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CAPÍTULO  I - JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 
 
 
1.1  JUSTIFICATIVA  

 

O Plano do curso Técnico de Nível Médio em Informática do IFBA/Jacobina 

apresenta como marco norteador o projeto institucional que se pauta na 

compreensão de educação científico–tecnológico–humanística, visando à 

formação integral do cidadão crítico-reflexivo, competente técnica e eticamente 

e comprometido efetivamente com as transformações sociais, políticas e 

culturais de sua região, do seu país e do mundo. Para isto, a Instituição busca 

formar profissionais que sejam capazes de lidar com a rapidez da produção 

dos conhecimentos científicos e tecnológicos e de sua transferência e 

aplicação na sociedade em geral e no mundo do trabalho, em particular. 

 

A iniciativa de criação deste curso se integra no contexto das políticas de 

grandes empresas que vem, nos últimos anos, aumentando seus investimentos 

na pesquisa em tecnologias da informação. Junta-se a isto a importância do 

setor da informática para o desenvolvimento socioeconômico do Nordeste onde 

a maioria dos estados desenvolvem importantes programas de apoio e fomento 

ao setor e, mais especialmente, o próprio estado da Bahia. 

 

Apresentando-se como um dos municípios baianos com perspectiva de 

crescimento econômico real, com um PIB de 5.033, Jacobina também aponta 

como um potencial na área educacional. Dados do Censo Educacional 

realizado pelo INEP registraram, no ano de 2009, 1.761 matrículas no Ensino 

Pré-escolar, 14.632 no Ensino Fundamental, 3.348 no Ensino Médio, em sua 

maioria, distribuídas em escolas da rede estadual e municipal de ensino e uma 

minoria em escolas particulares. Não há registro de matrículas em escolas 

federais uma vez que o município não conta com nenhuma instituição de 

ensino federal, embora apresente um potencial humano significativo que 

justifica essa instalação. 
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O Curso Técnico em Informática abrange todas as atividades desenvolvidas na 

sociedade. É a difusão social da informação em larga escala de transmissão, a 

partir de sistemas tecnológicos inteligentes. Esse curso será criado e 

implantado no IFBA Jacobina com o intuito de atender a uma grande demanda 

das empresas locais, e de toda a região da Chapada Diamantina, 

especialmente do piemonte.  Desse modo, pretende-se suprir a enorme 

carência de profissionais qualificados nessa área e contribuir com o 

desenvolvimento socioeconômico da região e do país.  De acordo com o 

Presidente da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), Prof. José Carlos 

Maldonado, poucos jovens têm se interessado pelo setor de Tecnologia da 

Informação, apesar do elevado potencial de crescimento dessa área no Brasil 

(10 % ao ano), em relação ao resto do mundo (3 % ao ano). O mercado 

nacional já está precisando de profissionais qualificados nessa área e o 

Ministério da Ciência e Tecnologia já estima, em médio prazo, um deficit de 3 

milhões de recursos humanos em TI.  

Segundo, OLIVEIRA (2007), Informática é a ciência que estuda como as 

informações são coletadas (dados), organizadas, tratadas e comunicadas. Esta 

ciência busca meios para obter mais rapidez no processamento e maior 

proteção (segurança) para as informações geradas através do mesmo. Hoje 

em dia, a sociedade vive na era da informação, abrangendo todos os setores, 

desde a indústria, comércio, na área financeira, na área de saúde, na área de 

ensino, entre outros. Devido à implantação de sistemas computacionais em 

todos estes setores, o mercado de trabalho vem exigindo que os profissionais 

de diversas áreas estejam familiarizados com as ferramentas computacionais, 

além de criar uma demanda para profissionais que sejam capazes de construir, 

implantar e manter o funcionamento destes sistemas. Um destes profissionais 

é o Técnico em Informática, que utiliza o computador como sua principal 

ferramenta de trabalho. Segundo, NORTON (2006), já na década de 90, o 

impacto do computador sobre as empresas ia muito além do volume de 

transações de dados. Nas últimas décadas, os computadores alteraram 

radicalmente as práticas comerciais, não apenas nos Estados Unidos, mas em 

todo o mundo, um exemplo disso é o comércio eletrônico através da internet. 
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Outro setor beneficiado pela internet é o de serviços: Correios, Receita Federal, 

Detran, Supremo Tribunal Federal, Caixa Econômica Federal, dentre outros. 

Estes serviços exercem um importante instrumento de cidadania. (MONTEIRO 

et al, 2002)  

 

Neste contexto, a proposta de um curso técnico de nível médio em informática 

para a região de Jacobina atende às demandas sociais e econômicas de uma 

região do estado da Bahia que se apresenta com carência no setor, uma vez 

que não há registros da oferta de cursos desta natureza, que sejam públicos e 

gratuitos.  

 

A partir do 1º semestre de 2012, dar-se-á início ao ano letivo do curso de 

educação profissional, na modalidade  integrado, na área de Informática, 

perfazendo um total de 80 vagas oferecidas no turno diurno. Nesta região, o 

campus Jacobina é pioneiro no curso de técnico de nível médio em informática.  

 

HISTÓRICO 

Situada na região noroeste da Bahia, no extremo norte da Chapada 

Diamantina, a cerca de 330 km de Salvador, a cidade de Jacobina tem, 

segundo dados do IBGE/2009, 79.013 habitantes, distribuída numa área 

territorial de 2.320 Km², cercada por montanhas, serras, lagoas, grutas, rios, 

cachoeiras, fontes e morros, características geofísicas que explicam seu 

potencial mineral e a coloca numa posição privilegiada no estado da Bahia, de 

provável potencial para a atividade ligada ao ecoturismo.  Devido à sua rica 

história sobre a mineração aurífera, Jacobina recebeu o título de Cidade do 

Ouro e já se apresenta como um polo atrativo de visitantes interessadas no 

turismo ecológico, nos estudos geológico e geográfico, como também 

interessados em sua história, folclore e o seu acervo histórico-cultural. 

