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CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO
  CAMPUS: JACOBINA
DOCENTE: CARINA MACHADO DE FARIAS
TURMA: 1711
ANO/SEMESTRE: 2022.1

Código Disciplina

01 ALGORITMOS

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

- Linguagem de Programação

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

2 2 0 4 30 30 0 60

Ementa

Introdução à programação. Noções de algoritmos e suas representações. Pseudo-
código. Lógica e programação em linguagem de programação estruturada.
Operadores lógicos e matemáticos, estruturas de decisão e de repetição. Arrays:
strings, vetores e matrizes. Registros.

Objetivos

Objetivo Geral:

A disciplina objetiva introduzir os conceitos de programação estrutura,
através do uso de uma linguagem de programação, buscando preparar os
alunos para a atividade de programação.

Objetivos Específicos:

Introduzir uma linguagem de programação estruturada;
Promover a compreensão das estruturas básicas disponíveis em um
linguagem de programação estruturada;
Desenvolver as habilidades necessárias ao desenvolvimento de programas
para a solução de problemas de baixo nível de complexidade, utilizando uma
linguagem de programação estruturada.

Plano de Curso de Disciplina do Ensino Superior CCINFOSUP.JAC 2176369         SEI 23745.000155/2022-51 / pg. 1



Conteúdo programático

 
1. Pensamento Computacional, Lógica de Programação e Algortmos

1.1 Conceitos e pilares do pensamento computacional (decomposição,
reconhecimento de padrões abstração e algoritmos).
1.2 Conceito e características dos algoritmos.
1.3 Etapas envolvidas no desenvolvimento de algoritmos.
1.4 Formas de representação de algoritmos (descrição narrativa, fluxograma
e linguagem algorítmica).
 

2. Conceitos Introdutórios de Programação
2.1 Tipos de dados, variáveis, constantes, expressões aritméticas,
expressões relacionais e lógicas, comandos de atribuição, comandos de
entrada e saída de dados, estruturas de controle, comentários.

 
3. Introdução à Linguagem de Programação C

3.1 Características da linguagem, estrutura básica do programa, biblioteca
padrão.
3.2 Tipos primitivos de dados, declaração de variáveis e constantes.
3.3 Operadores de atribuição, operadores aritméticos, operadores
relacionais e operadores lógicos.
3.4 Comandos de entrada e saída de dados.
 

4. Estruturas de Decisão
4.1 IF/ELSE e SWITCH/CASE
 

5. Estruturas de Repetição
5.1 WHILE, DO/WHILE e FOR

 
6. Arrays

6.1 Vetores e matrizes.
6.2 Strings
 

7. Registros
 

Metodologia

Aulas expositivas dialogadas.
Exercícios práticos usando dispositivos eletrônicos.
 

Avaliação

Nessa disciplina, os alunos serão avaliados da seguinte forma:
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1ª nota: uma prova individual teórico-prática no valor de 10,0 pontos.
2ª nota: duas provas práticas individuais no valor de 5,0 pontos cada
uma, totalizando 10,0 pontos.
3ª nota: prova teórico-prática individual no valor de 10,0 pontos.

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

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

Terá direito a realizar exame final o aluno que:

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

Para o cálculo da média final será usada a seguinte fórmula:
Media Final = (Media Semestral x 2 + Exame Final)/3

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

Referências

Bibliografia básica: 
AGUILAR, L.J. Fundamentos de Programação: Algoritmos, Estruturas de dados e
Objetos. McGraw-Hill, 2008.
ALBANO, Ricardo Sonaglio; ALBANO, Silvie Guedes. Programação em
linguagem C. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2010. 410 p.
XAVIER, G. F. C. Lógica de programação. Editora SENAC São Paulo.
Bibliografia complementar: 
MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em linguagem C. 2. ed. São Paulo:
Pearson Education do Brasil, c2008. xxii, 405 p.
ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos com implementações em pascal e C. 3 ed.
São Paulo: Cengage Learning, 2011.
GUIMARAES, A. M.; LAGES, N. A. Algoritmos e Estruturas de Dados. Rio de
Janeiro: LTC Editora, 2000.
BENEDUZZI, Humberto Martins; METZ, João Ariberto. Lógica e linguagem de
programação: introdução ao desenvolvimento de software. Curitiba: Editora do
Livro Técnico, 2010. 144 p.
MANZANO, José Augusto N. G; OLIVEIRA, Jayr F. Algoritmos - Lógica para
Desenvolvimento de Programação de Computadores. 28ª ed. São Paulo: Érica,
2016. 336 p.
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Em 08 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por CARINA MACHADO DE FARIAS, Professor
Efetivo, em 08/02/2022, às 15:29, 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 2176369 e o código CRC B8642238.

Plano de Curso de Disciplina do Ensino Superior CCINFOSUP.JAC 2176369         SEI 23745.000155/2022-51 / pg. 4



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: Rosângela Castro

Código Disciplina

 58 Psicologia Organizacional

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

 não não

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

04 00 00 04 60 00 00 60

Ementa

Visão clássica da psicologia organizacional: história e desdobramentos;
Temas e questões atuais da psicologia organizacional; A organização
como sistema social; Evolução da estrutura das empresas; A relação do
Homem com seu trabalho; Qualidade de Vida no Trabalho; Psicopatologia
do trabalho; Psicologia do consumidor; Características dos grupos - como
se formam, hierarquia, normas, papéis e coesão, liderança e poder;
Motivação; Percepção; Atitude e diferenças individuais; Comunicação.
Administração de Conflitos.

Objetivos

Geral: 
Compreender o trabalho como fenômeno psicossocial e a sua centralidade no
processo de subjetivação. 
 
 Específicos: 

1. Analisar criticamente as relações de poder no mundo do trabalho; 
2. Compreender como questões sociais, políticas e técnicas relacionadas ao

trabalho afetam o processo saúde-adoecimento-cuidado;
3. Conhecer os principais processos organizacionais na gestão de recursos

humanos
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Conteúdo programático

O conteúdo programático encontra-se subdividido em três ciclos temáticos.

1. Trabalho e Organizações 

Os sentidos do Trabalho
O trabalho e suas transformações
Trabalho, tecnologia e organização social 

2. O indivíduo nas organizações

Emoções e afetos nas organizações
As implicações subjetivas do trabalho e da organização do trabalho
Saúde e trabalho

3. Processos Organizacionais

Dinâmica de Grupos e Dinâmica Organizacional
Motivação e comprometimento
Comunicação e socialização
Liderança
Gestão de Recursos Humanos

 

 

Metodologia

Exposição dialogada, leitura de textos, discussão de casos, audiência de
vídeos, áudios e outras produções.
 

Avaliação

A avaliação da aprendizagem ocorrerá na modalidade individual por meio
de duas produções textuais nos dois primeiros ciclos e na modalidade
grupal por meio de apresentação de seminário no terceiro ciclo.
 
 

Referências

Bibliografia básica: 
CHANLAT, Jean-François (Coord.); TÔRRES, Ofélia de LannaSette (Org.). O
individuo na organização: dimensões esquecidas. Volume 1. 3.ed. São Paulo:
Atlas
 
MORGAN, Garretn. Imagens das organizações. Imagens da organização. 1.ed.
São Paulo: Atlas, 1996 ZANELLI, José Carlos; BORGES-ANDRADE, Jairo
 

Plano de Curso de Disciplina do Ensino Superior CCINFOSUP.JAC 2186205         SEI 23745.000155/2022-51 / pg. 6



Eduardo; BASTOS, AntonioVirgilio Bitencourt (Org.). Psicologia, organizações e
trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2004.
 
Bibliografia complementar: 
DEJOURS, C. Loucura do trabalho. São Paulo: Oboré; 1987.
 
SAFATLE, Vladimir; JUNIOR, Nelson da Silva; DUNKER, Christian (Orgs).
Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico. Belo Horizonte:
Autêntica, 2020
 
SPECTOR, Paul E. Psicologia nas organizações. 3.ed. São Paulo: Saraiva.

 

Em 14 de fevereiro de 2022.

Plano de Curso de Disciplina do Ensino Superior CCINFOSUP.JAC 2186205         SEI 23745.000155/2022-51 / pg. 7
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CURSO: Lic. em Computação  CAMPUS: Jacobina
DOCENTE: José Conceição Silva Araujo

Código Disciplina

 EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

  

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

04 00 00 04 30 30  60

Ementa

Educação à distância enquanto Modalidade de Ensino. Características do ensino
a distância. Histórico evolutivo da EaD no Brasil. Estudo dos processos
pedagógicos e tecnológicos envolvidos na elaboração de projetos de EaD.
Desenho instrucional da EaD. Ambiente Virtual de Aprendizagem.

Objetivos

Objetivo Geral: Compreender o conceito de EAD como modalidade de ensino,
suas especificidades, características, definições e evolução ao longo do tempo.
Objetivos Específicos: Situar o estudante no contexto conceitual e histórico da
modalidade de EaD. • Destacar as políticas atuais na área de EaD. •
Compreender a estrutura organizacional do sistema de EaD. • Analisar os
principais meios de comunicação utilizados no curso. • Reconhecer o sistema de
organização, acompanhamento e tutoria no processo de ensino-aprendizagem em
EaD. • Vivenciar, através do ensino remoto, a prática da EaD, através da
alternância dos momentos de aprendizagem síncronos e assíncronos
 

Conteúdo programático

BLOCO 1: FUNDAMENTOS E BASES DA  EaD

·         Fundamentos da Educação a Distância.

