_FREIRE_Paulo_Pedagogia_da_autonomia_saberes_necessarios_a_pratica_educativa_25_ed_Sao_Paulo_Paz_e_Terra_1996

https://silvonguimaraes.blogspot.com/2013/08/luckesi-cipriano-carlos-filosofia-da.html

BRASIL. Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998.

AE. CKER, Femando. Educação e construção do conhecimento. Porto Alegre: Artmed, 2001.
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DIREÇÃO DE ENSINO

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

PEDAGOGIA

PLANO DE ENSINO NÃO PRESENCIAL EMERGENCIAL

 

Professor (a): Carla Côrte de Araújo

Coordenação Vinculada: Licenciatura em Computação

Modalidade/
Forma/Nível: Superior Turma: 1711

Componente
Curricular: História da Educação C/H Total do Componente: 60h

Ano/Semestre
Letivo: 2020.1 C/H de AENPE: 60h

Horário de
Atividades
Síncronas:

Sábado das 08h20 às 10h.

Ementa:

Estuda as tendências do pensamento filosófico e suas implicações na Educação a
partir de uma perspectiva histórica, mapeando os seus objetivos, significados e
conteúdos. Discute a formação histórica da Educação no Brasil. Possibilita a
construção de uma interpretação histórica dos elementos mais significativos da
educação brasileira e baiana, considerando o contexto social, político, econômico e
cultural de cada período estudado. Investiga as tendências da educação
contemporânea e os seus percursos históricos. Enfatiza os processos educacionais
na interface com as relações étnico-raciais, de gênero e de classe inscritos ao século
XX encaminhando para os desafios do século XXI. 

Objetivo

Promover discussões sobre as principais tendências do pensamento filosófico e
pedagógico e as suas implicações para a educação ao longo da história;

Construir compreensões da Educação e do seu processo histórico;

Oportunizar reflexões críticas sobre as relações de poder e os modos de produção da
sociedade nos diferentes momentos históricos e suas implicações para a educação;

Constituir uma prática investigativa através de ensaios de pesquisa, tendo como fio
condutor as memórias de escolarização, as experiências de aprendizagens e as
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Objetivo
Geral: trajetórias biográficas,  mediadas pelo contexto educacional mais amplo.

Contextualizar as práticas educacionais produzidas no Brasil, imprimindo visibilidade
aos mais variados modos em que se revestiu/reveste a educação, principalmente a
escolarizada, com ênfase na multiplicidade cultural e étnica e nas questões de
gênero e classe;

Localizar a importância do estudo da história da educação para a compreensão do
atual momento da educação brasileira com ênfase nas experiências educacionais
pós pandemia.

Conteúdos
que serão
ministrados
durante o
período de
AENPE:

A História da Educação tem uma história?
As correntes do pensamento pedagógico;
História da Educação no Brasil a partir do século XX;
História da Educação na Bahia;
O processo histórico do ensino remoto, ensino híbrido e educação online;
As experiências educacionais no pós-pandemia: desafios e potencialidades.

Metodologia:

As AENPS 2021 foram regulamentadas através da Resolução CONSUP/IFBA Nº
30/2020. De acordo com o documento, o componente curricular será desenvolvido de
maneira emergencial não presencial, estabelecendo atividades assíncronas e
atividades síncronas mediadas por meio da plataforma Moodle do IFBA. O
componente curricular contará com uma carga horária semanal de 4 horas/aula,
composta por 2 horas/aula de atividades síncronas e 2 horas/aula de atividades
assíncronas, totalizando 72 horas/aula (60 horas), sendo 36 horas/aula de
atividades síncronas (18 encontros) e 36 horas/aula de atividades assíncronas (18
semanas).

Levando em consideração as possibilidades educacionais impostas pelo atual
momento, a metodologia propõe mediações que possibilitem aos estudantes
perceberem a Educação através de uma perspectiva histórica, mapeando as
questões que a atravessam, os sujeitos envolvidos/excluídos e as as relações de
força que possibilitam dimensionar as categorias de raça e gênero historicamente
excluídas e silenciadas dos processos educacionais formais. Nos interessa, em
particular, reconhecer a educação e o ensino enquanto acontecimentos
contextualizados e característicos da época de que fazem parte.

Por meio de práticas pedagógicas online orientadas por leituras de textos, imagens e
vídeos, mediadas por processos formativos que promovam e potencializem o
diálogo, a autonomia, a capacidade criativa, a criticidade, a
contextualização histórica e a colaboração, contribuindo para a construção de
sentidos que signifiquem e ressignifiquem o processo que envolve ensinar e
aprender. A proposição é ancorada em uma mediação pedagógica que se faz por
aproximações conceituais, reflexões e problematizações do que significou a
educação nos diferentes contextos históricos, aliada à produção de um Memorial de
Escolarização que reflita sobre as trajetórias individuas contextualizadas com as
políticas para educação vigentes.

A metodologia proposta contemplará a realização das seguintes estratégias
didáticas:

Atividades síncronas: exposições dialogadas; rodas de conversa; exibição de
filmes/documentários; apresentação de trabalhos;
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Atividades assíncronas: leitura de textos, filmes e imagens; desenvolvimento
de pesquisas orientadas; participação em fóruns e enquetes na plataforma
Moodle; produções textuais individuais e coletivas. 

Plataformas
Virtuais: Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA Plataforma Moodle do IFBA

Material de
Apoio:

Livros, capítulos de livros, artigos, ensaios e resenhas disponíveis na internet, sites
especializados  e referenciados, documentários, filmes, entrevistas, entre outros. 

Avaliação dos
(as)
Estudantes:

Mapeamento de potencialidades e desafios (Avaliação Diagnóstica):

No início do semestre será aplicado um formulário de avaliação diagnóstica com o
objetivo de identificar as trajetórias escolares, conhecimentos prévios, projeções e
campos de interesse dos estudantes, assim como verificar as condições
sociotécnicas para a participação nas AENPE.

Avaliação da Aprendizagem:

A avaliação é entendida no seu sentido mais amplo devendo abarcar não só o
desempenho das/os estudantes e da turma, mas também a sequência das
avaliações propostas, o andamento do programa da disciplina e o desempenho da
professora na condução dos processos. Defendemos que a avaliação  precisa
ser integrar aos momentos de ensino e aprendizagem tornando-se parte constitutiva
da própria experiência acadêmica e aconteça de forma continuada, seguindo uma
gradação de dificuldades e exigências, aliada às percepções que serão construídas
pela docente. Através da participação das/os estudantes nos Encontros Online e da
realização das Atividades Assíncronas, proponho três avaliações:

AV1: Produção de um hipertexto sobre a História da Educação [recorte de
contexto histórico, modelo educacional proposto, sujeitos envolvidos, relações
de raça e gênero] (peso 4)
AV2: Produção de um Memorial de Escolarização (peso 4)
AV3: Autoavaliação (peso 2)

MF = (AV1 x 4)+(AV2 x 4)+(AV3 x 2)/100

Observação: 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 pela professora.

Avaliação do Ensino:

No decorrer do semestre proponho diálogos, durante os momentos síncronos, para
que as/os estudantes possam falar sobre o processo de avaliação do ensino do
componente curricular, buscando esse retorno em relação aos materiais
didáticos utilizados, aos recursos tecnológicos, os trabalhos propostos e
as mediações. Esta avaliação pode contribuir para o aperfeiçoamento permanente
das estratégias didáticas desenvolvidas, com base na escuta sensível,
potencialidades e dificuldades das/os estudantes.

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação e da pedagogia. São
Paulo: Moderna, 2005.
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CURSO: LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO  CAMPUS:
JACOBINA
DOCENTE: YURI WANDERLEY

Código Disciplina

06 Informática Aplicada à Educação

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

  

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

2 2  4 30 30  60

Ementa

Histórico e conceitos básicos da informática aplicada à educação. Tecnologias da
Informação e da Comunicação (TIC) como dispositivos de construção e difusão do
conhecimento. Aplicação da informática e das tecnologias digitais em rede nos
processos de ensino-aprendizagem. Implicações político-pedagógicas e sociais
da informática e das tecnologias digitais em rede na educação. Recursos
Educacionais Abertos.