 Sua rica história está ligada à corrida de bandeirantes e portugueses às minas 

de ouro descobertas em terras do atual município, no início do século XVII, 

quando a notícia de exploração de minérios levou ao lugar numerosos 
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contingentes humanos, sedentos de ouro fácil. Iniciaram-se, também, por essa 

época, as atividades suplementares de criação de gado e de culturas agrícolas 

essenciais. À proporção que novas levas de braço chegavam para o garimpo, o 

arruado à margem do Itapicuru Mirim ia crescendo rapidamente, reunindo 

população inicial bastante densa e heterogênea.  

 

A notícia da descoberta de diamantes na Chapada Diamantina, em meados do 

século XIX, provocou o êxodo de grande número de mineiros, promovendo 

prolongada fase de paradeiro e causando o declínio das atividades locais. Isso 

explica, em grande parte, a demora para a elevação da vila à categoria de 

cidade que só ocorreu em 1880, pela Lei Provincial 2.049, de 28 de julho, 

valendo-lhe o título de Agrícola Cidade de Santo Antônio de Jacobina. Sua 

instalação ocorreu a 11 de janeiro de 1893, no governo de Joaquim Manoel 

Rodrigues Lima.  

 

(: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/VistaAereaJacobina.jpg 

A cidade tem como principais fontes de renda o comércio (lojas de roupas, 

autopeças, postos de combustível, bem como fábricas no setor de calçados); 

prestação de serviços, por meio de hotéis de restaurantes, e a extração de 

ouro.  

 

Quanto à localização, Jacobina faz limites com Capim Grosso, Ourolândia, 

Várzea Nova, Miguel Calmon e Quixabeira. Tem como distritos Itaitu, Itapeipu, 

Junco, Lages do Batata, Caatinga do Moura, Cachoeira Grande e Paraíso. 

Possui ainda pequenos povoados como Cafelândia, Várzea de Dentro, 

Barrocão de Cima e Baixo, Barro Vermelho. 
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Dados utilizados na elaboração do informativo 2007 sobre o Comércio Exterior 

na Bahia pelo MDIC/SECEX, órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior, atestam que as exportações brasileiras atingiram, em 

2007, o valor de US$ 160.65 bilhões, sendo a Bahia responsável por 

aproximadamente US$ 7.5 bilhões. Este valor colocou nosso estado na 

situação de sétimo maior exportador do país.  

 

 
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.jacobinaarte.com/site_images/jacobinasttadt5.jpg&im

grefurl=http://www.jacobinaarte.com/brazil_jacobina.htm&usg=__k-QWNZcrd-

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=601690 

Fontes: 
www.jacobina.ba.gov.br 
BNB -Divisão de Mecanografia 
Guia Cultural da Bahia - Governo do Estado da Bahia  

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=256086           

 
 
1.2 OBJETIVOS 
 

Com base nos princípios norteadores explicitados na LDB nº 9394/96, nas leis, 

decretos, pareceres e referências que normatizam a Educação Profissional e 

no Decreto nº 5.154/2004 que versam sobre a formação do profissional-

cidadão, o Curso Técnico de Nível Médio do IFBA apresenta como Objetivo 

Geral formar profissionais técnicos de nível médio na área profissional de 

informática de acordo com as tendências tecnológicas da região e do país, e 

em consonância com as demandas dos setores produtivos, com perfil pautado 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=256086
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no saber-fazer e no saber-ser, assegurando a formação comum indispensável 

para o exercício profissional e da cidadania. 

 

De acordo com o Artigo 1º, parágrafo único da Resolução CNE/CEB 4/99, que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de 

nível técnico, atualizada pela Resolução CNE/CEB 1/05. “a educação 

profissional integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência 

e à tecnologia, objetiva garantir ao cidadão o direito ao permanente 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social”.   

Tendo em vista todos esses aspectos, o objetivo deste projeto é criar as 

condições necessárias para a constituição deste curso no IFBA, no município 

de Jacobina, com a oferta do curso técnico de nível médio em informática, na 

modalidade integrada, à comunidade desta cidade. Com isso, busca-se 

contribuir para a difusão dessa área de atuação no Estado da Bahia, além de 

fornecer mais oportunidades para a formação de profissionais qualificados, que 

estejam aptos a suprir as potencialidades locais do mercado de trabalho. 

Atualmente, o IFBA Jacobina está em fase final de sua implantação e aquisição 

de materiais visando a sua consolidação em caráter permanente, atendendo 

satisfatoriamente aos requisitos básicos para o funcionamento inicial do 

referido curso. 