·         Conceitos de EaD.
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·         Histórico da modalidade a distância

·         Tecnologias de Informação e Comunicação em EaD.

·         Organização didático-pedagógica da modalidade EaD

o   Organização do Currículo

o   Planejamento

·         Estratégias didáticas

·          As políticas públicas de EaD.

 

BLOCO  2: GESTÃO PEDAGÓGICA DA EaD

·         Estrutura e funcionamento da EaD

o   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.

·         Estudante, Professor, Tutor: importância e funções

 

BLOCO 3: Avaliação na EaD

·         Teoria e prática dos Sistemas de Acompanhamento em Educação a
Distância.

·         Avaliação na modalidade a distância: tipos e características.

·         Avaliação da aprendizagem

·          Avaliação de programas a distância

 

Metodologia

Inicialmente, a disciplina será oferecida de forma remota por estarmos na fase 3, e
logo depois, embasado na IN 05/2021, continuará até que dure tal fase, de acordo
com a Resolução CONSUP/IFBA Nº 30/2020, que regulamenta as AENPE 2021
do IFBA,  de maneira emergencial não presencial, sendo que suas atividades
serão síncronas mediadas por meio da plataforma de Conferência Virtual
BigBlueButton, presente no Moodle do IFBA. O componente curricular contará com
uma carga horária semanal de 4 horas/aulas totalizando 72 horas/aula (60
horas).

Assim sendo, as atividades desenvolvidas deverão levar os alunos a se
aproximarem o máximo possível da realidade de uma Educação à Distância já que
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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) Entrevista com profissionais da rede pública de ensino; Leitura e análise de
textos; Trabalhos escritos.

 

Avaliação

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

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

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

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

2º Bloco Avaliativo – Resumo expandido (valor: 10,00)

Serão selecionadas duplas de alunos (via sorteio ou por afinidade) para
desenvolverem a produção de um Resumo Expandido. Nesta produção, os
estudantes problematizarão tema(s), conceitos e/ou autores trabalhados no
segundo bloco da disciplina. O texto será orientado pela seguinte formatação: 3 a 4
páginas, incluindo referências, letra Times New Roman, tamanho 12, espaçamento
1,5 (letra 10 e espaçamento simples para citações com mais de três linhas). Para
apresentação do texto, está dispensada a elaboração de capa, contracapa e
resumo, no entanto, o texto deverá ter suas páginas numeradas. Para avaliação do
resumo serão tomados os seguintes critérios: uso de um ou mais autores
trabalhados no componente; escrita coesa; bom ordenamento da estrutura,
problemática e objetivos coerentes e consistentes academicamente; demonstração
de construção de conhecimentos integrando amplitude e profundidade – domínio de
conceitos, desenvolvimento de análises comparadas a partir das concepções e
tendências teóricas em educação, construção de posicionamento crítico. Além dos
aspectos relacionados ao conteúdo, considerar-se-á a formatação, incluindo a
observância de regras para indicação de referência e citação.
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 3º Bloco Avaliativo – discussão em grupo, seminário e controles de leituras
(10,0)

Os alunos serão divididos e grupos e organizarão seminários a partir de textos
orientados e por outros textos de livre escolha.

Além dos seminários continuaremos com as atas, será quantificada a participação
e discussão em grupo e os controles de leitura de alguns textos.

 

4º Bloco Avaliativo – avaliação oral, mural e pesquisa (10,0)

Os alunos em grupos maiores organizarão uma pesquisa acerca da avaliação dos
sistemas avaliativos da EaD. Apresentarão na forma de vídeos, documentários,
sínteses etc.

Para finalizar teremos uma avaliação oral de todos os conteúdos do semestre.
Cada aluno(a) responderá a três questões escolhidas dentre os conteúdos de todo
semestre.

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

Referências

Bibliografia básica: 

BELLONI, M.L. Educação a distância. Campinas, Editora Autores Associados,
2001.

PETERS, O. Didática do Ensino a Distância. São Leopoldo: Unisinos, 2001.

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

SILVA, Marco. (Org). Educação Online. Editora Loyola. 2003.

 
Bibliografia complementar: 

ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de. Educação à distância na internet:
abordagens e contribuições dos ambientes digitais de aprendizagem. Educação e
pesquisa, v. 29, n. 2. p. 327 - 340. Jul/dez. 2003.

ARRUDA, Elcidio Pimenta; ARRUDA, Durcelina Ereni Pimenta. EAD no Brasil:
políticas e democratização do acesso ao ensino superior. Educação em Revista.
v31, n.3. p. 321-338. Jul/set, 2015.

BARREIRO-PINTO, Isabel Andréa & SILVA, Marco (2008). Avaliação da
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aprendizagem na educação online: relato de pesquisa. Rev. Educação,
Formação & Tecnologias; vol.1 (2); pp. 32-39, Novembro de 2008, disponível no
URL: http://eft.educom.pt.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

gratuitas. Revista FAEBA, v.12, no. 18.2003(no prelo).

KUENZER, Acácia Z. Pedagogia da Fábrica: as relações de produção e a
educação do trabalhador. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2002.

LITTO, Fredric Michael; FORMIGA, Manuel Marcos Maciel (Orgs.). Educação a
distância: o estado da arte. São Paulo : Pearson Education do Brasil, 2009.

______. Educação a distância: o estado da arte, volume 2. 2.ed.São Paulo:
Pearson Education do Brasil, 2012.

MAIA, Carmem, MATTAR NETO, João Augusto. ABC da EAD: a educação a
distância hoje. Editora Prentice Hall.

MEDEIROS, Tânia Aparecida Feitosa. Fundamentos da educação à Distância.
Trabalho de Conclusão de Curso.(Especialização em Formação de Professores
com ênfase no ensino superior). Instituto Federal de Educação,Ciências e
Tecnologia de São Paulo – IFSP: 2014. 51f.

MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos Tarciso; BEHRENS, Marilda Aparecida.
Novas tecnologias e mediação pedagógica. 21ª Ed. Campinas: Papirus, 2013.

MORAN, José Pimentel. O que é educação a distância. Educação a distância.
Lutly. Disponível em: www.eca.usp.br/prof/moran/dit/htm.

POCHO, C.L.,AGUIAR, M. SAMPAIO, M., LEITE L. Tecnologia Educacional:
descubra suas possibilidades na sala de aula. Petrópolis: Vozes, 2003.

RESENDE, Regina Lúcia S. Marinato de. Fundamentos teórico-pedagógicos
para a Educação à Distância. Mai.2004.

RUBIO, Claudete Paganucci. Uma modalidade de ensino na educação:
educação à distância. Tese. (Doutorado em Serviço Social). Faculdade de
Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista, 2011. (153f.)

SANTOS, Cleusa Ribeiro dos. A construção do material didático para a Educação
a Distância da UNESC.CITED – UFRS. V.4, N.1; Jul. 2006.

SANTOS. Edméa Oliveira. Ambientes virtuais de aprendizagem: por autorias livre,
plurais e gratuitas. In: Revista FAEBA, v.12, no. 18.2003(no prelo).

TUSSET, Ângelo Marcelo. As tecnologias e sua influência na Educação à
Distância. Linh@ Virtu@l. n. 7, sem.II, 2006.

 

Em 15 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por José Conceição Silva Araujo, Professor Efetivo, em
15/02/2022, às 15:45, 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 2187781 e o código CRC 198080EB.
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CURSO: Lic. em Computação  CAMPUS: Jaconina
DOCENTE: José Conceição Silva Araujo

Código Disciplina

30 Política e gestão Educacional

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

Não não

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

04 00 00 04 30 30 00 60

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.

Objetivos

Analisar o papel do Estado na formulação das políticas educacionais;
Conhecer a legislação básica da educação brasileira;
Analisar as reformas educacionais, estabelecendo relação com a
organização da educação brasileira em seu caráter administrativo, didático e
financeiro;
Discutir as abordagens de organização e gestão da escola no Brasil;
Analisar as políticas atuais de organização e gestão da educação básica
brasileira em seus aspectos de organização, funcionamento, financiamento e
gestão;
Estabelecer relações entre as diretrizes políticas do governo para educação e
a sua efetivação na educação básica;
Analisar as políticas de formação docente na contemporaneidade;
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Contribuir para a criação de políticas públicas educacionais voltadas à
reestruturação da educação pós-pandemia.

Conteúdo programático

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.
 

Metodologia

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
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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.