Objetivos

Contribuir para que os discentes possam se apropriar da informática e das
tecnologias da informação e da comunicação nos processos de ensino e de

aprendizagem de forma crítica, contextualizada e colaborativa

Contribuir para a compreensão crítica a cerca das Tecnologias da Informação e da
Comunicação bem como a sua relação com as dimensões do conhecimento, da
cultura, da política e da economia na sociedade contemporânea.

Contribuir para a compreensão dos desafios, potencialidades, oportunidades e
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ameaças que permeiam a aplicação da informática e das tecnologias digitais em
rede na educação.

Contribuir para o planejamento, mediação e avaliação da informática e das
tecnologias digitais em rede nos processos de ensino e de aprendizagem.

Contribuir para uma compreensão/vivência sustentável, reflexiva, solidária e
cidadã frente ao contexto da pandemia.

Conteúdo programático

1. Conceitos básicos de informática;

2. Conceitos básicos de educação;

3. Tecnologias digitais em rede e Sociedade;

4. Softwares Livres e Recursos Educacionais Abertos;

5. Mídias e Tecnologias Aplicadas à Educação;

6. Conceitos/competências da informática aplicados à Educação Básica;

7. Metodologias Ativas

8. Ensino remoto, ensino híbrido e educação online;

9. Planejamento, Mediação, e Avaliação de apropriações tecnológicas no
ensino-aprendizagem.

 

Metodologia

De acordo com a Resolução CONSUP/IFBA Nº 30/2020, que regulamenta as
AENPE 2021 do IFBA, o componente curricular será desenvolvido de maneira
emergencial não presencial, sendo que as suas atividades assíncronas serão
mediadas por meio da plataforma Moodle do IFBA e as atividades síncronas
serão mediadas por meio da plataforma de Conferência Virtual BigBlueButton
também presente no moodle do IFBA. O componente curricular contará com uma
carga horária semanal de 4 horas/aula, composta por 2 horas/aula de
atividades síncronas e 2 horas/aula de atividades assíncronas, totalizando 72
horas/aula (60 horas), sendo 36 horas/aula de atividades síncronas (18 encontros
) e 36 horas/aula de atividades assíncronas (18 semanas).

Diante deste contexto, a proposta metodológica consiste em que o/a estudante se
aproxime das discussões e construções teórico-práticas acerca das oportunidades
e dos desafios da informática aplicada à educação, por meio da experimentação
de práticas pedagógicas online 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
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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 da informática em processos de ensino e de aprendizagem.

A metodologia adotada contemplará a realização das seguintes estratégias
didáticas:

Para as atividades síncronas*: exposições dialogadas; rodas de
conversação; exibição de vídeos; apresentação de trabalhos.

Para as atividades assíncronas: leitura de textos e filmes; desenvolvimento
de pesquisas; participação em fóruns e enquetes; escrita de textos e
narrativas digitais hipermídias; desenvolvimento coletivo de planos de
aplicação da informática.

* Será garantida alternativas assíncronas para os estudantes que apresentarem
dificuldades/impedimentos de participação na forma síncrona. Exemplo: gravação
e disponibilização dos encontros; gravação e disponibilização das apresentações.

 

Avaliação

Mapeamento de oportunidade 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 para a participação
nas AENPE.

Avaliação da Aprendizagem:

A avaliação da aprendizagem ocorrerá de forma processual por meio da
participação dos estudantes nos Encontros Online e da realização das Atividades
Assíncronas.

AV1: Produção de hipermídia sobre tecnologia e sociedade (peso 4)

AV2: Projeto de aplicação da informática no ensino-aprendizagem(peso 5)

AV3: Autoavaliação (peso 1)

 

MF = (AV1 x 4)+(AV2 x 5)+(AV3 x 1)/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.
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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.
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Informação e Coordenação do Ponto BR, [editor]. São Paulo : Comitê Gestor
da Internet no Brasil, 2018. Disponível em : <
https://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/tic_edu_2017_livro_eletronico.pdf
>.

REVISTA A REDE. 8º Anuário A Rede 2016-2017 - Vencedores do
prêmio A Rede Educa: Boas práticas de TICs aplicadas à educação.
São Paulo: Bit Social. 2017. Disponível em:< http://www.arede.inf.br/wp-

http://www.scielo.br/pdf/bolema/v29n51/1980-4415-bolema-29-51-0428.pdf
https://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/tic_edu_2017_livro_eletronico.pdf
http://www.aberta.org.br/livrorea/livro/livroREA-1edicao-mai2012.pdf
https://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/tic_edu_2017_livro_eletronico.pdf
http://www.arede.inf.br/wp-content/uploads/2016/11/08-Anuario-ARede-2016.pdf
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content/uploads/2016/11/08-Anuario-ARede-2016.pdf >.

ROSA F. R., & AZENHA, G. S. Aprendizagem móvel no Brasil: gestão e
implementação das políticas atuais e perspectivas futuras. São Paulo:
Zinnerama. 2015. Disponível em:< http://www.aprendizagem-
movel.net.br/arquivos/Columbia_PORT.pdf >.

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 >.

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

 

Filmes:

O Dilema das Redes Link : https://carrinho1.s3.us-central-
1.wasabisys.com/cdnespecial1/ODilemaDasRedes.2020.mp4

 

 Freenet: O filme Link: https://libreflix.org/i/freenet

Escritores da liberdade Link: https://www.youtube.com/watch?
v=35P8iVBLDzI

A Educação Proibida Link: https://libreflix.org/i/a-educacao-proibida

Piratas do vale do Silício Link para a descrição :
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pirates_of_Silicon_Valley

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

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

 

 

 

Em 15 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Yuri Bastos Wanderley, Professor Efetivo, em
15/03/2021, às 20:59, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site

http://www.aprendizagem-movel.net.br/arquivos/Columbia_PORT.pdf
http://educadigital.org.br/guiaEA/wp-content/uploads/2017/09/Guia_REA_Online.pdf
http://educacaoaberta.org/cadernorea
https://carrinho1.s3.us-central-1.wasabisys.com/cdnespecial1/ODilemaDasRedes.2020.mp4
https://libreflix.org/i/freenet
https://www.youtube.com/watch?v=35P8iVBLDzI
https://libreflix.org/i/a-educacao-proibida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pirates_of_Silicon_Valley
https://libreflix.org/i/inproprietario
https://libreflix.org/i/revolution-os
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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 1790716 e o código CRC ED6672EC.

Criado por yuri.wanderley, versão 2 por yuri.wanderley em 15/03/2021 20:58:49.
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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: Yuri Bastos Wanderley

Código Disciplina

41 Software Educacional

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

  

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

2 2  4 30 30  60

Ementa

Análise, gerenciamento e aplicação de softwares educacionais e objetos de aprendizagem
no ensino-aprendizagem. Concepção, desenvolvimento, implantação, gestão e avaliação
de projetos e softwares educacionais. Licenças de uso de softwares. Softwares Livres e
Recursos Educacionais Abertos (REA). Acessibilidade e Tecnologias Assistivas.

Objetivos

Contribuir para a aplicação e para o desenvolvimento de softwares em contextos
educacionais

Contribuir para a compreensão crítica a cerca dos processos de aplicação e de
desenvolvimento de softwares na educação, bem como a sua relação com as dimensões
do conhecimento, da cultura, da política e da economia na sociedade contemporânea.

Contribuir para a compreensão dos desafios, potencialidades, oportunidades e ameaças
que permeiam a aplicação e o desenvolvimento de softwares no contexto da educação.

Contribuir para o planejamento, desenvolvimento, aplicação e avaliação de softwares
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educacionais nos processos de ensino e de aprendizagem.

Contribuir para uma compreensão/vivência sustentável, reflexiva, solidária e cidadã frente
ao contexto da pandemia.

Conteúdo programático

1. Análise, gerenciamento e aplicação de softwares educacionais e objetos de
aprendizagem no ensino-aprendizagem.

2. Concepção, desenvolvimento, implantação, gestão e avaliação de projetos e
softwares educacionais. Licenças de uso de softwares.