É importante ressaltar a importância socioeconômica e cultural da Educação 

Profissional e Tecnológica de boa qualidade para a população brasileira, bem 

como a necessidade das empresas em contratar mão de obra qualificada. Em 

vista deste cenário, o Governo Federal decidiu ampliar sua atuação nessa área 

e criou, em 2005, o Plano de Expansão da Rede Federal de Educação 

Tecnológica, que foi dividido em duas fases. Na Fase I foi prevista a criação de 

42 novas unidades e, na Fase II, mais 150 novas Escolas em todo o Brasil1. No 

Estado da Bahia, como parte integrante da Fase de Expansão I, iniciou-se, em 

2006, o processo de transformação do Campus de Simões Filho em uma nova 

Unidade de Ensino e a implantação das Unidades de Ensino de Santo Amaro, 

                                                             

1 http://www.servidorpublico.net/noticias/2008/01/02/brasil-tera-354-escolas-tecnicas-em-2010, Acessado 

em 05/01/2008. 

http://www.servidorpublico.net/noticias/2008/01/02/brasil-tera-354-escolas-tecnicas-em-2010
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de Porto Seguro e de Camaçari. Com o início da Fase de Expansão II foi 

prevista a construção de novas Unidades do IFBA em Ilhéus, Jacobina, Bom 

Jesus da Lapa (transferida para o IFBAIANO), Irecê, Feira de Santana, Seabra, 

Jequié e Paulo Afonso2. Logo, é neste contexto que se insere o campus 

Jacobina, com o curso de Técnico em Informática, na modalidade Integrada. 

 

O curso Técnico de Nível Médio em Informática tem como objetivo formar 

profissionais-cidadãos técnicos de informática, com postura ética e com 

elevado grau de responsabilidade social, aptos a fornecerem suporte e 

manutenção de sistemas e de tecnologias de processamento e transmissão de 

dados e informações. 

Os objetivos específicos do curso compreendem a formação de Técnicos de 

Nível Médio em Informática aptos a:  

 Especificar, montar, instalar e utilizar computadores; 

 Instalar e utilizar softwares; 

 Interligar sistemas de computadores; 

 Diagnosticar e corrigir falhas no funcionamento de computadores; 

 Desenvolver web sites simples;  

 Desenvolver sistemas;  

 Realizar manutenção básica em sistemas de informática. 

 

CAPÍTULO II – REQUISITOS DE ACESSO 

Como se observa a seguir, neste curso se estabelece as condições de ingresso 

na modalidade integrada do IFBA Jacobina. 

 

 

2.1 FORMA DE INGRESSO 

                                                             

2 www.cefetba.br/index_2.htm, acessado em 05/01/2008. 

http://www.cefetba.br/index_2.htm
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O acesso ao Curso Técnico em Informática de Nível Médio, na modalidade 

Integrada, será feito através do processo seletivo aberto ao público, no primeiro 

módulo do curso, para estudantes portadores do certificado de conclusão do 

Ensino Fundamental, ou equivalente, devendo o número de vagas atender ao 

que está designado no Plano de Curso, conforme a possibilidade física e 

técnica do campus Jacobina. O Processo Seletivo para acesso regular ao 

curso será oferecido uma vez ao ano e obedecerá aos trâmites de todos os 

cursos técnicos do IFBA, segundo critérios institucionais, com o objetivo de 

apreciação das competências e habilidades que os candidatos deverão possuir 

como egressos do Ensino Fundamental 

Neste curso que terá início no primeiro semestre de 2012, serão 

disponibilizadas 80 vagas para a Educação Profissional, no curso Técnico de 

Nível Médio em Informática, no turno diuturno, podendo o mesmo ter um 

aumento de suas vagas de acordo com a demanda.  

 

2.2  MATRÍCULA 

 

 Oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o 

curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica 

de nível médio, contando com matrícula única para cada aluno em atenção ao 

Decreto 5.154/2004, inciso I do § 1º do Artigo 4º.  

 

Os critérios gerais de matrícula seguirão as normas da Organização Didática 

dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrado do 

IFBA em vigor. 
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CAPÍTULO III – PERFIL DO CONCLUINTE   

3.1 – Perfil do Concluinte 

 
O egresso do Curso Profissional Técnico na Área de Informática, na 

modalidade integrada com qualificação em Tecnologia da Informação estará 

apto a realizar atividades de concepção, especificação, projeto, 

implementação, avaliação e suporte de software e em tecnologias de 

processamento e transmissão de dados, incluindo hardware, software, 

aspectos organizacionais e humanos, visando às aplicações na produção de 

bens, serviços e conhecimentos. 

 

 

Competências gerais atribuídas ao Técnico na área de Informática, com 

qualificação em TI 

 Identificar o funcionamento e relacionamento entre os componentes 

de computadores e seus periféricos. 

 Instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, periféricos 

e softwares. 

 Identificar a origem de falhas no funcionamento de computadores, 

periféricos e softwares avaliando seus efeitos. 

 Analisar e operar os serviços e funções de sistemas operacionais. 

 Desenvolver algoritmos através de divisão modular e refinamentos 

sucessivos. 

 Selecionar e utilizar estruturas de dados na resolução de problemas 

computacionais. 

 Aplicar linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento 

de software. 

 Identificar arquiteturas de redes. 

 Identificar meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação, 

reconhecendo as implicações de sua aplicação no ambiente de rede. 

 Organizar a coleta e documentação de informações sobre o 

desenvolvimento de projetos. 

 



12 

 

Competências e habilidades básicas, comuns a todos os concluintes dos 

cursos técnicos de nível médio, organizadas em três áreas de conhecimento: 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e 

suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias 

 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

 Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes 

linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela 

constituição de significados, expressão, comunicação e informação. 

 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens 

e suas manifestações específicas. 

 Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das 

linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a 

natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de 

acordo com as condições de produção e recepção. 

 Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, 

geradora de significação e integradora da organização do mundo e 

da própria identidade. 

 Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como 

instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos 

sociais. 

 Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da 

informação, associá-las aos conhecimentos científicos, às linguagens 

que lhes dão suporte e aos problemas que se propõem solucionar. 

 Entender a natureza das tecnologias da informação como integração 

de diferentes meios de comunicação, linguagens e códigos, bem 

como a função integradora que elas exercem na sua relação com as 

demais tecnologias. 