Avaliação

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

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

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

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

 

1º Bloco Avaliativo – Apresentação dos Textos (oral e síntese escrita) (valor:
5,00) + Ensaio (5,0)

Os alunos serão divididos em duplas, no primeiro dia de aula, as quais terão a
responsabilidade de fazer uma explanação de 30 min. acerca dos textos que serão
discutidos nos dias de aula, também apresentarão uma síntese acerca do texto
explorado pela dupla considerando os seguintes aspectos: na introdução: identificar
o autor, o problema e sua relevância; no desenvolvimento: identificar a estrutura
textual (o conteúdo e sua forma de exposição); na conclusão: fazer a síntese,
apresentando tese do autor e as proposições e emitir um parecer crítico. O texto
será orientado pela seguinte formatação: 03 a 04 páginas, incluindo a referência,
letra Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5. Está dispensada a
elaboração de capa, contracapa, no entanto, o texto deverá ter suas páginas
numeradas.

 

Serão selecionadas duplas de alunos (via sorteio ou por afinidade) para
desenvolverem a produção de um Ensaio. Nesta produção, os estudantes
problematizarão tema(s), conceitos e/ou autores trabalhados no segundo bloco da
disciplina. O texto será orientado pela seguinte formatação: 08 a 10 páginas,
incluindo referências, letra Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 (letra
10 e espaçamento simples para citações com mais de três linhas). Para
apresentação do texto, está dispensada a elaboração de capa, contracapa e
resumo, no entanto, o texto deverá ter suas páginas numeradas. Para avaliação do
ensaio serão tomados os seguintes critérios: uso de um ou mais autores
trabalhados no componente; escrita coesa; bom ordenamento da estrutura,
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problemática e objetivos coerentes e consistentes academicamente; demonstração
de construção de conhecimentos integrando amplitude e profundidade – domínio de
conceitos, desenvolvimento de análises comparadas a partir das concepções e
tendências teóricas em educação, construção de posicionamento crítico. Além dos
aspectos relacionados ao conteúdo, considerar-se-á a formatação, incluindo a
observância de regras para indicação de referência e citação.

 

 2º Bloco Avaliativo – Seminários (totalizando 10 pontos com outras
atividades e controles de leitura)

 

As duplas se juntarão a mais um ou dois alunos para apresentarem um seminário
das temáticas especificadas no cronograma.

Cada aluno fará uma pesquisa no site do FNDE e outros sites oficiais sobre um
dos Programas Educacionais ou Sistemas de Avaliação da Educação e preencher
um quadro síntese fornecido pelo professor.

 

3º Bloco Avaliativo – Avaliação Oral + Síntese das análises dos planos de
carreiras e estatutos do magistério (valor: 5,00).  

Para complementação da pontuação do bloco avaliativo, os alunos farão análises
de cópias de planos de carreiras e estatutos de magistério, montando um quadro
síntese das análises feitas.

As avaliações orais serão individuais e cada aluno terá até 10 minutos para
responder a três perguntas a serem sorteadas na hora sobre as temáticas
estudadas no semestre.

 

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

 

Referências

Bibliografia básica: 

DEMO, Pedro. A nova LDB: ranços e avanços. Campinas: Papirus, 1997.

NEY, Antônio. Política educacional: organização e estrutura da educação
brasileira. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2008.

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

ROZZATO, Katia Danielle S. S.; SILVA, Antônia Almeida. Os labirintos da gestão

Plano de Curso de Disciplina do Ensino Superior CCINFOSUP.JAC 2187903         SEI 23745.000155/2022-51 / pg. 17



da educação: dos conceitos às metamorfoses no contexto da nova gestão pública.
In: SILVA, Antônia Almeida; SANTOS, Solange Mary. M.; CASTRO, Selma Barros
D.de (Orgs.). A gestão da Educação na Bahia e os processos participativos
em movimento. Curitiba: CRV, 2020 (p. 15-34).

Bibliografia complementar: 

ALVES, Iracy Maria de Azevedo. O coordenador pedagógico na escola
contemporânea: coletânea de artigos produzidos durante o curso de
especialização em Coordenação Pedagógica na Universidade Federal da Bahia.
Salvador: EDUFBA, 2012.

BRASIL. Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência. 4 ed.
Brasília: Edições

Câmara, 2011.

BRZENZINSKI, Iria (org). LDB dez anos depois: reinterpretação sob diversos
olhares.  3 ed., São Paulo: Cortez, 2010.

CARNEIRO, Moaci Alves. LDB fácil: leitura crítico compreensiva artigo a artigo.
Rio de Janeiro: Vozes, 1998.

FREITAS, L C. Crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática.
Campinas:

Papirus, 1995.

PALMA FILHO, João Cardoso. Política educacional brasileira: educação
brasileira numa

década de incerteza (1990-2000) avanços e retrocessos. v.1. São Paulo: 2005.

SANTOS, Jocélio Teles dos (Org.). O impacto das cotas nas universidades
brasileiras

(2004-2012). Salvador: UFBA/CEAO, 2013.

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.

BRZEZINSKI, I. (Org.). LDB interpretada: diversos olhares se entrecruzam.
São Paulo, 1997. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S1516-73131998000200008>. Acesso em: jan. 2017.

CARVALHO, Djalma Pacheco. A nova lei de diretrizes e bases e a formação
de professores para a educação básica. Faculdade de Ciências, Universidade
Estadual Paulista/UNESP, 2009. Disponível em
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v5n2/a08v5n2.pdf. Acesso em:  jan, 2017.

 

Em 15 de fevereiro de 2022.

Plano de Curso de Disciplina do Ensino Superior CCINFOSUP.JAC 2187903         SEI 23745.000155/2022-51 / pg. 18

http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v5n2/a08v5n2.pdf


Documento assinado eletronicamente por José Conceição Silva Araujo, Professor Efetivo, em
15/02/2022, às 16:04, 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 2187903 e o código CRC DD405639.
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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: 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 entidade-
relacionamento. 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

c. Tipos de SGBDs

d. SGBD vs Sistemas de Arquivos
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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

Aulas expositivas participadas;
Desenvolvimento e apresentação de projeto prático;
Avaliação contínua através de exercícios, provas e discussões.

Avaliação

Avaliação da Aprendizagem:

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

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

AV2: Trabalho Prático em grupo (peso 3)

AV3: Prova (peso 3)

 

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

RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. Sistema de Gerenciamento de Banco de
Dados, McGraw Hill, 2008

 

Em 21 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Rebeca da Silva Barros , Professor Efetivo, em
21/02/2022, às 13:05, 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 2195840 e o código CRC 27AB9E85.
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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: CAMPUS: 
DOCENTE: 

Código Disciplina

54 Filosofia da ciência

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

------------------ -----------------------

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

04   04 60   60

Ementa

Filosofia e Ciência: a ciência como objeto de reflexão filosófica. Ciência, senso
comum, técnica e tecnologia. A ciência e os saberes tradicionais. A ciência na
história: antiguidade, modernidade e contemporaneidade. Epistemologia e
Método Científico: empirismo, método indutivo e método hipotético dedutivo.
Ciências da natureza e ciências humanas. Filosofia da tecnologia, ciência e ética.
Abordagens contemporâneas da filosofia da ciência. Questões contemporâneas
de filosofia, ciência e tecnologia. Questões sobre o ensino de ciências e
tecnologia.

Objetivos

Oferecer aporte teórico necessário para o entendimento das categorias e
conceitos que caracterizam o conhecimento científico;
Reconhecer a relação entre a ciência e outros campos de conhecimento ;
Apresentar a história da ciência e a crítica da ideia de progresso científico; 
Discutir a relação entre ética e cientificidade
Apresentar epistemologias pós modernas e suas questões 
Discutir problemas contemporâneos da ciência (pseudociência,
obscurantismo etc)
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Conteúdo programático

Unidade I - Introdução
 Ciência - Suas definições e relações com outros campos de saber 
 História das ciências
 Classificação das Ciências
A estrutura das revoluções científicas.
 
Unidade II - A lógica da explicação científica:
 Indutivismo, verificacionismo.
A teoria falsificacionista. 
Críticas ao falsificacionismo.
 Teorias como estruturas: os paradigmas de Kuhn.
O realismo não-representativo.
 
Unidade III -  Abordagens contemporâneas em ciência 
 Epistemologia feminista
 Ciência e colonialismo
 
Unidade IV - Problemas contemporâneos na ciência 
Obscurantismo e pseudociência
 

Metodologia

A metodologia irá alternar estratégias como sala de aula invertida, exposições
dialogas, estudos de caso e resolução de problemas
 

Avaliação

A avaliação consistirá em apresentação de textos pelo/a estudantes , uma
produção textual coletiva e um estudo de caso na unidade IV. Constituindo assim
três notas de igual valor e peso.
 

Referências

Bibliografia básica: 
CHALMERS, Allan. O que é ciência, afinal? São Paulo: Brasiliense, 2009.
MORAIS, Regis de. Filosofia da ciência e da tecnologia. BH: Editora Papirus,
2015. LOSSE, John. Introdução histórica à filosofia da ciência. Belo
Horizonte: Editora Itatiaia, 2000.
POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica. SP: Cultrix, 2013.
FEYERABEND, Paul. Contra o Método. SP: Editora Unesp, 2011.
SANTOS, Boaventura de Souza. Um discurso sobre as ciências. São Paulo:
Cortez, 2003. KUHN,
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Thomas. A Estrutura das Revoluções Científicas, São Paulo, Ed.
Perspectiva, 1975.
MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia e história das ciências - a
Revolução Científica. RJ:Zahar, 2016.
ALVES, Rubem. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras. São
Paulo: Edições Loyola, 2005.
PEDUZZI, L., MARTINS, A. F., FERREIRA, J. M. Temas de História e Filosofia
da Ciência no ensino. Natal: EDUFRN, 2012.
 