3. Softwares Livres e Recursos Educacionais Abertos (REA).

4. Acessibilidade e Tecnologias Assistivas.

 

Metodologia

De acordo com a Resolução CONSUP/IFBA Nº 30/2020, que regulamenta as AENPE
2021 do IFBA, o componente curricular será desenvolvido de maneira emergencial não
presencial, sendo que as suas atividades assíncronas serão mediadas por meio da
plataforma Moodle do IFBA e as atividades síncronas serão mediadas por meio da
plataforma de Conferência Virtual BigBlueButton também presente no moodle do IFBA. O
componente curricular contará com uma carga horária semanal de 4 horas/aula,
composta por 2 horas/aula de atividades síncronas e 2 horas/aula de atividades
assíncronas, totalizando 72 horas/aula (60 horas), sendo 36 horas/aula de atividades
síncronas (18 encontros ) e 36 horas/aula de atividades assíncronas (18 semanas).

Diante deste contexto, a proposta metodológica consiste em que o/a estudante se
aproxime das discussões e construções teórico-práticas acerca das oportunidades e dos
desafios da informática aplicada à educação, por meio da experimentação de práticas
pedagógicas online 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 da informática em
processos de ensino e de aprendizagem.

A metodologia adotada contemplará a realização das seguintes estratégias didáticas:

Para as atividades síncronas*: exposições dialogadas; rodas de conversação;
exibição de vídeos; apresentação de trabalhos.

Para as atividades assíncronas: leitura de textos e filmes; desenvolvimento de
pesquisas; participação em fóruns e enquetes; escrita de textos e narrativas digitais
hipermídias; desenvolvimento coletivo de planos de aplicação da informática.
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* Será garantida alternativas assíncronas para os estudantes que apresentarem
dificuldades/impedimentos de participação na forma síncrona. Exemplo: gravação e
disponibilização dos encontros; gravação e disponibilização das apresentações.

 

Avaliação

Mapeamento de oportunidade 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 para a participação nas AENPE.

Avaliação da Aprendizagem:

A avaliação da aprendizagem ocorrerá de forma processual por meio da participação dos
estudantes nos Encontros Online e da realização das Atividades Assíncronas.

AV1: Projeto de aplicação de software educacional no ensino-aprendizagem (peso 4)

AV2: Projeto de desenvolvimento de software educacional (peso 5)

AV3: Autoavaliação (peso 1)

MF = (AV1 x 4)+(AV2 x 5)+(AV3 x 1)/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

Textos:

ALMEIDA, Rosa Lívia; ALMEIDA, Carlos Alberto. Fundamentos e análise de
software educativo. 2a edição Fortaleza – Ceará: Ed. UECE, 2015. Disponível em: <
http://www.uece.br/computacaoead/index.php/downloads/doc_download/2120-
fundamentos-e-analise-de-software-educativo1 >.

BENITTI, Fabiane; SEARA, Everton; RUFINO, Flávio; SCHLINDWEIN; Luciane

http://www.uece.br/computacaoead/index.php/downloads/doc_download/2120-fundamentos-e-analise-de-software-educativo1
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Maria. Processo de Desenvolvimento de Software Educacional: proposta e
experimentação. Revista Novas Tecnologias na Educação. CINTED-UFRGS. V. 3
No 1, Maio, 2005. Disponível em: <
https://seer.ufrgs.br/renote/article/view/13849/8025 >.

BEHAR, Patrícia. Modelos pedagógicos em Educação à Distância. Disponível em:
< http://www.nuted.ufrgs.br/oa/arqueads/apoio/modelospedagogicos.pdf >.

MATTAR, João. Web 2.0 e redes sociais na educação. São Paulo: Artesanato
Educacional, 2013.

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. Disponível
em : < https://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/tic_edu_2017_livro_eletronico.pdf >.

SILVA, Ana Cristina. B. da; Gomes, A. S. Conheça e utilize software educativo:
avaliação e planejamento para a educação básica. Recife: Pipa Comunicação,
2015.

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.
Disponível em : < http://www.aberta.org.br/livrorea/livro/livroREA-1edicao-
mai2012.pdf >.

VALENTE, José A. O uso inteligente do computador na educação. Pátio - revista
pedagógica. Editora Artes Médicas Sul. Ano 1, No 1, p.19-21. Disponível em : <
http://www.pucrs.br/ciencias/viali/tic_literatura/artigos/computador/USOINTELIGENTE
>.

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. Disponível
em : < https://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/tic_edu_2017_livro_eletronico.pdf >.

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

Filmes:

O Dilema das Redes Link : https://carrinho1.s3.us-central-
1.wasabisys.com/cdnespecial1/ODilemaDasRedes.2020.mp4

 Freenet: O filme Link: https://libreflix.org/i/freenet

Piratas do vale do Silício Link para a descrição :
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pirates_of_Silicon_Valley

https://seer.ufrgs.br/renote/article/view/13849/8025
http://www.nuted.ufrgs.br/oa/arqueads/apoio/modelospedagogicos.pdf
https://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/tic_edu_2017_livro_eletronico.pdf
http://www.aberta.org.br/livrorea/livro/livroREA-1edicao-mai2012.pdf
http://www.pucrs.br/ciencias/viali/tic_literatura/artigos/computador/USOINTELIGENTE
https://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/tic_edu_2017_livro_eletronico.pdf
http://educacaoaberta.org/cadernorea
https://carrinho1.s3.us-central-1.wasabisys.com/cdnespecial1/ODilemaDasRedes.2020.mp4
https://libreflix.org/i/freenet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pirates_of_Silicon_Valley
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InProprietário Link: https://libreflix.org/i/inproprietario

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

 

 

 

Em 15 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Yuri Bastos Wanderley, Professor Efetivo, em
15/03/2021, às 21:07, 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
informando o código verificador 1790723 e o código CRC 7CED471F.

Criado por yuri.wanderley, versão 2 por yuri.wanderley em 15/03/2021 21:06:46.

https://libreflix.org/i/inproprietario
https://libreflix.org/i/revolution-os
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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: Jonatã França Bittencourt

Código Disciplina

29 Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS)

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

- -

- -

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

2 0 0 2 30 0 0 30

Ementa

Relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) ao longo da história, seus
conceitos e dimensões fundamentais. Desenvolvimento tecnológico, suas
implicações sociais e políticas. CTS e as transformações da sociedade: vida
cotidiana e contemporaneidade. CTS no contexto da educação brasileira e a
formação do professor em Ciências. Desenvolvimento científico, interação homem-
ambiente e sustentabilidade.

Objetivos

Componente curricular obrigatório do Núcleo de Formação Geral (NUFORG),
Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) é um movimento que oferece abordagens
teóricas, metodologias e ferramentas das mais diversas na busca de uma
compreensão embasada das conexões, não meramente lineares, entre o
desenvolvimento científico, tecnológico e os diferentes níveis de participação dos
grupos sociais. A abordagem CTS toma forma e fortalece-se “no contexto de crítica
ao modelo desenvolvimentista com forte impacto ambiental e de reflexão sobre o
papel da ciência na sociedade” (SANTOS, 2011, p. 21). E, por meio da abordagem
CTS,  podemos explorar modos de promoção de uma “educação tecnológica
reflexiva, questionadora, responsável perante o desenvolvimento social do ser
humano” (BAZZO, 2015, p. 9). Os seguintes objetivos são listados:

I. Compreender as possibilidades de estudo em ciência, técnica, tecnologia,
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inovação e sociedade. 

II. Entender a história do desenvolvimento científico e tecnológico e sua relação
com a sociedade;

III. Explorar abordagens teóricas conectadas à abordagem CTS;

IV. Explorar as possibilidades de uso dos estudos CTS no ensino, na pesquisa e
na extensão.

 

Conteúdo programático

Eixo I – Introdução à abordagem CTS

 

Estudos introdutórios que contemplem os conceitos de ciência, técnica, tecnologia e
estudos sobre a sociedade.

Conteúdos

- CTS e a educação científica 

- O Estado da Arte em CTS

- Ciência, técnica e tecnologia e suas relações com a sociedade

- Impacto ou diálogo? Considerações crítico-reflexivas sobre o sonambulismo
tecnológico e linearidade do desenvolvimento científico.

                   

Eixo II – As interconexões teórico-metodológicas da abordagem CTS 

 

Buscar-se-á explorar algumas das bases teóricas que dialogam com a abordagem
CTS, a partir de estudos desenvolvidos nas Ciências Sociais.  