 Entender o impacto das tecnologias da comunicação e da informação 

na sua vida, nos processos de produção, no desenvolvimento do 

conhecimento e na vida social. 
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 Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, 

no trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida. 

 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

 Compreender as ciências como construções humanas, entendendo 

como elas se desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura 

de paradigmas, relacionando o desenvolvimento científico com a 

transformação da sociedade. 

 Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das ciências 

naturais. 

 Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos 

necessários para a produção, análise e interpretação de resultados 

de processos ou experimentos científicos e tecnológicos. 

 Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos 

naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, 

determinação de amostras e cálculo de probabilidades. 

 Identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de 

variáveis, representados em gráficos, diagramas ou expressões 

algébricas, realizando previsão de tendências, extrapolações e 

interpolações e interpretações. 

 Analisar qualitativamente dados quantitativos representados gráfica 

ou algebricamente relacionados a contextos socioeconômicos, 

científicos ou cotidianos. 

 Apropriar-se dos conhecimentos da Física, da Química e da Biologia 

e aplicar esses conhecimentos para explicar o funcionamento do 

mundo natural, planejar, executar e avaliar ações de intervenção na 

realidade natural. 

 Identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para o 

aperfeiçoamento da leitura, da compreensão e da ação sobre a 

realidade. 

 Entender a relação entre o desenvolvimento das ciências naturais e o 

desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos 

problemas que se propuseram e propõem solucionar. 
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 Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais 

na sua vida pessoal, nos processos de produção, no 

desenvolvimento do conhecimento e na vida social. 

 Aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais na escola, no 

trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida. 

 Compreender conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas e 

aplicá-las a situações diversas no contexto das ciências, da 

tecnologia e das atividades cotidianas. 

 

Ciências Humanas e suas Tecnologias 

 Compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais 

que constituem a identidade própria e dos outros. 

 Compreender a sociedade, sua gênese e transformação e os 

múltiplos fatores que nela intervém, como produtos da ação humana; 

a si mesmo como agente social; e os processos sociais como 

orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos. 

 Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de 

ocupação de espaços físicos e as relações da vida humana com a 

paisagem, em seus desdobramentos político-sociais, culturais, 

econômicos e humanos. 

 Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, 

políticas e econômicas, associando-as às práticas dos diferentes 

grupos e atores sociais, aos princípios que regulam a convivência em 

sociedade, aos direitos e deveres da cidadania, à justiça e à 

distribuição dos benefícios econômicos. 

 Traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a 

economia, as práticas sociais e culturais em condutas de indagação, 

análise, problematização e protagonismo diante de situações novas, 

problemas ou questões da vida pessoal, social, política, econômica e 

cultural. 

 Entender os princípios das tecnologias associadas ao conhecimento 

do indivíduo, da sociedade e da cultura, entre as quais as de 
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planejamento, organização, gestão, trabalho de equipe, e associá-las 

aos problemas que se propõem resolver. 

 Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências humanas 

sobre sua vida pessoal, os processos de produção, o 

desenvolvimento do conhecimento e a vida social. 

 Entender a importância das tecnologias contemporâneas de 

comunicação e informação para o planejamento, gestão, 

organização, fortalecimento do trabalho de equipe. 

 Aplicar as tecnologias das ciências humanas e sociais na escola, no 

trabalho e outros contextos relevantes para sua vida. 

 

CAPÍTULO IV – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

4.1 Organização Curricular 

O Curso Profissional Técnico em Informática, na modalidade integrada de nível 

médio, integra o ensino de formação geral ao ensino técnico profissionalizante. 

É importante ressaltar que, como se trata de um curso único, realizado de 

forma integrada e interdependente, não será possível concluir o Ensino Médio 

de forma independente da conclusão do ensino técnico de nível médio e, muito 

menos, o inverso. Não são dois cursos em um, com certificações 

independentes. Trata-se de um único curso, cumprindo duas finalidades 

complementares, de forma simultânea e integrada, nos termos do projeto 

pedagógico da escola que decidir oferecer essa forma de profissionalização a 

seus alunos, garantindo que todos os componentes curriculares referentes às 

duas finalidades sejam oferecidos, simultaneamente, desde o início do curso 

(Parecer CNE/CEB 39/2004) 

Os conteúdos do ensino técnico de nível médio objetivam a preparação “para o 

exercício de profissões técnicas”. Neste sentido, são intercomplementares e  

“relacionando teoria e prática no ensino de cada disciplina” (LDB 9.394/96 

Inciso IV do Artigo 35), referendando, assim, as diretrizes curriculares que 

normatizam o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional no sistema 

educacional brasileiro.  
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Para organizar didaticamente os conteúdos, as bases tecnológicas abordadas 

no curso estão distribuídas em disciplinas, mas é a articulação delas que irá 

desenvolver as competências e habilidades desejadas visto que os 

conhecimentos são completares uns dos outros. Portanto, todos os 

componentes curriculares devem ser desenvolvidos de forma integrada, desde 

o início até o final do curso, o que propiciará a prática da interdisciplinaridade, 

dentre outros componentes do processo profissional e pedagógico. 

O Curso será desenvolvido ao longo de quatro anos, em três séries 

sequenciais mais o Estágio Curricular Obrigatório que deverá ser realizado a 

partir do terceiro ano ou TCC. As disciplinas estão distribuídas ao longo das 

três séries em três grupos: Núcleo comum - idêntico em todos os cursos de 

nível médio da modalidade integrada do IFBA, Núcleo Diversificado e Núcleo 

Profissionalizante – matérias da área de informática.  A Matriz Curricular 

mostra a distribuição de disciplinas e carga horária das matérias do núcleo 

comum e do núcleo profissionalizante. 