SILVA, Cibele Celestino da (org.) Estudos de história e filosofia das
ciências: subsídios para aplicação no ensino. São Paulo: Editora Livraria
da Física, 2006.
 
Bibliografia complementar: 
 

 

Em 21 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por ROSANGELA DE BARROS CASTRO, Professor
Efetivo, em 23/02/2022, às 16:54, 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 2196846 e o código CRC 62386986.
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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-BA
DOCENTE: Francisco Everaldo Candido de Oliveira
Turma: 1711

Código Disciplina

02 Metodologia da Pesquisa

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

----- ----

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

2 0  2 30 0  30

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.

Objetivos

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)
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Conteúdo programático

 

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;

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

2. Projeto de Pesquisa – Estrutura de elaboração

Metodologia

- Aulas expositivas e interativas através de uso do Ambiente Virtual de
Aprendizagem ( AVA ), be como o apoio de recursos audio-visuais,
complementadas com leituras, análise de textos e filmes e exercícios de fixação de
conteúdo.

- Roda de conversas e debates com a presença de profissionais formados e ex-
alunos da instituição.

- Utilização do bigbluebutton (bbb), como plataforma para aulas remotas.

 

Avaliação

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

Os instrumentos avaliativos serão:

N1 ( até 10 pontos )

- Soma de todas as atividades desenvolvidas no semestre.

N2 ( até 10 pontos )

- Apresentação dos seminários

N3 ( Até 10 pontos )

Entrega de um pré projeto, conforme normas do regimento de tcc.
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Calculo final realizado por uma soma simples: N1 + N2 + N3/3= Nota final.

Nota = A1+ A2+A3/3= Media ( se < 7, final )

Avaliação Final ( Recuperação )

- At1 – Apresentação e entrega de um trabalho final, com a estrutura de uma artigo
científico (Até 10 pontos).

 
 

Referências

Bibliografia básica: 

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

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

Bibliografia complementar: 

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.

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

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

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

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.

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

 

 

Em 21 de fevereiro de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO EVERALDO CANDIDO OLIVEIRA,
Professor Efetivo, em 25/02/2022, às 10:44, 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 2196892 e o código CRC A9E6F63A.
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CURSO: Licenciatura em Computação  CAMPUS: Jacobina-BA
DOCENTE: Francisco Everaldo Candido de Oliveira
Turma: 1717

Código Disciplina

42 Educação inclusiva

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

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).

Objetivos

Geral:

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

Conteúdo programático

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.

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 – Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).

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

Metodologia

- Aulas expositivas e interativas através de uso do Ambiente Virtual de
Aprendizagem ( AVA ), be como o apoio de recursos audio-visuais,
complementadas com leituras, análise de textos e filmes.

-Roda de conversas e debates com a presença das pessoas que possuam
deficiência e também sobre as mesmas.

- Utilização do bigbluebutton (bbb), como plataforma para aulas remotas.

Avaliação
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A avaliação será continuada e processual, observando a participação, apropriação
e aplicação dos conceitos apresentados e conhecimentos vivenciados.

Os instrumentos avaliativos serão:

Avaliação individual (prática e conceitual)

Trabalhos sistematizados – produções individuais, coletivas e apresentações
em sala de aula: , resenhas, resumos e leituras complementares realizadas.

Pontualidade na entrega das atividades propostas no decorrer do semestre.

Freqüência; assiduidade e pontualidade por parte do aluno.

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

Pontuação na disciplina:

N1 ( até 10 pontos )

- Somatória de todas as atividades desenvolvidas no semestre.

N2 ( até 10 pontos )

- Apresentação dos seminários

N3 ( Até 10 pontos )

- At1 – Apresentação da entrevista. ( até 50 pontos )

- At2 – Entrega do relato de experiência ( até 50 pontos )

Calculo final realizado por uma soma simples: N1 + N2 + N3/3= Nota final.

Referências

Bibliografia básica: 

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

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

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.

Bibliografia complementar: 

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.
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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 21 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO EVERALDO CANDIDO OLIVEIRA,
Professor Efetivo, em 25/02/2022, às 10:44, 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 2196903 e o código CRC 28528A3A.
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CURSO: Licenciatura em Computação  CAMPUS: Jacobina-
BA
DOCENTE: Francisco Everaldo Candido de Oliveira
Turma: 1719

Código Disciplina

45 TCC II

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

38 45

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

2 0 - 2 30 0 - 30

Ementa

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

Objetivos

Objetivo Geral

Discutir a estrutura do trabalho de conclusão de curso e a acompanhamento das
produções relacionadas ao TCC.

Objetivos específicos
- Dialogar sobre o regimento de trabalho de conclusão de curso;
- Compreender a estrutura do TCC;
- Descrever os processos para a elaboração do TCC;
- Apresentar as técnicas de apresentação de trabalhos acadêmicos;
- Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos de TCC.

Conteúdo programático

1. Estrutura de TCC;
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2. Apresentação de trabalhos acadêmicos;

3. Acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pelos discentes;

4. Orientações gerais acerca dos processos de documentação sobre o TCC;

5. Seminários de apresentação de TCC.

Metodologia

Os encontros serão desenvolvidos através de exposição oral, acerca das
temáticas relacionadas ao conteúdo programático bem como apresentação de
materiais áudios visuais que possam lançar luz a produção dos trabalhos de
conclusão de curso.

Avaliação

Avaliação será a apresentação do TCC

Referências

Bibliografia básica: 
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. 318 p.
 
WAZLAWICK, Raul Sidnei. (2008). Metodologia de Pesquisa para Ciência da
Computação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
 
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa.
18ed. Campinas : Papirus, 2012.
 
Bibliografia complementar: 
 
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedo Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia
científica. 6. ed. São Paulo: Makron Books, 2007. 162 p.
 
LUDKE, M.; ANDRÉ, M. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. São
Paulo:E.P.U., 1986.
 
FAZENDA, I. C. A.(Org.) Novos Enfoques da Pesquisa em Educação. São Paulo:
Cortez, 1992.
 
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. 108 p.
 
PEREIRA, José Matias. Manual de metodologia da pesquisa científica. 3.ed. São
Paulo: Atlas, 2012, 196 p.
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Em 21 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO EVERALDO CANDIDO OLIVEIRA,
Professor Efetivo, em 25/02/2022, às 10:50, 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 2196916 e o código CRC B36DDFE7.
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CURSO: SUPERIOR DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO
CAMPUS:JACOBINA
DOCENTE: JONATÃ FRANÇA BITTENCOURT

Código Disciplina

29 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

  

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

2    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

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

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

3. Explorar abordagens teóricas conectadas à abordagem CTS;

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

Conteúdos

- A adequação sociotécnica

- Metodologias construtivistas

- Tecnologias sociais

 

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.

Conteúdos

- Usos e sentidos da abordagem CTS para arranjos produtivos locais

- A relação entre CTS e as políticas públicas(educação, economia e transferências
tecnológicas)

- Reflexões sobre o ensino de informática

 

Metodologia

1. Metodologia Ativa

1. Aprendizagem Baseada em problemas e projetos
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2. Aulas expositivas

 

Avaliação

* Os licenciandos serão avaliados com base nas seguintes atividades:

- 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.

-Recuperação – para aqueles que não alcançarem a média.

**O plano de avaliação da disciplina pode ser consultado no link: 2022.1_PLANO
DE AVALIAÇÃO_CTS.docx.

 
 

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
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
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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.

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
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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.

 
 

 

Em 22 de fevereiro de 2022.
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CURSO: Licenciatura em Informática - Turma 1717  CAMPUS:
Jacobina/BA
DOCENTE: Jucélia Gonçalves Ferreira de Almeida

Código Disciplina

43 Empreendedorismo

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

- -

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

03 01 - 04 45 15 - 60

Ementa

O Empreendedor e suas: habilidades, atitudes. Modelos organizacionais e de
gerência. Papel do Empreendedorismo no desenvolvimento local e regional. A
importância da inovação tecnológica como diferencial competitivo para a pequena
e média empresa.. O plano de negócio: informações ambientais, estratégias de
marketing, plano operacional e gerencial e plano financeiro. Educação para a
sustentabilidade: Empreendedorismo social e desenvolvimento sustentável.
Empreendedorismo coletivo: cooperativismo e associativismo como oportunidade
de negócio.

Objetivos

1. Estimular o perfil empreendedor;
2. Promover conhecimento a respeito das técnicas de Gestão e Marketing;
3. Preparar para o enfrentamento dos desafios do mercado.

Conteúdo programático

1. Plano de Negócios (definição e etapas);
2. Estudo de Mercado;
3. Estudo do Negócio;
4. Estudo da Ferramentas de Marketing;
5. Estudo da Viabilidade de Mercado;
6. Desenvolvimento da visão empreendedora;
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7. Aproveitando as oportunidades de negócios.