Conteúdo(s)

- Sociologia do Conhecimento Científico (EPOR)

- Sociologia da Tecnologia (SCOT)

- Sociologia da Inovação

- Sociologia das Expectativas

- Sociologia Ator-Rede

- Tecnologias sociais
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Eixo III – CTS, Educação, Pesquisa e Extensão 

 

Discutir a relação entre CTS, Educação e formação para a cidadania. Explorar as
possibilidades de pesquisa e ações de extensão que podem ser desenvolvidas a
partir da abordagem CTS.

Conteúdo(s)

- O valor da abordagem CTS para arranjos produtivos locais

 

Metodologia

a. Metodologia Ativa

i. Aprendizagem Baseada em problemas e projetos

b. Aulas expositivas

     c. Retextualização 

 

Avaliação

Atividades de retextualização, fórum e questionários baseadas na bibliografia
indicada.
Ensino: elaboração de Plano de Aula integrando conteúdos CTS.
Elaboração de resumo expandido com base nos projetos de TCC tendo a
abordagem CTS como instrumento de diálogo.
O plano de avaliação da disciplina pode ser consultado em:
https://drive.google.com/file/d/1669rZgGG01dnccYTkoIkdsEsmNFy6VMU/view?
usp=sharing
Recuperação – para aqueles que não alcançarem a média.

 

 

Referências

Bibliografia básica: 

 

BAZZO, Walter Antonio. Ciência, Tecnologia e Sociedade: e o contexto da educação
tecnológica. 5 ed. Florianópolis: Editora UFSC, 2015.

BIJKER, Wiebe E.; HUGHES, Thomas Parke; PINCH, Trevor J. (Ed.). The social

https://drive.google.com/file/d/1669rZgGG01dnccYTkoIkdsEsmNFy6VMU/view?usp=sharing
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construction of technological systems: New directions in the sociology and history of
technology. MIT press, 1989.

BORUP, Mads et al. The sociology of expectations in science and technology.
Technology analysis & strategic management, v. 18, n. 3-4, p. 285-298, 2006.

SANTOS, Wildson Luis Pereira dos. Significado da educação científica com enfoque
CTS. In: SANTOS, WLP dos; AULER, Décio. CTS e educação científica: desafios,
tendências e resultados de pesquisa. Brasília: Editora Universidade de Brasília,
2011, p. 21-47.

SEBRAE. Tecnologias sociais: como os negócios podem transformar comunidades.
Cuiabá: Sebrae, 2017. Disponível em: <
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/AP/Anexos/Tecnologias-
Sociais-final.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2019.

CALLON, Michel. Pour une sociologie des controverses technologiques. Fundamenta
scientiae, v. 2, n. 3/4, p. 381-399, 1981.

 _______; LHOMME, Robert; FLEURY, Jean. Pour une sociologie de la traduction en
innovation. Recherche & formation, v. 31, n. 1, p. 113-126, 1999. 

_______. Sociologie de l’acteur réseau. In : AKRICH, Madeleine; CALLON, Michel;
LATOUR, Bruno. Sociologie de la traduction: textes fondateurs. Presses des MINES,
2006. p. 267-276.

DUZO, Leandro; BORGES, Regina Maria Rabello. Projetos integrados em sala de
aula: ressignificação do processo de aprendizagem por meio de uma abordagem
CTS. In: SANTOS, WLP dos; AULER, Décio. CTS e educação científica: desafios,
tendências e resultados de pesquisa. Brasília: Editora Universidade de Brasília,
2011, p. 395 – 413.

DAHLIN, Eric C. The sociology of innovation: Organizational, environmental, and
relative perspectives. Sociology Compass, v. 8, n. 6, p. 671-687, 2014.

 
 

Bibliografia complementar: 

 

ONU - Organização das Nações Unidas. Declaração Universal dos Direitos
Humanos da ONU. Disponível em:<
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf> . Acesso
em :11 set. 2019.

VÁSQUEZ, Adolfo Sanchéz. Ética. 12 ed. Rio de Janeiro: Civilização Basileira, 1990.

ARENDT, Hannah. Sobre a Revolução. São Paulo: Companhia das Letras. 2011.

ARROYO, M. Educação e cidadania: quem educa o cidadão? Curitiba: Cortez, 1996. 

BAUMAN, Zygmunt. Aprendendo a pensar com a sociologia vol.1. São Paulo: Ática,
2006.

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
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BEHRING, Elaine Rosseti. Política Social no capitalismo tardio. 6. ed. São Paulo:
Cortez, 2015.

BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Malheiros Editores, 2012.

CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era
da internet. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2017.

CHAUÍ, Marilena de Souza. Convite à Filosofia. 14.ed. São Paulo: Ática, 2011. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Penso, 2012.

GOFFMAN, Erving. Biografia e identidade social. In: Estigma: notas sobre a
manipulação da identidade deteriorada. 4. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. p. 72-84.

HADDAD, Sérgio. A educação entre os direitos humanos. Campinas, SP: Autores
Associados, 2006. 270 p.

HALL, Stuart. A identidade cultural da pós-modernidade. 10. ed. Rio de Janeiro:
DP&A editora, 2005.

HERMAN, Nadja. Ética & Educação: outra sensibilidade. Belo Horizonte: Autêntica,
2014.

BITTENCOURT, Jonatã França et al.. Articulando conhecimentos e expandindo
horizontes de pesquisa discente: um relato de experiência didático-pedagógica do
uso da sociologia no núcleo tecnológico da formação profissional. E-book: Educação
como (re)Existência: mudanças, conscientização e conhecimentos - Volume 02...
Campina Grande: Realize Editora, 2021. p. 701-723. Disponível em:
<http://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/74216>. Acesso em: 19/02/2021 19:08

LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da
informática. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.

LEVY, Pierre. Cibercultura. Rio de Janeiro: Editora 34, 1999.

MARCONDES, Danilo. Textos básicos de ética: de Platão a Focault . 3. ed. Rio de
Janeiro: Zahar, 2008. 143 p. 

MOONEY, Linda A.; KNOX, David; SCHACHT, Caroline. Ciência e Tecnologia.
In: Problemas Sociais: uma análise sociológica da atualidade. São Paulo: Cengage
Learning, 2016. Cap 14, p. 469 – 505.

NEVES, Marcelo. Constituição e direito na modernidade periférica: uma abordagem
teórica e uma interpretação do caso brasileiro. São Paulo: WMF Martins Fontes,
2018.

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência
universal. 24. ed. Rio de Janeiro: Record, 2011. 

SENNETT, Richard. A corrosão do caráter: consequências pessoais do trabalho no
novo capitalismo. 18 ed. Rio de Janeiro: Record, 2014.
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Em 15 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por JONATA FRANCA BITTENCOURT, Professor
Efetivo, em 15/03/2021, às 21:36, 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 1790736 e o código CRC D8EE0FBC.

Criado por jonata, versão 5 por jonata em 15/03/2021 21:35:30.
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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 da computação  CAMPUS: JAcobina
DOCENTE: Rosangela de Barros Castro

Código Disciplina

  59 Relções etnico raciais e educação

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

sem pré requisito não é pré requisito

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

04 00 00 04 60 00 00 60

Ementa

Discute as interfaces entre educação, Direitos Humanos e diversidade étnico-raciais. Estuda os conceitos de raça e etnia, mestiçagem, racismo e
racialismo, preconceito e discriminação. Discute as configurações dos conceitos de raça, etnia e cor no Brasil: entre as abordagens acadêmicas e
sociais. Aborda temas relativos às cultura afro-brasileira e indígena. Compreende as políticas de ações afirmativas e discriminação positiva – a
questão das cotas no contexto educacional brasileiro. Estuda as interseções entre trabalho, produtividade e diversidade cultural.

Objetivos

Geral:

Desenvolver junto com o/a educando/a uma compreensão crítica sobre as relações raciais em suas diferentes intersecções com outras formas de
opressão que permeiam o campo educacional

 

Específicos:

1. Identificar as relações raciais como um campo de estudos interdiciplinar;

2. Conhecer os marcos teóricos e legais relativos as relações etnico raciais;

3. Compreender os mecanismos de funcionamento do racismo no campo escolar e possiveis estratégias de combate e prevenção.