À carga horária total de disciplinas são acrescidas 360 horas para a Prática 

Profissional. Esta prática profissional terá a finalidade de complementar o 

processo ensino-aprendizagem em termos de experiências práticas e poderá 

ser realizada: 

 Na própria instituição, em empresas ou instituições públicas ou privadas, 

devidamente conveniadas com o IFBA-BA e que apresentem condições 

de propiciar tais experiências na área de formação do aluno, ou; 

  A elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
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MATRIZ CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

(Modalidade INTEGRADO) 

M A T U T I N O /  V E S P E R T I N O 

 

DISCIPLINAS 
Carga-Horária/Ano Carga-Horária Total/Disciplina 

1º  2º  3º 4º Hora-Aula Hora 

Matemática 04 03 03 - 400 300 

Português 04 04 02 - 400 300 

Química 02 02 02 - 320 240 

Biologia - 02 02 02 240 180 

Física 03 03 03 - 360 270 

Geografia - 02 02 02 240 180 

História 02 02 02 - 240 180 

Educação Física 02 02 02 - 240 180 

Filosofia  01 02 02 01 240 180 

Sociologia  01 02 02 01 240 180 

TOTAL DO NÚCLEO COMUM 19 24 22 06 2920 2190 

Informática 02 - - - 80 60 

Desenho Técnico 02 - -  80 60 

Artes 02 - -  80 60 

Inglês  - 02 02  160 120 

Organização e Normas da Qualidade e Gestão de 

Organizações e Empreendedorismo 

- - - 02 
80 60 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde - - - 02 80 60 

Espanhol - - - 02 80 60 

TOTAL DA ÁREA DIVERSIFICADA 06 02 02 06 640 480 

Eletroeletrônica 0 0 0 02 80 60       
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Banco de Dados I 0 1 02 0 40 30 

Arquitetura de Computadores 0 0 02 0 80 60 

Lógica de Programação 2 0 0 0 80 60 

Sistemas Operacionais 0 02 0 0 80 60 

Banco de Dados II 0 0 0 02 80 60 

Redes de Computadores I 0 02 0 0 80 60 

Redes de Computadores II 0 0 02 0 80 60 

Linguagem de Programação I 0 02 0 0 80 60 

Linguagem de Programação II 0 0 02 0 80 60 

Engenharia de Software 0 0 0 02 80 60 

Computadores e Sociedade 0 0 01 0 40 30 

Sistemas de Informação 0 0 0 02 80 60 

Web Design 0 0 0 02 80 60 

TOTAL DA ÁREA ESPECÍFICA 2 06 09 10 1040 780 

TOTAL GERAL 27 32 33 22 4600 3450 

PRÁTICA PROFISSIONAL(ESTÁGIO CURRICULAR OU TCC) 360 
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EMENTA DAS DISCIPLINAS DO NÚCLEO COMUM 1º ANO 

Disciplina 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Carga horária 

120 horas 

Objetivos 

Desenvolver habilidades da língua e seus sistemas. Compreender e interpretar as 

especificidades dos vários períodos literários. Entender a natureza e a essência dos diversos 

estilos literários. Refletir sobre o funcionamento da língua portuguesa e suas efetivas 

possibilidades de utilização. Aprimorar as habilidades lingüísticas quanto ao uso do idioma a 

fim de dispor dos novos recursos para a comunicação. Reconhecer as superestruturas e 

tipologias textuais. Ler, produzir e analisar criticamente textos. 

Ementa 

Aprofundar o conhecimento acerca das linguagens, dos seus sistemas e dos diversos usos a 

que se destinam. Compreender sob a perspectiva da história, filosofia e sócio-política o 

fenômeno dos textos literários. Discutir conceitos de produção de texto à luz da lingüística 

textual. 

Bibliografia 

CARDOSO, Sivia H. Barbi. Discurso e ensino. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 

CASTRO, Ruy. Era no tempo do rei. Editora objetiva, 2007. 

COUTO, Mia. O ultimo vôo do flamingo. Cia das letras, 2005.  

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

2004 

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

EDITORIAL, 2004. 

LISPECTOR, Clarice. A Hora da Estrela. ROCCO, 2004. 

MACEDO, Joaquim Manuel De. As vítimas algozes. DCL, 2006.  

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

2004 

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

EDITORIAL, 2004. 
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Disciplina 

FÍSICA 

Carga horária 

90 horas 

Objetivos 

Aprofundar a compreensão dos educandos, oriundos do ensino fundamental, sobre a Ciência 

Física, aproximando-os dos conceitos e métodos utilizados pela Física para descrever os 

fenômenos da natureza, assim como enfatizar o papel que a Física tem desempenhado no 

desenvolvimento cultural e tecnológico da sociedade. 

Ementa 

Introdução ao estudo da física, vetores no plano. Dinâmica. Cinemática. Leis da conservação, 

colisões. 

Bibliografia 

GASPAR, Alberto. Física, vol.1 Mecânica. São Paulo: Ática. 

DOCA, Ricardo Helou, BISCUOLA, Gualter José e BÔAS, Newton Villas. Tópicos de Física. 

Editora Saraiva. São Paulo, 2007. 

YAMAMOTO, Kazuhito, FUKE, Luiz Felipe e SHIGEKIYO, Carlos Tadashi. Alicerces da Física, 

vol.1. Editora Saraiva. São Paulo, 2007. 