Metodologia

As aulas serão no modelo de SALA INVERTIDA que tem como objetivo trazer o
aluno a pensar sobre teoria e realidade, formando senso crítico. 

Ao término de cada encontro é proposto tema para pesquisa e discussão na aula
seguinte complementando a explanação do docente em aula, formando assim uma
plenária para que seja possível a exposição do ponto de vista dos discentes, e
aprendizado mútuo.

Avaliação

Serão utilizados dois tipos de avalição:

1. Avaliação nos encontros (participação nas discussões metodologia ativa);

2. Pesquisas propostas nos momentos assíncronos;

3. Avaliação final escrita para cada unidade (mapa conceitual, questionário,
dissertação) - a depender da temática.

Critérios de Pontuação

Para as atividades de participação - valor 1,0 (no somatóio)

Para as atividades de pesquisa  - valor 1,0 (no somatório)

Para a atividade final - valor 7,0

 

Referências

Bibliografia básica: 
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. Administração de Marketing. 14.ed. São
Paulo: Atlas, 2013. 765 p.

MALHOTRA, Naresh. Planos de marketing: um guia prático. São Paulo: Saraiva,
2013. 191 p.

MANZINI, Ezio. O desenvolvimento de produtos sustentáveis: os requisitos
ambientais dos produtos industriais. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2011.
366 p.

SABA, Hugo; JORGE, Eduardo Manuel de Freitas; SOUZA, Claudio Reynaldo
Barbosa de; SANTOS JÚNIOR, Aníbal de Freitas (Org.). Empreendedorismo &
inovação. Salvador: Edifba, 2017. 308 p.
 
Bibliografia complementar: 
ALMEIDA,   Fernando. Desenvolvimento    sustentável    2012    -    2050:
visão,    rumo    e contradições. Rio de Janeiro: Elsevier Campus, 2012. 255 p.
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CHIARAVALLOTI, Rafael Morais. Escolhas sustentáveis: discutindo
biodiversidade, uso 

da terra, água e aquecimento global. São Paulo: Urbana, 2011. 160 p.

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos
humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 457 p.

DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa: uma idéia, uma paixão e um plano
de negócios : como nasce o empreendedor e se cria um empresa. Rio de Janeiro:
Sextante, 2008. 304 p.

TERRA, José Cláudio Cyrineu. Gestão do conhecimento: o grande desafio
empresarial. São Paulo: Negócio Editora, 2000. 283 p
 

 

Em 23 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Jucelia Goncalves Ferreira de Almeida,
Professor(a) do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 23/02/2022, às 16:38,
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 2200954 e o código CRC 29A01891.
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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: José Conceição Silva Araujo

Código Disciplina

 Estágio supervisionado em computação III

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

Estágio Supervisionado I e II Estágio Supervisionado IV

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

2 2  4 32 33 40 105

Ementa

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

Objetivos

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

 

Conteúdo programático

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

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

Avaliação

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

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

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

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

A avaliação realizada individualmente, considerará os seguintes aspectos:

Assiduidade/ pontualidade/ comprometimento nas aulas teóricas e/ou teórico-práticas (vale 1,0 ponto);
Elaboração dos planos de aula para regência (vale 1,0 ponto).
Regência (vale 4,0 pontos).
Relatórios de estágio supervisionado (vale 2,0 pontos)
Participação nas apresentações dos seminários (vale 2,0 pontos), considerando:

Assiduidade
Comprometimento
Participação nas atividades propostas
Questionamentos e contribuições realizadas

 
 

Referências

Bibliografia básica: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Em 24 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por José Conceição Silva Araujo, Professor Efetivo, em
24/02/2022, às 10:37, 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 2201976 e o código CRC 4591912C.
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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

Conceito Básico da Derivada e Aplicação, 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. Conceitos Básicos e Propriedades de Derivadas.
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2. Regra de L’Hôspital

3. Máximos e Mínimos de funções Reais.

4. Técnicas de construção de gráficos de funções

5. Conceito de Integral e Primitivas.

6. Integrais e suas propriedades principais.

7. Integração por substituição e outras técnicas de integração.

8. Integral definida e definição de integral definida

9. O problema de área.

10. Somas de Riemann.

11. Propriedades principais de integrais definidas.

12. Teorema fundamental do Cálculo Integral.

13. Aplicações da Integral: Áreas de figuras planas e volumes de sólidos de
revolução.

Metodologia

As aulas serão desenvolvidas de forma presencial e dialogadas, com suporte
permanente de tecnologias e ferramentas de comunicação relacionadas
com  Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem - AVEA Moodle, disponibilizado
pela instituição.

O foco metodológico será na teoria de Ensino e Aprendizagem Construcionista, 
com base nas concepções de Papert (2007).

A carga horária semanal das aulas será de 4 horas/aula.

Para desenvolvimento das aulas serão seguidas as seguintes abordagens
didáticas: exposições dialogadas; exibição de recursos midiáticos (vídeos,
filmes, podcast, etc.); exposição de slides temáticos; utilização de ferramentas e
aplicações educacionais on-line; utilização de softwares matemáticos off-line ou on-
line; apresentação de trabalhos na forma de seminário; leitura de textos de artigos e
conteúdos teóricos em pdf; participação em fóruns e enquetes; mediação para
resoluções individuais ou coletivas de exercícios propostos.

 

Avaliação

Inicialmente, estarão desenvolvendo avaliação diagnóstica qualitativa, que
está subdividida em conhecimentos de realidade formativa, acesso tecnológico e
conteúdo aprendido em experiência anterior.

Já para efeito de avaliação da aprendizagem, esta se dará de forma processual e
contínua, mesclando concepções formativas e somativas. Nesse
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sentido,  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 seu processo avaliativo.

Nesse contexto, os instrumentos avaliativos e seus respectivos pontos/pesos são
os seguintes: Listas de exercício individuais ou em grupos (3 pontos); Mapas
Mentais ou Conceituais (2 pontos); Fóruns ou tarefas do Moodle (2 ponto) e Testes
escritos individuais (3 pontos), calculados pela fórmula abaixo:

                                           MF = (AV1)+(AV2)+(AV3)+(AV4)

Observação: é possível que a composição de alguma destas avaliações seja
composta por mais de uma atividade, exemplo: a composição somativa das  lista 1
+ lista 2 + lista 3, valendo 1 ponto cada, correspondam a AV1 ( que corresponde ao
uso de listas de exercícios individuais ou em grupos, que vale 3 pontos).

 
 

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.

PAPERT, Seymour. A máquina das crianças: repensando a escola na era da
informática. Ed. Ver. Porto Alegre: Artmed. 2007.
 

 

Em 24 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por DEMSON OLIVEIRA SOUZA, Professor Efetivo,
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em 24/02/2022, às 16:14, 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 2202637 e o código CRC 51C07EE6.
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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: CAMPUS: 
DOCENTE: 

Código Disciplina

28 REDES DE COMPUTADORES I

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

14 35

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

3 1 0 4 45 15 0 60

Ementa

Conceitos básicos de rede: modelos, camadas, protocolo, serviços, arquitetura.
Tipos de rede, locais, de longa distância e metropolitanas. Funcionalidade
específica das camadas do software de redes: modelos OSI e TCP/IP. Principais
soluções tecnológicas para a camada física. Principais tecnologias de redes
locais (LAN) e de longa distância (WAN). Princípios de roteamento. Principais
equipamentos de interconexão de redes. Funcionalidades básicas dos protocolos
de aplicação: correio eletrônico, transferência de arquivos, emulação de terminais,
serviços de diretório de redes, suporte a aplicações Web e outros.

Objetivos

Contribuir para que os discentes possam se apropriar das tecnológicas nos
processos de ensino e de aprendizagem de forma crítica, contextualizada e
colaborativa;
Capacitar o aluno para a compreensão dos fundamentos teóricos que
envolvem o funcionamento de uma Rede de Computadores;
Capacitar o aluno para a compreensão das potencialidades que envolvem um
ambiente de Rede de Computadores e suas aplicabilidades; 
Preparar o aluno para o planejamento de um ambiente de
conectividade envolvendo as redes de computadores, visando a
interoperabilidade entre os recursos computacionais existentes.