Conteúdo programático

1. O campo das relações étnico-raciais como um campo de estudos

Diferenciando raça, etnicidade, cor
Preconceito, discriminação positiva e discriminação negativa
Teorias sociológicas e teorias psicológicas sobre racismo
Racismo(s): estrutural, algorítmico, ambiental e outros

 

2. Racismo nas américas e a colonização

Genocídio da população indígena
A escravidão
Projeto de eugenia no Brasil e o mito da democracia racial
O conceito de amefricanidade e outras contribuições do pensamento de Lélia Gonzalez

 

3)Marcos legais para o combate as discriminação racial, os movimentos sociais e as políticas públicas em educação para as relações
étnicos Raciais

Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948
III conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância – conferência de Durban
Lei 7.716/1989 - Lei Caó
Lei 12.288 - Instituiu o Estatuto da Igualdade Racial.
Lei 10.639/2003 – 
Lei 11.645/2008 - 
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4. Racismo nas escolas

Epistemicídio
A discriminação racial no livro didático
Currículo racializado
Educação anti-racista

 

 

 

Metodologia

o componente curricular será desenvolvido de maneira emergencial não presencial, sendo que as suas atividades assíncronas serão mediadas
por meio da plataforma Moodle do IFBA e as atividades síncronas serão mediadas por meio da plataforma de Conferência Virtual BigBlueButton
também presente no moodle do IFBA. O componente curricular contará com uma carga horária semanal de 4 horas/aula, composta por 2
horas/aula de atividades síncronas e 2 horas/aula de atividades assíncronas, totalizando 72 horas/aula (60 horas), sendo  36 horas/aula de
atividades síncronas (18 encontros ) e 36 horas/aula de atividades assíncronas (18 semanas).

 

Para as atividades ssíncronas serão utilizadas metodologia como exposição dialógica, sala de aula invertida, exibição e discussão de vídeos,
áudio e imagens. Para as atividades assíncronas: leitura de textos e filmes; desenvolvimento de pesquisas; participação em fóruns e enquetes;
escrita de textos.

 

Avaliação

A avaliação da aprendizagem ocorrerá de forma processual por meio da participação dos estudantes nos Encontros Online e da realização das
Atividades Assíncronas.

AV1: (individual) Produção de verbete sobre relações etnico raciais  (peso 4)
AV2: Participação em atividades assincronas (fóruns de discussão) e nas atividades síncronas (peso 4)
AV3: Autoavaliação (peso 2)

 

MF = (AV1 x 4)+(AV2 x 4)+(AV3 x 2)/100

Referências

Bibliografia básica: 

 

HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Edufmg, 2018.

 

MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: Identidade nacional versus identidade negra. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.

 

PEREIRA, Edimilson de Almeida. Malungos na Escola: questões sobre cultura afrodescendentes e educação. São Paulo: Paulinas, 2010

 

Bibliografia complementar: 

 

AQUINO, J. G. Diferenças e preconceito na escola: alternativas teóricas e práticas. 8. ed. São Paulo: Summus, 1998. v. 1. 215p.

 

BRASIL.Documento final da I Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena. Luziânia: 2019. CANCLINI, Néstor García. Culturas Híbridas:
estratégias para entrar e sair da modernidade. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 1998.

 

HADDAD, Sérgio. A educação entre os direitos humanos. Campinas, SP: Autores Associados, 2006. 270 p.

 

SANTOS, Jocélio Teles dos (Org.). Cotas nas universidades: análises dos processos de decisão. Salvador: CEAO, 2012. 284 p.

 

SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Alienígenas na sala de aula: uma introdução aos estudos culturais em educação. 3. ed. Tradução de Tomaz Tadeu
da Silva. Petrópolis: Vozes, 2001.

 

 

Em 16 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ROSANGELA DE BARROS CASTRO,
Professor Efetivo, em 16/03/2021, às 14:29, conforme decreto nº 8.539/2015.
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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 1791474 e o código CRC 36961612.

Criado por rosangela.castro, versão 2 por rosangela.castro em 16/03/2021 14:28:25.
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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

DIREÇÃO DE ENSINO

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

PEDAGOGIA

PLANO DE ENSINO NÃO PRESENCIAL EMERGENCIAL

 

Professor (a): Islane Dutra Pereira Moura

Coordenação Vinculada: Licenciatura em
Computação

Modalidade/
Forma/Nível:

Superior Turma: 1715

Componente
Curricular:

Álgebra Linear
C/H Total do
Componente:
60h (72h/a)

Ano/Semestre
Letivo:

2020.1
C/H de
AENPE: 60h

Horário de
Atividades
Síncronas:

Segunda-feira das 18h30min às
20h10min.

Ementa:

Matrizes, Determinantes e
Sistemas de Equações Lineares;
Vetores e Aritmética Vetorial;
Espaços Vetoriais e Subespaços;
Bases e Dimensão;
Transformações Lineares;
Autovalores e Autovetores.

Objetivo Geral:

Identificar matrizes e
sistemas lineares;
Reconhecer e trabalhar
vetores no R2 e R3;
Identificar o conceito de
vetores, espaços vetoriais e
transformações lineares;
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Resolvam problemas
envolvendo a computação
utilizando os conceitos
apresentados.

Conteúdos que
serão
ministrados
durante o
período de
AENPE:

Unidade I

Matrizes, Determinantes e
Sistemas de Equações Lineares

Definição de matrizes;

Matrizes especiais;

Operações com matrizes;

Propriedades da álgebra matricial;

Definição de determinantes;

Propriedades dos determinantes;

Regra de Cramer;

Introdução aos Sistemas de
Equações Lineares;

Eliminação Gaussiana;

Método de Gauss-Jordan;

Matrizes Equivalentes por linhas;

Sistemas Lineares homogêneos.

Vetores e Aritmética Vetorial

Introdução aos Vetores: Vetores no
plano e no espaço;

Norma de um vetor;

Aritmética Vetorial;

Produto escalar e projeções;

Produto Vetorial;

Retas e Planos no Espaço.

 

II Unidade
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Espaços Vetoriais e Subespaços

Espaços: Combinação e
Independência lineares;

Subespaços;

Independência linear.

Bases e Dimensão

Bases e dimensões;

Espaço-linha, espaço-coluna,
espaço-nulo;

Posto e Nulidade.

Transformações lineares

Transformações lineares
arbitrárias;

Núcleo e Imagem;

Transformações lineares inversas;

Matrizes de transformações
lineares arbitrárias.

Autovalores e Autovetores

Autovalores e autovetores.

Metodologia:

Conforme a Resolução
CONSUP/IFBA Nº 30/2020, que
regulamenta as AENPE 2021 do
IFBA, o componente curricular será
desenvolvido de maneira remota.
As atividades assíncronas serão
mediadas por meio do Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA-
Moodle) do IFBA e as atividades
síncronas serão mediadas por
meio da plataforma digital Google
Meet.

O componente curricular contará
com uma carga horária semanal de
4 horas/aula, composta por 2
horas/aula de atividades síncronas
e 2 horas/aula de atividades
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assíncronas.

Serão realizadas aulas síncronas
expositivas teóricas e aulas
assíncronas, através de listas de
exercícios com apresentação de
situações-problema vividas no
cotidiano dos alunos, visando o
exercício sobre os conteúdos
abordados nas aulas síncronas.

Plataformas
Virtuais:

AVA (Ambiente Virtual de
Aprendizagem)

Material de
Apoio:

Livros; Materiais virtuais que são
de domínio público.

Avaliação dos
(as) Estudantes:

A avaliação ocorrerá nos
seguintes formatos:

Avaliações objetivas e discursivas;

Proposta de atividades e fóruns de
discussões (no Ambiente Virtual de
Aprendizagem);

Participação dos
estudantes durante os momentos
síncronos e assíncronos.

Bibliografia básica:

 

GERSTRING, J. L. Fundamentos
Matemáticos para Ciência da
Computação: um tratamento
moderno de matemática
discreta. 5ª ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2010.