RAMALHO, Francisco Jr., NICOLAU, Gilberto Ferraro e TOLEDO, Paulo Antônio. Os 

Fundamentos da Física. Editora Moderna. São Paulo. Mecânica vol.1. 

TADASHI SHIGEKIYO, Carlos; YAMAMOTO, Kazuhito e FUKE, Luiz Felipe. Os alicerces da 

Física. Editora Saraiva. São Paulo, 2000. Vol. 1. 

BONJORNO, José Roberto; RAMOS, Clinton Márcico. Física I. editora FTD. São Paulo, 1992. 

Mecânica. 

 

Disciplina 

QUÍMICA 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Caracterizar método científico. Compreender a importância da Química em nossa vida. 

Compreender as propriedades da matéria, sua diversidade e suas transformações. 

Compreender os conceitos fundamentais da estrutura atômica. Identificar os elementos 

fazendo uso da tabela periódica. Caracterizar as ligações químicas. Caracterizar compostos 

inorgânicos. Compreender os princípios básicos das reações químicas. 

Ementa 

Introdução ao estudo da Química. Matéria e energia - suas transformações. Leis ponderais da 

Química: Lei de Lavoisier; Lei de Proust e Lei de Dalton. Estrutura atômica. Classificação 

periódica dos elementos químicos. Ligações químicas. Número de oxidação. Compostos 
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inorgânicos. Equações químicas. Reações químicas. 

Bibliografia 

Artigos da Química Nova na Escola. SBQ - São Paulo. 

BRADY, J. E.; HUMISTON, G.E. Química geral, Rio de Janeiro, 2 ed., Editora LTC, v.1 e v.2. 

1995.  

BROW, T. L.; LEMAY JR, H.E.; BURSTEN, B.E.; BURDGE, J.R. Química – A Ciência Central, 

9 ed., Pearson Prentice Hall, São Paulo, 2005, 972p. 

CARVALHO, G. C.; SOUZA, C. L. Química - De Olho no Mundo Trabalho, Ed.Scipione, São 

Paulo, v. único, 2004, 448p. 

CARVALHO, G. C.; SOUZA, C. L. Química Moderna -, São Paulo: Scipione, v. 1, 1997. 

FELTRE, R. QUÍMICA, 6 ed., Editora Moderna, São Paulo, v.1, 2004, 562p. 

FONSECA, M.R.M.da Interatividade Química, São Paulo: FTD, 2005. 

LEMBO, Química: Realidade e Contexto, São Paulo: Ática, v. 01, 2002. 

MORTIMER, E. F. Química para o ensino médio, São Paulo: Scipione, v. único, 2002. 

 

 

Disciplina 

HISTÓRIA 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Compreender o processo de estruturação das sociedades humanas desde o momento de 
diferenciação do homem dos demais animais até o surgimento das sociedades de classes; 
 
Identificar os elementos constitutivos das sociedades de classes e as diversas formas de 
organização da produção no mundo antigo e medieval; 
 
Compreender o processo de crise do feudalismo e ascensão das formas capitalistas a partir do 

renascimento comercial, cultural e científico. 

Ementa 

1. Introdução ao estudo da Historia 
1.1. Para que serve a História? 
1.2. O Tempo como uma construção cultural – asvárias noções de tempo 
1.3. A Pré-História: trabalho e linguagem: traços distintivos do homem 
1.4. Do surgimento do homem ao uso dos metais 
1.5. A antiguidade do homem do RN 
2. A Revolução Agrícola e Revolução Urbana 
2.1. As sociedades agro-pastoris 
2.2. Servidão coletiva e escravismo 
3. As sociedades Comerciais: Escravismo Antigo 
3.1. Grécia 
3.2. Roma 
4. A transição do Escravismo ao Feudalismo e as transformações nas relações sociais 
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4.1. A servidão: trabalho e vida do servo medieval 
4.2. A sociedade feudal: a terra como instrumento de poder 
4.3. Mentalidade medieval: religião e poder descentralizado 
5. A crise do sistema Feudal 
5.1. O ressurgimento do comércio e das cidades 
5.2. O aparecimento da Burguesia 
5.3. A crise do Século XIV 
5.4. O fim do feudalismo no Ocidente europeu 
As transformações nas relações sociais na transição do Feudalismo para o Capitalismo 
 

Bibliografia 

1. ARRUDA, José Jobson de A; PILETTI, Nelson. Toda História: história geral e história do Brasil. São 
Paulo: Ática, 1999. 
2. FIGUEIRA, Divalte Garcia. História: novo ensino médio. São Paulo: Ática, 2000. 
3. MONTEIRO, Denise Mattos. Introdução à história do Rio Grande do Norte. 2 ed. Natal: EDUFRN, 2002. 
4. MOTA, Myriam Becho; BRAICK, Patrícia. Ramos. História: das cavernas ao terceiro milênio. São Paulo: 
Moderna, 2001. 
5. VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpolo. História para o ensino médio: História Geral e do Brasil. São 
Paulo: Scipione, 
2001. 
6. REZENDE, Antônio Paulo; DIDIER, Maria Tereza. Rumos da História. São Paulo: Atual, 2001. 
7. Revista Nossa História – Fundação Biblioteca Nacional 
8. Revista História Viva – Duetto Editorial 
9. Sites na Internet: www.historianet.com.br, www.seol.com.br/rnnaweb 
 

 

 

Disciplina 

MATEMÁTICA 

Carga horária 

120 horas 

Objetivos 

Identificar os conjuntos numéricos estabelecendo as relações de pertinência e inclusão. 