 

Conteúdo programático
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1. Conceitos básicos de rede
1.1. Classificação das redes
1.1.1. Extensão Geográfica
1.1.1.1. LAN
1.1.1.2. MAN
1.1.1.3. WAN
1.1.2. Topologia
1.1.2.1. Estrela
1.1.2.2. Anel
1.1.2.3. Barramento
1.1.3. Meio de Transmissão
1.1.3.1. Meios Guiados
1.1.3.2. Meios Não Guiados
1.1.4. Arquitetura
1.1.4.1. Token Ring
1.1.4.2. Arcnet
1.1.4.3. Ethernet

2. Padrão Ethernet
2.1. História
2.2. Velocidades de Comunicação
2.3. Endereçamento MAC
2.4. Protocolo CSMA/CD
2.4. Quadro

3. Cabeamento
3.1 Par Trançado
3.2. Coaxial
3.3. Fibra Óptica
3.4. Cabeamento Estruturado
3.4.1. Subsistemas
3.4.1.1. Área de trabalho
3.4.1.2. Rede secundária
3.4.1.3. Armário de telecomunicações
3.4.1.4. Rede primária nível 1
3.4.1.5. Sala de equipamentos
3.4.1.6. Sala de entrada de telec.
3.4.1.7 Cabo de interligação externo

4. Modelo de camadas
4.1. Comunicação entre camadas
4.2. Modelo de Referência
4.2.1. Modelo OSI
4.2.1.1. Física
4.2.1.2. Enlace
4.2.1.3. Rede
4.2.1.4. Transporte
4.2.1.5. Sessão
4.2.1.6. Apresentação
4.2.1.7. Aplicação
4.3. Modelo de Protocolo
4.3.1. Modelo TCP/IP
4.3.1.1. Acersso à Rede
4.3.1.2. Rede
4.3.1.3. Transporte
4.3.1.4. Aplicação
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4.4. Estudo Comparativo OSI x TCP/IP

5. Transmissão de Dados
5.1. Encapsulamento
5.2. Desencapsulamento
5.3. Segmentação
5.4. Remontagem

6. Endereçamento IP
6.1. Classes
6.2. Endereços Especiais
6.3. Sub-redes

7. Equipamentos de Interconexão de Redes
7.1. HUB
7.2. Switch
7.3. Roteador
7.3.1. Roteamento Básico

 

Metodologia

A metodologia adotada contemplará a realização das seguintes estratégias
didáticas:

Aula expositiva dialogada;
Resolução de exercícios;
Apresentação de trabalhos; 
Exibição de vídeos;
Desenvolvimento de projetos; 
Desenvolvimento de atividades que envolvem a utilização de ambientes
simulados para a elaboração das atividades práticas.

Avaliação

A avaliação da aprendizagem ocorrerá de forma processual por meio da
participação dos estudantes conforme abaixo:

    • AV1: Prova (10 pontos)
    • AV2: Prova (10 pontos)
    • AV3: 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.
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CURSO: Licenciatura em Computação CAMPUS: Jacobina
DOCENTE: Yuri Bastos 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 0 4 30 30 0 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
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.
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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. Educação Vigiada e Plataformização da Educação;
    5. Softwares Livres e Recursos Educacionais Abertos;
    6. Mídias e Tecnologias Aplicadas à Educação;
    7. Conceitos/competências da informática aplicados à Educação Básica;
    8. Metodologias Ativas
    9. Ensino remoto, ensino híbrido e educação online;
    10. Planejamento, Mediação, e Avaliação de apropriações tecnológicas no
ensino-aprendizagem.   
 

Metodologia

A proposta metodológica consiste em que o/a estudante se aproxime das
discussões e construções teórico-práticas acerca das oportunidades e dos
desafios da 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 presenciais ou síncronas(AP)*: exposições dialogadas;
rodas de conversação; exibição de vídeos; realização de atividades em grupos.
    • Para as atividades complementares ou assíncronas(AC): 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.

* Em acordo com o Plano de Retomada Gradual do IFBA – Campus Jacobina,
iniciantemente o componente curricular será desenvolvido de maneira emergencial
não presencial, com a entrada do campus na Fase 4 os encontros passarão a ser
presenciais. As atividades remotas serão desenvolvidos de forma síncrona através
da plataforma de Conferência Virtual BigBlueButton  disponível no Moodle do IFBA,
onde serão compartilhados todas as atividades e materiais das aulas, além de ser
o espaço de interação e colaboração da turma. O componente curricular contará
com uma carga horária semanal de 4 horas/aula, composta por 4 horas/aula de
atividades presenciais ou síncronas, totalizando 72 horas/aula (60 horas),
distribuídos em 18 encontros presenciais ou síncronos no decorrer do semestre.

Será garantida alternativas assíncronas (não-presenciais) para os estudantes que
apresentarem dificuldades/impedimentos de participação na forma presencial ou
síncrona. Exemplo: gravação e disponibilização dos encontros; compartilhamento
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das apresentações, dos materiais e das atividades das aulas no AVA, realização
de atividades complementares, atendimento individual.

 

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.

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:

 

KENSKI, V. M.. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação.
Campinas: Editora Papirus. 2012. 141p. Resenha disponível em : <
http://www.scielo.br/pdf/bolema/v29n51/1980-4415-bolema-29-51-0428.pdf >

GOMES ET ALL. Cultura Digital na Escola: Habilidades, experiências e
novas práticas. Recife: Pipa Comunicação. 2015.

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 >.

PRETTO, Nelson. Professores-autores em rede. Recursos Educacionais
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Abertos: práticas colaborativas políticas públicas / Bianca Santana; Carolina
Rossini; Nelson De Lucca Pretto(Organizadores).Salvador: Edufba; São
Paulo: Casa da Cultura Digital. 2012. Disponível em : <
http://www.aberta.org.br/livrorea/livro/livroREA-1edicao-mai2012.pdf >.

WANDERLEY, Yuri. Apropriações Tecnológicas Livres na Rede Pública
Estadual de Ensino da Bahia: A experiência dos educadores da Rede
Anísio Teixeira. Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e
comunicação na escolas brasileiras : TIC educação 2017. Núcleo de
Informação e Coordenação do Ponto BR, [editor]. São Paulo : Comitê Gestor
da Internet no Brasil, 2018. 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-
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

Privacidade Hackeada

 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
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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 o 4 30 30 0 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
educacionais nos processos de ensino e de aprendizagem.

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

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 presenciais ou síncronas (AP)*: exposições dialogadas; rodas de
conversação; exibição de vídeos; realização de atividades em grupos.
    • Para as atividades complementares ou assíncronas (AC): 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.

* Em acordo com o Plano de Retomada Gradual do IFBA – Campus Jacobina,
iniciantemente o componente curricular será desenvolvido de maneira emergencial não
presencial, com a entrada do campus na Fase 4 os encontros passarão a ser presenciais.
As atividades remotas serão desenvolvidos de forma síncrona através da plataforma de
Conferência Virtual BigBlueButton  disponível no Moodle do IFBA, onde serão
compartilhados todas as atividades e materiais das aulas, além de ser o espaço de
interação e colaboração da turma. O componente curricular contará com uma carga
horária semanal de 4 horas/aula, composta por 4 horas/aula de atividades presenciais ou
síncronas, totalizando 72 horas/aula (60 horas), distribuídos em 18 encontros presenciais
ou síncronos no decorrer do semestre.

Será garantida alternativas assíncronas (não-presenciais) para os estudantes que
apresentarem dificuldades/impedimentos de participação na forma presencial ou síncrona.
Exemplo: gravação e disponibilização dos encontros; compartilhamento das
apresentações, dos materiais e das atividades das aulas no AVA, realização de
atividades complementares, atendimento individual.

 

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
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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
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).
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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

Privacidade Hackeada

 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

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

Revolution O.S. Link: https://libreflix.org/i/revolution-os
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25/02/2022, 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 2204904 e o código CRC 979340E3.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
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CURSO: Licenciatura em Computação  CAMPUS: Jacobina
DOCENTE:  Vanessa Rios Macedo

Código Disciplina

31 Metodologia e Prática do Ensino em Computação II

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

  

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

1 3  4 15 45 00 60

Ementa

Metodologia Educacional: softwares educacionais A tecnologia no processo
educacional mediado por software. Ambiente escolar e software educacional.
Concepção de interface e interativa em software educacional. Formação docente
e software educacional. Metodologia Educacional: simulações O uso de software
de simulação na prática docente. O software de simulação no desenvolvimento de
cenários. A utilização de tecnologia de simulação em relação à interatividade dos
alunos. A simulação da realidade e a compreensão prática. Metodologia
Educacional: laboratórios O uso de laboratórios e suas regras dentro do espaço
escolar. Formação de professores para uso de laboratórios de informática. O
laboratório como espaço para apoiar o aluno em seus afazeres educacionais.
Práticas pedagógicas e o laboratório de informática.

Objetivos

OBJETIVO GERAL

Construir compreensões sobre metodologias e práticas do ensino em computação
a partir de conteúdos referentes à organização de planos pedagógicos,
metodologias e práticas pedagógicas mediadas pelas tecnologias digitais.

Objetivos Específicos:

1. Discutir conceitos pertinentes à Metodologia e Prática do Ensino de
Computação

2. Conhecer e construir concepções sobre/de tecnologias digitais, software,
dispositivos digitais na educação.
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3. Identificar e analisar softwares e suas finalidade educacionais
4. Compreender criticamente as metodologias ativas e suas possibilidades na

prática docente
5. Discutir a apropriação de softwares educacionais nos cenários educativos
6. Elaborar e desenvolver aulas com mediação tecnológica.
7. Apresentar possibilidades didático-pedagógicas a partir de softwares

educacionais e das metodologias ativas

Conteúdo programático

·       Metodologia Educacional: softwares educacionais

·       A tecnologia no processo educacional mediado por software.

·       Ambiente escolar e software educacional.

·       Concepção de interface e interativa em software educacional.

·       Formação docente e software educacional.