IEZZI, G., HAZZAN, S.
Fundamentos da Matemática
Elementar. 8ª ed. Vol. 4. São
Paulo: Atual, 2013.

STEINBRUCH, A.; WINTERLE, P.
Introdução à Álgebra Linear. 2ª
ed. São Paulo: Pearson, 1987.
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Referências:

 

Bibliografia complementar:

 

ANTON, H., RORRES, C. Álgebra
Linear com Aplicações. 10ª ed.
Porto Alegre: Artmed, 2012.

BOLDRINI, J. L., et al. Álgebra
Linear. 3ª ed. São Paulo: Harbra,
1986.

CALLIOLI, C. A; DOMINGOS, H.
H.; COSTA, R. C. F. Álgebra
Linear e Aplicações. 6ª ed. São
Paulo: Atual Editora, 2013.

LEON, S. J. Álgebra Linear com
Aplicações. 8ª ed. LTC - Livros
Técnicos e Científicos, Rio de
Janeiro, 2011.

STRANG, G. Álgebra Linear e
suas Aplicações. São Paulo:
Cenage, 2010.

SANTOS, Reginaldo J. Um Curso
de Geometria Analítica e Álgebra
Linear. Belo Horizonte: Imprensa
Universitária da UFMG, 2017.
Disponível em:
<https://www.dropbox.com
/s/jj3xq0hjv2z39zp/gaalt0.pdf?m>
Acesso em: 31 out. 2018.

 

Em 16 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Islane Dutra Pereira Moura, Professor(a)
Substituto(a), em 16/03/2021, às 16:28, 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 1791875 e o código CRC 8D9162B5.
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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: Demson Oliveira Souza
 

Código Disciplina

03 Fundamentos da Matemática

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

                                   -                               -

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

4 0 0 4 60 0 0 60

Ementa

Introdução à Lógica. Proposições e Conectivos. Operações Lógicas. Conjuntos,
Conjuntos Numéricos, Expressões Algébricas, Equações e Inequações, Tipos de
Função: Funções polinomiais do 1º e 2º graus, Exponenciais, Logarítmicas,
Trigonométricas e Funções Racionais. Gráfico de Funções. Função Composta e
Função Inversa

Objetivos

Assimilar alguns conceitos fundamentais da matemática do ensino básico,
visando consolidálos como base para estudos matemáticos no ensino superior,
nas diferentes áreas das ciências exatas e da natureza.

Contribuir para compreensão da Matemática como linguagem e como ciência,
reconhecendo-a como saber fundamental para o desenvolvimento tecnológico e
científico da nossa sociedade.

 

Conteúdo programático

1. Introdução a Lógica Proposicional.
2. Proposições e conectivos.
3. Operações lógicas e tabelas de verdade.
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4. Tautologias, contradições e contingências.
5. Equivalência e implicação lógica.
6. Introdução a Teoria dos conjuntos.
7. Relações de inclusão e pertinência.
8. Diagramas e operações com conjuntos.
9. Conjuntos Numéricos: definição, propriedades e operações.
10. Equações e Inequações.
11. Definição e tipos de função.
12. Domínio, contradomínio, imagem e gráficos.
13. Operações com funções compostas e inversas.
14. Funções crescente e decrescente, par e ímpar, injetora, sobrejetora e bijetora.
15. Estudo das funções polinomiais do 1º e 2º graus e função modular
16. Estudo das funções exponencial, logarítmica e trigonométrica.

 

Metodologia

As aulas serão desenvolvidas de forma remota a partir atividades síncronas e
assíncronas, satisfazendo o que é solicitado no regulamento AENPE 2021 do
IFBA, que segue normas definidas pela Resolução CONSUP/IFBA Nº 30/2020.
Tal desenvolvimento terá como suporte tecnológico as ferramentas de
comunicação e didáticas disponíveis no Ambiente Virtual de Ensino e
Aprendizagem - AVEA Moodle disponibilizado pela instituição.
A carga horária semanal das aulas será de 4 horas/aula, distribuídas em 2
horas/aula de atividades síncronas e 2 horas/aula de atividades assíncronas,
totalizando 72 horas/aula (60 horas) e dividida meio a meio entre estes dois
formatos remotos no decorrer 18 semanas.
Para desenvolvimento das aulas serão seguidos as seguintes abordagens
didáticas:

Atividades síncronas: exposições dialogadas; exibição de vídeos; exposição de
slides temáticos, utilização de ferramentas e utilitários de escritório online,
utilização de softwares matemáticos online, apresentação de trabalhos,
mediação para resoluções individuais ou coletivas de questões, com
possibilidade de gravação e disponibilização das aulas para acesso assíncrono,
em caso de eventuais necessidade dos alunos com dificuldade de acesso no dia
programado.
Atividades assíncronas: leitura de textos de artigos e conteúdos teóricos em pdf,
visualização de filmes; participação em fóruns e enquetes; resolução de
questionários  virtuais, atividades de experimentação online e escrita
colaborativa em Wikis, editores de texto e de apresentação.

Avaliação

Visando uma avaliação diagnóstica qualitativa, os alunos estarão preenchendo
um questionário subdividido em conhecimentos de realidade formativa, acesso
tecnológico e conteúdo aprendido em experiência anterior.
Já para efeito de avaliação da aprendizagem, considerarei os resultados
qualitativos equantitativos obtidos gradualmente no decorrer das atividades da
disciplina, levando em consideração inclusive o estágio formativo inicial do aluno
e seus avanços diante de conteúdos desconhecidos ou não assimilados em
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experiências de ensino anteriores. Além disso, o empenho e a motivação do
aluno a partir dos erros cometidos servirão de parâmetro de sua avaliação
qualitativa.
Nesse contexto, os instrumentos avaliativos e seus respectivos pontos/pesos são
os seguintes:
Listas de exercício individuais ou em grupos (10 pontos/peso 2); Projeto em
grupo de modelagem matemática (10 pontos/peso 3); Fórum do Moodle (10
pontos/peso 3) e Questionários virtuais (10 pontos/peso 2), calculados pela
fórmula abaixo:

MF = (AV1 x 2)+(AV2 x 3)+(AV3 x 3)+(AV4 x 2)/10

 

 

 

Referências

Bibliografia básica:

GERSTING, J. L. Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação: um
tratamento moderno de matemática discreta. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

IEZZI, G., DOLCE, O., MURAKAMI, C. Fundamentos da Matemática Elementar.
9ª ed. Vols.
1, 2 e 3. São Paulo: Atual, 2013.

STEWART, J. Cálculo – Vol. 1. 7ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.
 

Bibliografia complementar:

DAGHLIAN, J.Lógica e Álgebra de Boole. 4ª ed. São Paulo: Atlas. 2014.

FLEMMING, D. M., GONÇALVES, M. B.Cálculo A: Funções, limites, derivação e
integração.
6ª ed. São Paulo: Pearson, 2006.

IEZZI, G., DOLCE, O., DEGENSZAJN, D., PÉRIGO, R., ALMEIDA, N.
de, Matemática: ciência e aplicações. 9ª ed. Vols. 1, 2 e 3. São Paulo: Saraiva,
2017.

 

 

Em 16 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DEMSON OLIVEIRA SOUZA, Professor
Efetivo, em 16/03/2021, às 21:15, 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 1792249 e o código CRC 3B74DAB7.
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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: Demson Oliveira Souza

Código Disciplina

03 Cálculo II

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

Cálculo I                       -

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

4 0 0 4 60 0 0 60

Ementa

Integral, Teorema Fundamental do Cálculo, Métodos de Integração: Substituição,
Por Partes, Trigonométricas, Decomposição em Frações Parciais; Aplicações da
Integral Definida: Cálculo de Área e Cálculo de Volume de um sólido de
revolução.

Objetivos

Aprimorar o conhecimento de Cálculo Diferencial e Integral, compreendendo
seus fundamentos teóricos e suas aplicações nas diferentes áreas do
conhecimento humano.
Contribuir para compreensão das correlações e relações entre os objetos
matemáticos: Integral, Derivada e Limite e Funções, que interagem como
linguagem e como técnicas de otimização aplicadas no campo das ciências.