Reconhecer o significado dos principais símbolos lógicos. Identificar e reconhecer um sistema 

de coordenadas cartesianas no plano e sua utilidade prática na localização de pontos num 

certo espaço. Estabelecer o conceito de função como uma forma de duas grandezas ou 

variáveis se relacionarem. Caracterizar os diversos tipos de função, a saber: 1º e 2º. Graus, 

modulares e exponenciais. 

Ementa 

Conjuntos. Operações algébricas. Funções.  Funções polinomiais. Função modular. Função 

exponencial. 

Bibliografia 

Matemática: volume único. Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, David Degenszajn e Roberto Périgo. 

4ª edição. São Paulo: Editora Atual, 2007.  

Matemática fundamental: uma nova abordagem: ensino médio: volume único. José Ruy 

Giovanni, José Roberto Bonjorno e José Ruy Giovanni Jr. São Paulo: FTD, 2002. 

Matemática - Volume Único. Manoel Paiva - Coleção Base Matemática 2ª Edição 2003, Editora 
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Moderna. 

Matemática – contexto & aplicações – volume único. Luiz Roberto Dante Editora: Ática, 2006.  

Disciplina 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Valorizar o corpo e a atividade física, para ocupar o tempo livre e como meio de divertir-se, de 
sentir-se bem consigo e com os outros. 
 
Utilizar as capacidades físicas básicas e seu conhecimento da estrutura e do funcionamento do 
corpo na atividade física e no controle de movimentos adaptados às circunstâncias e às 
condições de cada situação. 
 
Resolver problemas que requeiram o domínio de aptidões psicomotora, aplicando mecanismos 
de adequação aos estímulos perceptivos, de seleção e formas e tipos de movimentos e de 
avaliação de suas possibilidades. 
 
Adquirir hábitos higiênicos, posturais, de exercício físico, adotando uma postura responsável 
em relação a seu próprio corpo e relacionando estes hábitos a seus efeitos sobre a saúde. 
 

Ementa 

O esporte - Neste conteúdo serão mostradas as três formas de manifestação do Esporte, que 
são: Esporte de rendimento, Esporte Escolar e Esporte Comunitário (participação). O esporte 
rendimento, visa à melhoria da performance, o compromisso das participações oficiais, exige 
sacrifícios corporais, embora se observe também o prazer e o orgulho de fazer parte de uma 
elite desportiva campeã. No Desporto comunitário, se observa a abnegação dos organizadores, 
o descompromisso com a performance, a valorização da participação, a vivência lúdica é sua 
tônica, pois seus principais objetivos são: Integrar as pessoas, oportunizar uma atividade física 
regular para a comunidade, desenvolver social e pessoalmente os praticantes e valorizar a 
participação para estabelecer um estilo de vida ativa. O desporto escolar além de todos os 
objetivos anteriores sobre história dos esportes, as regras, os fundamentos, as formas de 
participação, os valores éticos e morais e a organização do treinamento desportivo, oferece 
conhecimento científico sobre: preparação física, técnicas e táticas do jogo, reflexão sobre as 
influências da mídia, da economia, dos avanços tecnológicos para a melhoria da performance. 
 
O jogo - Refletir sobre o conceito de jogo, sua importância para a sociedade e para a vivência 
lúdica, seu papel na cultura de um povo, a sua força na arregimentação de pessoas, a sua 
adequação às faixas etárias, classificação dos jogos recreativos com a construção de regras, 
elaboração de contextos, elaboração de gincanas, jogos cooperativos e sua importância no 
contexto social. 
 

Bibliografia 
 
1. FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 14 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 
2. Grupo de Trabalho Pedagógico UFPE/UFSM, Visão didática da Educação Física: análise e exemplos 
práticos de aula. 
Rio de Janeiro: Livro Técnico, 1991. 
3. GUERRA, Marlene. Recreação e Lazer. 5 ed. Porto Alegre: Sagra de Luzzato, 1996. 
4. KUNZ, E. Transformações didático-pedagógica do esporte. Ijuí: UNIJUI, 1994. 
5. MATURANA, H. & Varela, F. Árvore do conhecimento – As bases biológicas do entendimento humano. 
Tradução de 
Jonas Pereira dos Santos. Campinas- SP: Editorial PSY II, 1995. 
6. PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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Disciplina 
 
FILOSOFIA 
 

Carga Horária 
 
30h 

Objetivos 
Ler textos filosóficos de modo significativo; 
 
Ler, de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e registros; 
 
Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo; 
 
 

Ementa 
1. Introdução a Filosofia: o que é Filosofia? 
1.1. Definição etimológica da palavra filosofia 
1.2. Conceito geral, importância e utilidade da filosofia 
1.3. O surgimento da filosofia na Grécia antiga 
1.4. A passagem do pensamento mítico para o filosófico 
1.5. Noções fundamentais do pensamento filosófico (a physis, a arqué, o cosmo, o logos, o 
caráter crítico) 
1.6. História da Filosofia Grega (pré-socráticos, período socrático e sistemático) 
1.7. Principais períodos da História da Filosofia 
1.8. Leitura, análise e interpretação de textos filosóficos 
 

Bibliografia 
1. CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1995. 
2. ______, Introdução à história da filosofia: dos pré-socráticos a Aristóteles. 2. ed. rev. e amp. 
São Paulo: Companhia das 
Letras, 2002. 1 v. 
3. DESCARTES, R. Discurso do método; Meditações etc. São Paulo: Nova Cultural (Os 
Pensadores), 1996. 
4. MARCONDES, D. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1997. 
5. SOUZA, Sonia Maria Ribeiro de. Um outro olhar: filosofia. São Paulo: FTD, 1995. 
6. PCN Ensino Médio: Ciências Humanas e suas tecnologias. Brasília: MEC; SEMTEC, 2002. 
7. ZILLES, Urbano. Teoria do conhecimento. 4. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: EDIPUCRS, 
2003. 
 