·       Metodologia Educacional: simulações

·       O uso de software de simulação na prática docente.

·       O software de simulação no desenvolvimento de cenários.

·       A utilização de tecnologia de simulação em relação à interatividade dos
alunos.

·       A simulação da realidade e a compreensão prática.

·       Metodologia Educacional: Tecnologias Digitais e Metodologias Ativas

·       O uso de dispositivos (móveis) nos espaços educativos

·       Formação de professores para as apropriações das tecnologias digitais

·       Dispositivos digitais como espaço formativo do estudante (itinerância
formativa do estudante)

·       Práticas pedagógicas e mediação tecnológica

·    A utilização das tecnologias digitais na “aplicação” das metodologias ativas

 

Metodologia

A proposta metodologia da disciplina está baseada nos pressupostos da
metodologia dialética, compreendendo o conhecimento como uma construção dos
alunos a partir de suas interações com os conteúdos trabalhados, refletidos,
(re)elaborados. Dentro dessa perspectiva, as ações serão desenvolvidas a partir
de etapas que envolvem: mobilização para o conhecimento, construção do
conhecimento e elaboração da síntese do conhecimento construído.
Dentre as mediações e estratégias didático-pedagógicas, podemos situar: aulas
expositivas e dialogadas; estudo de caso, rodas de conversa; estudos, discussão

Plano de Curso de Disciplina do Ensino Superior CCINFOSUP.JAC 2205096         SEI 23745.000155/2022-51 / pg. 67



e sistematização de textos a partir de apresentações orais e escritas
(individualmente e/ou em pequenos grupos) bem como na construção de mapas
mentais; exibição de vídeos; seminários; estudo da realidade escolar a partir de
diálogos e observações na(s) escola(s), criando espaço para debates e
construções que envolvam o fazer docente do licenciando.
 

Avaliação

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

1ª Nota

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

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

2ª Nota

Elaboração de Ficha de Avaliação de software educacional (4,0 pontos)
Apresentação do Software Educacional de acordo com a Ficha de avaliação
produzida (1,0 ponto)
Planejamento de aula envolvendo softwares na prática pedagógica (3,0
pontos)
Desenvolvimento de aulas envolvendo softwares na prática pedagógica (2,0
pontos)

3ª Nota

Ensaio sobre softwares com finalidades educacionais e/ou sobre tecnologias
digitais e metodologias ativas (10,0)

A média do semestre será calculada a partir da média aritmética das 03 (três)
notas obtidas nas avaliações realizadas durante o semestre.

Para ser aprovado na disciplina o aluno deverá:

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

•           Apresentar no mínimo 75% de frequência nas aulas

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

Referências

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

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

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

Bibliografia complementar: 

ALVES, Lynn (et al). Tecnologias digitais nos espaços escolares: um diálogo
emergente. In: FERRAZ, Obdália (org.). Educação, (multi)letramentos e
tecnologias: tecendo redes de conhecimento sobre letramentos, cultura digital,
ensino e aprendizagem na cibercultura. Salvador: EDUFBA, 2019. p. 117-139.

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

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

MARTINS, Lilian C. Bacich - BACICH, Lilian; MORAN, J. M. (Org.). Metodologias

ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto
Alegre: Penso, 2017. v. 1. 238p.

MATTAR, J. Metodologias ativas para a educação presencial, blended e a
distância. 1. ed. São Paulo: Artesanato Educacional, 2017. v. 1. 118p

MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e
mediação pedagógica. 3. ed. Campinas: Papirus, 2001

NÓVOA, Antônio. Escolas e professores: proteger, transformar, valorizar.
Salvador: SEC/IAT, 2022.

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

PAPERT, Seymour. A máquina das crianças: repensando a escola na era da
informática. Porto Alegre: Artmed, 1994.

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

VELOSO, Hernâni; DA COSTA, António Fermino;TEIXEIRA, João Lopes.
Factores, Representações e Práticas Institucionais de Promoção do
Sucesso Escolar no Ensino Superior. U.Porto editorial. 2010. Ebook:
http://site.ebrary.com/lib/utfpr/detail.action?
docID=10420295&p00=pr%C3%A1ticas+ensino
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Em 25 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Rios Macedo, Professor(a) do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 25/02/2022, às 16:46, 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 2205096 e o código CRC AF029FF0.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
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CURSO: Licenciatura em Computação      CAMPUS: Jacobina
DOCENTE: Vanessa Rios Macedo

Código Disciplina

32 Estágio Supervisionado em Computação I

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

  

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

   7 32 33 40 105

Ementa

Acompanhamento e observação da organização do trabalho pedagógico na
Educação Básica. As modalidades organizativas do cotidiano escolar:
planejamento e etapas de execução. Conhecimentos conceituais, atitudinais e
procedimentais: o processo de ensino como intervenção produtiva no processo de
aprendizagem. Atividades produtivas: a reflexão sobre as estratégias didáticas
como um dos pilares constitutivos da prática pedagógica; elaboração de relatório
de estágio de observação e coparticipação.

Objetivos

OBJETIVO GERAL

Construir compreensões sobre o estágio supervisionado na formação do
profissional docente a partir de estudos e discussões teóricas, bem como nas
aproximações com a realidade escolar através da observação e coparticipação em
escolas da Educação Básica.

Objetivos Específicos:

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

2. Compreender as implicações do estágio curricular supervisionado na
formação da identidade profissional docente

3. Analisar as implicações do ensino no processo de aprendizagem
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4. Conhecer a realidade de instituições escolares: organização, funcionamento,
estrutura, relações dentre outros aspectos, com ênfase na prática pedagógica
na Educação Básica

Desenvolver ações de coparticipação voltadas para os processos de ensino-
aprendizagem. 

Conteúdo programático

•    Embasamento teórico sobre Estágio Supervisionado

•           Organização do trabalho pedagógico na Educação Básica

•           Regulamento e procedimentos que regulam o estágio supervisionado

•           Reflexões sobre as estratégias didáticas como um dos pilares constitutivos
da prática pedagógica

•           A prática de ensino e suas implicações nos processos de aprendizagem

•           Elaboração de planos de aula

•           Construção e sistematização do relatório de estágio

Metodologia

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

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

É importante ressaltar que a disciplina de Estágio I será desenvolvida com
articulação teoria-prática, com encontros presenciais destinados a discussões
teóricas de acordo com a proposta da disciplina, bem como a preparação para as
etapas que envolvem a observação e coparticipação do estudante na Educação
Básica.

Avaliação

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

1ª Nota

Assiduidade/pontualidade (2,0 pontos)
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Participação nas discussões teóricas e atividades propostas em sala
(momentos presenciais) (7,0 pontos)
Autovaliação (1,0 ponto)

2ª Nota

Elaboração dos planos de aula (5,0 pontos)
Coparticipação/Produção de Oficinas (5,0 pontos)

3ª Nota

Relatório de Estágio Supervisionado (5,0 pontos)
Elaboração e apresentação do Seminário (5,0 pontos)

A média do semestre será calculada a partir da média aritmética das 03 (três)
notas obtidas nas avaliações realizadas durante o semestre.

Para ser aprovado na disciplina o aluno deverá:

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

Apresentar no mínimo 75% de frequência nas aulas.

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

Referências

Bibliografia básica: 

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

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

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

Bibliografia complementar: 

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

Cruz, M. E. J. K. da, & Haetinger, W. (2013). Articulação das Práticas e Estágios no
Currículo de Licenciatura em Computação. Revista Espaço Acadêmico, 13(148),
35-43. Recuperado de
https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/21686

D’ÁVILA, C. Implicações do estágio curricular supervisionado sobre a identidade
profissional docente. In: D’ÁVILA, C. M; ABREU, R. M. DE (Orgs); O estágio
curricular supervisionado na formação de professores e pedagogos: entre a
realidade e o devir. - Curitiba, Paraná: CRV, 2014. p. 17-29.

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

LEMOS, A. S. Entre Patinho Feio e Bela Adormecida: em busca do sentido de uma
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Licenciatura em Computação. Revista Espaço Acadêmico, volume 13, nº 148,
setembro, 2013. Disponível em:
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/21623/11570 
Acesso em: 11 fev. 2022.

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

MATOS, E. S. Identidade profissional docente e o papel da interdisciplinaridade no
currículo de licenciatura em computação. Revista Espaço Acadêmico, volume 13,
nº 148, setembro, 2013. Disponível em:
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/21778/11572
Acesso em: 11 fev. 2022.

MARIN, Alda Junqueira ... [et al.] (Org.) Didática: saberes estruturantes e formação
de professores. Salvador : EDUFBA, 2019.  180 p. - (XIX ENDIPE, 3)

NÓVOA, Antônio. Escolas e professores: proteger, transformar, valorizar.
Salvador: SEC/IAT, 2022.