 

Conteúdo programático

1. Conceito de Integral.
2. Primitiva de uma função.
3. Integrais e suas propriedades principais.
4. Tabela de integração.
5. Integração por substituição.
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6. Integral definida e definição de integral definida
7. O problema de área.
8. Somas de Riemann.
9. Propriedades principais de integrais definidas.
10. Teorema fundamental do Cálculo Integral.
11. Aplicações da Integral: Áreas de figuras planas e volumes de sólidos de
revolução.
12. Técnicas de Integração.

 

Metodologia

As aulas serão desenvolvidas de forma remota a partir atividades síncronas e
assíncronas, satisfazendo o que é solicitado no regulamento AENPE 2021 do
IFBA, que segue normas definidas pela Resolução CONSUP/IFBA Nº 30/2020.
Tal desenvolvimento terá como suporte tecnológico as ferramentas de
comunicação e didáticas disponíveis no Ambiente Virtual de Ensino e
Aprendizagem - AVEA Moodle disponibilizado pela instituição.
A carga horária semanal das aulas será de 4 horas/aula, distribuídas em 2
horas/aula de atividades síncronas e 2 horas/aula de atividades assíncronas,
totalizando 72 horas/aula (60 horas) e dividida meio a meio entre estes dois
formatos remotos no decorrer 18 semanas.
Para desenvolvimento das aulas serão seguidos as seguintes abordagens
didáticas:

• Atividades síncronas: exposições dialogadas; exibição de vídeos; exposição de
slides temáticos, utilização de ferramentas e utilitários de escritório online,
utilização de softwares matemáticos online, apresentação de trabalhos,
mediação para resoluções individuais ou coletivas de questões, com
possibilidade de gravação e disponibilização das aulas para acesso assíncrono,
em caso de eventuais necessidade dos alunos com dificuldade de acesso no dia
programado.

• Atividades assíncronas: leitura de textos de artigos e conteúdos teóricos em pdf,
visualização de filmes; participação em fóruns e enquetes; resolução de
questionários virtuais, atividades de experimentação online e escrita colaborativa
em Wikis, editores de texto e de apresentação.

 

Avaliação

Visando uma avaliação diagnóstica qualitativa, os alunos estarão preenchendo
um questionário subdividido em conhecimentos de realidade formativa, acesso
tecnológico e conteúdo aprendido em experiência anterior.
Já para efeito de avaliação da aprendizagem, considerarei os resultados
qualitativos e quantitativos obtidos gradualmente no decorrer das atividades da
disciplina, levando em consideração inclusive o estágio formativo inicial do aluno
e seus avanços diante de conteúdos desconhecidos ou não assimilados em
experiências de ensino anteriores. Além disso, o empenho e a motivação do
aluno a partir dos erros cometidos servirão de parâmetro de sua avaliação
qualitativa.



Plano de Curso de Disciplina do Ensino Superior CCINFOSUP.JAC 1792365         SEI 23745.000183/2021-98 / pg. 100

Nesse contexto, os instrumentos avaliativos e seus respectivos pontos/pesos são
os seguintes:Listas de exercício individuais ou em grupos (10 pontos/peso 3);
Mapas mentais (10 pontos/peso 2); Fórum do Moodle (10 pontos/peso 3) e
Questionários virtuais (10 pontos/peso 2), calculados pela fórmula abaixo:

MF = (AV1 x 2)+(AV2 x 3)+(AV3 x 3)+(AV4 x 2)/10
 

 

 

Referências

Bibliografia básica: 

FLEMMING, D. M., GONÇALVES, M. B. Cálculo A: Funções, limites, derivação e
integração. 6ª ed. São Paulo: Pearson, 2006.
IEZZI, G., MURAKAMI, C., MACHADO, J. M. Fundamentos da Matemática
Elementar. 7ª ed. Vol. 8. São Paulo: Atual, 2013.
STEWART, J. Cálculo – Vol. 1. 7ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

 

Bibliografia complementar: 

ANTON, H., BIVENS, I. DAVIS, S. Cálculo. 10ª Ed., Porto Alegre: Bookman,
2014.
GONÇALVES, M.B., FLEMING, D. M. Cálculo B: funções de várias variáveis,
integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície. 2ª ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2007.
LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. Vols. 1 e 2. 3ª ed. São Paulo:
Harbra, 2002.

 

 

Em 16 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DEMSON OLIVEIRA SOUZA, Professor
Efetivo, em 16/03/2021, às 21:22, 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 1792365 e o código CRC 934162FA.

Criado por demsonoliveira, versão 2 por demsonoliveira em 16/03/2021 21:21:57.
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CURSO: Licenciatura em Computação  CAMPUS: Jacobina
DOCENTE: Ciro Esteves Lima Sobral

Código Disciplina

26 Desenvolvimento Web

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

19 - Linguagem de Programação
Orientada a Objetos II

 

21 - Engenharia de Software  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

2 2  4 30 30  60

Ementa

Projetos de Sistemas para Web: modelo cliente-servidor, padrão MVC,
arquitetura em camadas. Linguagens de marcação para Interface com o usuário.
Programação no lado servidor. Tecnologias de apoio à programação para
Internet. Persistência de Dados.

Objetivos

Compreender os conceitos centrais da área de desenvolvimento de
sistemas web, sabendo diferenciar a finalidade do uso de cada tecnologia e
sendo capaz de julgar as diferentes tecnologias mais adequadas para
compor um sistema web;

Explicar o funcionamento de aplicações web dinâmicas;

Discutir as possibilidades de arquitetura de software em sistemas web;

Desenvolver sistema web integrado a banco de dados relacionais.

Conteúdo programático

Esse componente curricular será organizado didaticamente em duas fases e terá
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uma carga horária semanal síncrona de 2 horas/aulas e assíncrona de 2
horas/aulas, totalizando 4 horas semanais.

1º Fase - Apreensão dos conceitos básicos sobre desenvolvimento web

Tecnologias web:
A World Wide Web;
Protocolo HTTP;
Linguagens web;

Arquiteturas de aplicações web:
Cliente-servidor;
Arquitetura n-camadas;
SPA, Páginas dinâmicas e estáticas;

Ferramentas de edição:
Prototipagem;
Edição de código;
Controle de versões de código;

Front-end:
HTML;
CSS;
Javascript;

Back-end:
Servidor web;
Armazenamento de dados;
Serviços na web;

2º Fase - Aprendizado baseado em projetos

Apresentação de situações-problema para serem resolvidas com
desenvolvimento web realizado em equipe;
Reuniões em equipe para discussão;
Aulas síncronas utilizadas para tirar dúvidas com o professor e receber
feedback sobre o andamento do projeto.

Metodologia

Em decorrência da pandemia do COVID-19, as aulas presenciais foram
suspensas, enquanto não se tem uma segurança da saúde da população em
relação à contaminação pelo coronavírus. Assim, a metodologia desse curso foi
adequado à resolução nº 19 de 24 de agosto de 2020, bem como a resolução nº
30 de 23 de dezembro de 2020.

Nessa direção, as estratégias metodológicas desse componente curricular serão
mediadas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), Dessa forma,
a comunicação online se dará de forma síncrona (em tempo real/online) por meio
de conferência virtual e assíncrona (em tempo diferente para cada pessoa),
através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Os estudantes disporão de
recursos tecnológicos no AVA como fórum, chats, e outros aplicativos para
interação entre estudantes, bem como com o professor. 

Como estratégia didática inicial será utilizada a metodologia de sala de aula
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invertida. Desse modo, o conteúdo e as instruções são estudadas online, antes da
realização do momento síncrono. Essa atividade será computada como parte da
carga horária assíncrona. O momento síncrono será utilizado para tirar dúvidas
acerca do conteúdo, dando prioridade às dúvidas previamente registradas no
AVA, e em seguida a realização de atividades de fixação orientadas pelo
professor.

Assim que os estudantes forem capazes de compreender e aplicar os conceitos
básicos de desenvolvimento web, será utilizada a metodologia de aprendizado
baseado em projetos (PBL). Com isso, espera-se que os estudantes sejam
capazes de aprender através da experimentação, reflexão e discussão entre os
pares enquanto busca resolver situações problemas propostas pelo professor.