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

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

 

Em 25 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Rios Macedo, Professor(a) do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 25/02/2022, às 17:08, 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 2205166 e o código CRC 29B0EF09.
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CURSO: Licenciatura em Computação  CAMPUS: Jacobina
DOCENTE: Vanessa Rios Macedo

Código Disciplina

17 Didática

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para

  

  

Créditos Carga horária

Teóricos Práticos Estágio Total Teóricos Práticos Estágio Total

   4 30 30 00 60

Ementa

A Didática no seio das teorias pedagógicas. Tendências Pedagógicas Liberais
[Tradicional, Progressivista, Não-Diretiva e Tecnicista]. Tendências Pedagógicas
Progressistas [Libertadora, Libertária, Crítico-Social dos Conteúdos,
Sociointeracionista]. Planejamento de ensino: perspectiva crítica, estratégias,
etapas para elaboração. Saberes, competências e atitudes docentes.
Competências didáticas para o trabalho docente. Procedimentos didáticos:
elementos para o planejamento de ensino. Avaliação do processo ensino-
aprendizagem. Interdisciplinaridade. Métodos e técnicas de ensino. Utilização
adequada dos recursos instrucionais.

Objetivos

OBJETIVO GERAL

Construir compreensões sobre os fundamentos da Didática enquanto pressupostos
fundamentais na formação do professor e exercício da docência.

Objetivos Específicos:

1. Compreender a importância da Didática enquanto fundamento relevante para
a formação do professor e exercício da docência

2. Conhecer as tendências pedagógicas a partir de diferentes dimensões,
reconhecendo suas implicações nos aspectos político, profissional e cultural
que fazem parte dos processos de ensino-aprendizagem

3. Compreender a avaliação da aprendizagem como processo formativo
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4. Desenvolver sequência didática utilizando adequadamente recursos digitais

Conteúdo programático

·       A importância da Didática na formação do professor

·       A Didática nas Tendências Pedagógicas

·       Elaboração de planos de aula

·       Avaliação da aprendizagem como processo formativo

·       Construção da identidade docente, elementos identitários e saberes docentes

·       A relação professor e aluno

·       Métodos de ensino

·       Sequência didática

Metodologia

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

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

Avaliação

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

1ª Nota

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

Obs.: Sobre o Síntese da aula- No início de cada aula, um estudante será eleito
(caso não se voluntarie) para realizar a síntese da aula e apresentá-la na aula
seguinte.
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2ª Nota

Elaboração de uma Sequência Didática produzida em grupos (6,0 pontos)
Apresentação da Sequência Didática e ajustes necessários após
contribuições da turma (2,0 pontos)
Desenvolvimento de ações da Sequência Didática

3ª Nota

Elaboração de planos de aula (5,0)
Seminário (5,0 pontos)

A média do semestre será calculada a partir da média aritmética das 03 (três)
notas obtidas nas avaliações realizadas durante o semestre.

Para ser aprovado na disciplina o aluno deverá:

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

•           Apresentar no mínimo 75% de frequência nas aulas

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

Referências

Bibliografia básica: 

CANDAU, Vera Maria (org.). A didática em questão. Petrópolis, Vozes, 1993.

LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da Escola Pública: a pedagogia crítico
social dos conteúdos. São Paulo, Loyolo, 1993.

VASCONCELOS, Celso. Planejamento. Projeto de ensino-aprendizagem e
projeto político-pedagógico. 10a ed. São Paulo: Libertad, 2002.

Bibliografia complementar: 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília,
2018

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

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

MARIN, Alda Junqueira ... [et al.] (Org.) Didática: saberes estruturantes e formação
de professores. Salvador : EDUFBA, 2019.  180 p. - (XIX ENDIPE, 3)

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

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

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto político-pedagógico da escola.
Campinas: Papirus, 1996
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ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artemed, 1998.

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

 

Em 25 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Rios Macedo, Professor(a) do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico - EBTT, em 25/02/2022, às 17:13, 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 2205176 e o código CRC FFBACFEB.
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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: Eloi da Silva Pereira 
 

Código Disciplina 

27 Álgebra Linear 

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 

Matrizes, Determinante e Sistemas de Equações Lineares. Vetores e Aritmética 
Vetorial. Espaços Vetoriais e Subespaços. Bases e Dimensões. Transformações 
Lineares. Autovalores e Autovetores.  

Objetivos 

 
Objetivo Geral: proporcionar conhecimentos de Álgebra Linear e suas aplicações, 
tornando o estudante capaz de reconhecer e resolver problemas relacionados a 
sistemas lineares, espaços vetoriais e transformações lineares.  
Objetivos específicos: reconhecer matrizes reais; estabelecer condições para a 
realização da análise qualitativa do comportamento das Transformações Lineares 
e suas Matrizes associadas; caracterizar os espaços vetoriais e subespaços; 
manipular autovalores e autovetores; compreender os conceitos de vetores e 
espaços vetoriais. Aplicar os elementos conceituais.  
 

Conteúdo programático 

1. Matrizes;  

2. Operações com Matrizes: Transposição, Adição e Multiplicação por um número 

real; 
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3. Operações com matrizes: multiplicação;  
4. Operações com matrizes: inversão;  

5. Determinantes; 

6. Sistemas Lineares;  

7. Discussão de Sistemas Lineares;  

8. Espaços Vetoriais: definição e propriedades dos espaços vetoriais;  

9. Subespaços vetoriais: definição; os subespaços vetoriais de R² e R³;  

10. Combinações lineares;   

11. Base e dimensão;  
12. Dimensão de um Espaço Vetorial; 
13. Soma de subespaços;  
14. Transformações Lineares; 
15. Propriedades das Transformações Lineares; 
16. Núcleo e Imagem de uma transformação Linear;  
17. Matriz Associada à Transformação Linear; 
18. Álgebra da Transformação Linear; 
19. Transformações especiais no R² 
20. Operadores Lineares Inversíveis; 
21. Mudança de Base; 
22. Autovetores e autovalores de Matrizes; 
23. Polinômio característico; 
24. Cálculo de autovalores e autovetores.  
 

Metodologia 

 
As aulas serão desenvolvidas de forma presencial e dialogadas, com suporte 
permanente de tecnologias e ferramentas de comunicação relacionadas 
com Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem - AVEA Moodle, 
disponibilizado pela instituição. 

 

A carga horária semanal das aulas será de 4 horas/aula. 
 

Para desenvolvimento das aulas serão levados em consideração aspetos 
expositivos e abordagens didáticas dialogadas com a possibilidade de uso de 
recursos didáticos tecnológicos como uso de vídeos; sessão de filmes ou 
documentários; uso do podcast na divulgação científica; metodologias ativas; 
Produção de apresentações em slides e apresentações orais; uso de softwares e 
aplicativos matemáticos ao longo do desenvolvimento das aulas;  
Produção de Oficinas e seminários com a finalidade de enriquecer o processo de 
ensino-aprendizagem da turma; estímulo à leitura e compartilhamento de 
conteúdos afins à disciplina.  
Participação individual ou em grupo para resolução de atividades.  
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Avaliação 

 
Instrumentos a serem usados pelo Docente: 

 
Aspetos qualitativos como frequência, pontualidade, participação e compromisso com a 
dinâmica em sala de aula e processo ensino-aprendizagem em matemática (soma = 2 
pontos). 
 
 Listas de exercícios individual ou em grupo (soma = 3 pontos) 

 
Atividades/ Oficinas e metodologias ativas (soma = 2 pontos). 
 
Testes escritos individuais (soma = 3 pontos) 
 

 
Realização de Avaliação Diagnóstica com o objetivo de verificar quais 
saberes matemáticos, dentro da realidade formativa de cada, eles têm 
maior ou menor afinidade; verificar condições de acesso tecnológico da 
turma. 
A avaliação da aprendizagem será contínua e processual considerando 
para a composição da nota final do aluno aspetos qualitativos e 
quantitativos numa perspetiva formativa e somatória. Levar em 
consideração o processo individual e coletivo dos alunos diante de 
conteúdos já conhecidos e outros ainda inéditos, uma vez que as 
experiências anteriores devem ser consideradas como ponto de partida 
para a apresentação de novos conteúdos. 
Despertar a participação voluntária dos alunos no processo de ensino-
aprendizagem de matemática provocando a pesquisa, a colaboração e o 
aprendizado através do erro cometido. 
 
Fórmula para o cálculo das médias de cada Unidade Letiva: 
MF = (AV1) + (AV2) + (AV3) + (AV4) 
 
Observação para a composição de cada AV poderão ser realizadas uma ou 
mais de uma atividade ao longo de cada Unidade. 
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Referências 

Bibliografia básica: 

 
GERSTRING, J. L. Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação: 

um tratamento moderno de matemática discreta. 5.ª 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. 2.ª ed. São Paulo: Pearson, 

1987.  

 

Bibliografia complementar: 

  
ANTON, H., RORRES, C. Álgebra Linear com aplicações. 10ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2012. 
 
CALLIOLI, C. A; DOMINGOS, H. H.; COSTA R. C. F. Álgebra Linear e 

Aplicações. 6.ª ed. São Paulo: Atual Editora, 2013. 
 
LEON, S. J. Álgebra Linear com aplicações..8.ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2011. 
 
STRANG, G. Álgebra Linear e suas aplicações. São Paulo: Cenage, 2010 
 
SANTOS, R. J. Um curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. 

Belo Horizonte: Imprensa Universitária da UFMG, 2017. 
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