Avaliação

A participação dos estudantes nos fóruns/chats, a inclusão/correção de termos no
glossário e a conclusão de atividades no AVA serão contabilizadas como
presença e participação e comporão 20% da nota final do estudante. As aulas
síncronas contarão com exercícios que devem ser respondidos pelos estudantes
no curso da aula e complementarão a avaliação de presença e participação.

A realização dos exercícios propostos durante as aulas assíncronas comporão
uma lista que será contabilizada como avaliação individual e comporá 20% da
nota final do estudante.

A criação de um mapa conceitual com os principais conceitos abordados no
conteúdo programático será contabilizada como avaliação individual e comporá
30% da nota final do estudante.

E por último, será proposta a realização de um projeto de desenvolvimento de
sistema, bem como a consequente implementação e documentação do mesmo
que serão avaliados como atividade em equipe e comporão 30% da nota final do
estudante.

A nota final do estudante será calculada somando as notas obtidas em cada tipo
de avaliação (Presença e participação - PP; Avaliação individual - AI; e Avaliação
em equipe - AE), estando as notas do tipo PP limitadas ao máximo de 2 pontos.

NF = max{soma (PP); 2} + soma(AI) + soma(AE)
 

Referências

Bibliografia básica: 

FREEMAN, E.; FREEMAN, E.; Use a Cabeça! HTML com CSS & XHTML. 2ª
Edição. São Paulo: Alta Books, 2008.

NIEDERAUER, J. PHP Para Quem Conhece PHP. Recursos Avançados Para a
Criação de Websites Dinâmicos. 5ª Ed. Novatec, 2017. 544p.

MILANI, Andre. Construindo aplicações Web com Php e MySQL. 2ª Ed. São
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MILANI, Andre. Construindo aplicações Web com Php e MySQL. 2ª Ed. São
Paulo: Novatec, 2016.

Bibliografia complementar: 

MORRISON, M. Use a Cabeça! JavaScript. Rio de Janeiro: Alta Books, 2008.

ULLMAN, L. E-commerce com PHP e MySQL. 1ª Ed. Novatec, 2014. 680p.

NIELSEN, J. LORANGER, H. Projetando WebSites com Usabilidade. 1ª Ed.
SãoPaulo: Campus/Elsevier, 2007. 432p. 

NIEDERAUER, J. Desenvolvendo Websites com PHP: aprenda a criar
Websites dinâmicos e interativos com PHP e banco de dados. 3. Ed. Novatec,
2016. 320p.

SOARES, W. PHP 5: conceitos, programação e integração com banco de dados.
7ª Ed. Érica/Saraiva, 2013. 528p.

Em 16 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Ciro Esteves Lima Sobral, Professor Efetivo, em
16/03/2021, às 21:50, 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 1792384 e o código CRC BE5F5EFE.

Criado por cirosobral, versão 3 por cirosobral em 16/03/2021 21:50:02.
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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

DIREÇÃO DE ENSINO

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

PEDAGOGIA

PLANO DE ENSINO NÃO PRESENCIAL EMERGENCIAL

 

Professor (a):

Coordenação Vinculada:

Modalidade/
Forma/Nível:

 Turma:

Componente
Curricular:

 
C/H Total do
Componente:

Ano/Semestre
Letivo:

 
C/H de
AENPE:

Horário de
Atividades
Síncronas:

 

Ementa:  

Objetivo Geral:  

Conteúdos que
serão ministrados
durante o período
de AENPE:

 

Metodologia:  

Plataformas
Virtuais:

 

Material de Apoio:  

Avaliação dos (as)
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Avaliação dos (as)
Estudantes:

 

Referências:  

 

Em 25 de março de 2021.

Criado por monicasantos, versão 1 por monicasantos em 25/03/2021 14:42:09.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
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DIREÇÃO DE ENSINO

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

PEDAGOGIA

PLANO DE ENSINO NÃO PRESENCIAL EMERGENCIAL

 

Professor (a):

Coordenação Vinculada:

Modalidade/
Forma/Nível:

 Turma:

Componente
Curricular:

 
C/H Total do
Componente:

Ano/Semestre
Letivo:

 
C/H de
AENPE:

Horário de
Atividades
Síncronas:

 

Ementa:  

Objetivo Geral:  

Conteúdos que
serão ministrados
durante o período
de AENPE:

 

Metodologia:  

Plataformas
Virtuais:

 

Material de Apoio:  

Avaliação dos (as)
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Avaliação dos (as)
Estudantes:

 

Referências:  

 

Em 25 de março de 2021.

Criado por monicasantos, versão 1 por monicasantos em 25/03/2021 14:42:04.
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DIREÇÃO DE ENSINO

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

PEDAGOGIA

PLANO DE ENSINO NÃO PRESENCIAL EMERGENCIAL

 

Professor (a): Mônica Santos Maia da Cruz

Coordenação Vinculada: yure Bastos Wanderley

Modalidade/
Forma/Nível:

Graduação Nível Superior Turma:1713

Componente
Curricular:

Avaliação da Aprendizagem
C/H Total do
Componente:
60 Horas

Ano/Semestre
Letivo:

2020.1
C/H de
AENPE: 20
Horas

Horário de
Atividades
Síncronas:

Segunda-feira de forma Síncrona: 20:30/21:20-
21:20/22:10

Sexta-Feira de forma Assíncrona: 20:30/21:20-
21:20/22:10

Ementa:

Essa disciplina visa abordar assuntos e conceitos
refentes a fundamentos teóricos e práticos na ação
docente norteando o processo ensino aprendizagem.
Pressupostos epistemológicos, históricos e filosóficos da
avaliação nesse novo contexto de mudanças
tecnológicas favorecndo sempre o ensino e aprendizado,
avaliação formativa e crítica, metodologia e instrumentos
tecnológicos utilizados na avaliação, a ética do
avaliador, avaliação e currículo escolar.

1-Refletir sobre a  importância da auto-avaliação

2-Refletir acerca dos pressupostos epistemológicos,
históricos, filosóficos e metodológicos do processo
ensino-aprendizagem.
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Objetivo
Geral:

3-Discutir acerca da avaliação formativa e crítica
baseada nos avanços tecnológicos a favor da
aprendizagem.

4-Compreender a metodologia e instrumentos utilizados
na avaliação.

5-Promover o debate sobre a ética do avaliador

Conteúdos
que serão
ministrados
durante o
período de
AENPE:

1-Conceitos Básicos da Avaliação

2-A importância da Auto-avaliação

3-Histórico da Avaliação

4-Funções, Finalidades e Características da Avaliação

5-Tipos de Avaliaçao

6-A Avaliação da aprendizagem diante da Tecnologia 

7-Planejamento, Metodologia e Instrumentos utilizados
na avaliação

8-A importância do Erro

9-Aplicações dos Instrumentos de Avaliações Utilizados
Tecnologicamente

10- A Ética do Avaliador

Metodologia:

Aulas de formas Síncrona (Remota) e Assíncronas na
realização de atividades, textos, vídeos, dicas de livros e
artigos relacionados a disciplina, a serem desenvolvidas
de forma Não presencial diante a plataforma Moodle,

Plataformas
Virtuais:

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do Moodle,
IFBA

Material de
Apoio:

Notebook, Ferramentas tecnológicas que venha a
favorecer o aluno para o Ensino e Aprendizagem.

Avaliação dos
(as)
Estudantes:

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

1º Avaliação/ Apresentação e  Elaboração do Projeto
em Seminário de forma remota(peso- 4.0)

2º Avaliação/ Participação nos encontros Síncrinas e nas
Atividades Assíncronas, Comprometimento e
assiduidade. (peso- 4.0)

3º Questionário de perguntas e respostsas (peso- 2.0)

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

 
GANDIN, Danilo. Prática do planejamento participativo.
Petrópolis: Vozes
 
https://www.revistas.ufg.br/sv/article/view/26702/15297
 
https://cpers.com.br/wp-
content/uploads/2019/10/Pedagogia-do-Oprimido-Paulo-
Freire.pdf
 
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.

 

Em 25 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Monica dos Santos Maia Santana, Professor(a)
Substituto(a), em 25/03/2021, às 15:37, 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 1804072 e o código CRC E38B081F.

Criado por monicasantos, versão 2 por monicasantos em 25/03/2021 15:34:21.
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