Disciplina 
 
SOCIOLOGIA 
 

Carga Horária 
 
30h 

Objetivos 
1. Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana, ampliando a 

“visão de mundo” e o “horizonte de expectativas”, nas relações interpessoais com os 
vários grupos sociais; 

 

2. Identificar, analisar e comparar os diferentes discursos sobre a realidade: as explicações 
das Ciências Sociais, amparadas nos vários paradigmas teóricos, e as do senso comum; 

 

 

Ementa 
1. Teoria e Ciência 
2. Ideologia 
3. A teoria do Modo de Produção 

Bibliografia 
da CUNHA, M.C. (org.). História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das 
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Letras/Secretaria Municipal de Cultura/Fapesp, 1992. 
GUARESCHI, P.A. Sociologia crítica: alternativas de mudança. Porto Alegre. Mundo Jovem, 
EDIPUCRS, 2002. 
de HOLANDA, S.B. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
MAQUIAVEL, N. O Príncipe (Coleção Os Pensadores). São Paulo: Nova Cultural, 1986.  
MARX, K.; ENGELS, F. Textos. São Paulo: Alfa-Ômega, 1977. 
MOTA, M.B. História: das cavernas ao Terceiro Milênio. São Paulo: Moderna, 1997. 
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EMENTA DAS DISCIPLINAS DA ÁREA DIVERSIFICADA 1º ANO 

Disciplina 

ARTES 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Conhecer os pintores referidos, analisando sua biografia e grandes obras. Apresentar 

seminários e releituras. Elaborar atividades inerentes ao assunto do seminário. Conceituar, 

classificar e utilizar diversas formas de arte através de desenhos, pinturas e colagens. 

Diferenciar as cores primárias, secundárias, quentes e frias. Distinguir Monocromia e 

Policromia. Estimular a percepção visual através de desenhos de observação, utilizando 

objetos tridimensionais. Confeccionar painéis sobre instrumentos musicais, cantores e tipos de 

dança com seus referidos acessórios. Conceituar e conhecer instrumentos musicais. 

Diferenciar ritmos musicais. Estimular diversos tipos de dança. Analisar tipos de vozes através 

de audições musicais. Conceituar e diferenciar o termo teatro (peça) e teatro (local). Comparar 

as diversas formas teatrais. Elaborar, ensaiar e apresentar uma dramatização ou peça com 

determinado tema. 

Ementa 

Expressar por meio das atividades artísticas as vivências emocionais, adquirindo uma 

linguagem própria desenhando, pintando e construindo, desenvolvendo a confiança do aluno 

em seu discernimento ao experimentar e criar. 

Bibliografia 

VENTRELLA e ARRUDA, Roseli e Jaqueline.  Projeto Educacional para o século 21 série 

Link da Arte,  Editora Escala Educacional. 

 

Disciplina 

DESENHO TÉCNICO 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Conhecer a aplicabilidade do Desenho Técnico e utilizar corretamente os instrumentos de 

desenho. Representar graficamente os caracteres de acordo com a norma, representar 

padrões com margens e legenda e executar dobramento de folha de desenho. Conceituar e 

identificar elementos de Geometria plana com passagem para Geometria espacial com os 

sólidos geométricos, representar graficamente as construções geométricas utilizando dos 

instrumentos de desenho, aplicar os métodos: geométrico e técnico e calcular área e perímetro 

das superfícies. Determinar o tipo e aplicar a escala para representar os diversos modelos 

propostos. Traçar as linhas mais utilizadas no desenho técnico e representar a cotagem 

seguindo as regras básicas. Representar modelos tridimensionais pelo traçado livre em papel 

reticulado e com o uso de Instrumentos. Identificar projeções ortográficas, permitindo a 

interpretação de peças tridimensionais, representar modelos tridimensionais por meio de 

desenhos bidimensionais (vistas ortográficas) e fazer a correspondência entre as vistas do 

modelo apresentado e sua perspectiva. Desenhar à mão livre aplicando os diversos traçados. 

(papel reticulado). Aplicar técnicas de mosaico e criar novos designs de monitores 

(representação gráfica e recorte/pintura/colagem). 
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Ementa 

Ler e interpretar a representação gráfica do Desenho Técnico aplicando os conhecimentos da 

Geometria Plana e Descritiva e as normas técnicas da ABNT. Fornecer ao aluno 

conhecimentos básicos do Desenho Técnico, habilitando-o na utilização de instrumentos 

apropriados. Capacitar o aluno para a leitura, interpretação e representação de modelos 

tridimensionais, proporcionando o desenvolvimento do raciocínio espacial. 

Bibliografia 

ABNT: NBR 10068, NBR 13142, NBR 8402, NBR 10126, NBR 6492. 

CARVALHO, Benjamin de A. Desenho Geométrico, 3ª Ed. Editora do Livro Técnico S/A. 

FRENCH, Thomaz. Desenho Técnico, Ed. Globo, 1974. 

PESSOA, Mª da Conceição; SANTOS, Elisabete A.. Ulisses; SILVA, Antônio de Andrade, 

Desenho Geométrico, 3ª Ed., Editora Quarteto, 2005. 

FONSECA, Ana Angelica Sampaio; CARVALHO, Antônio Alves de, PEDROSO, Gilberto de 

Menezes Geometria Descriitiva – Noções Básicas, Ed. Quarteto, 1999. 

APOSTILAS, do SENAI. 

APOSTILAS, elaboradas por Professores do CEFET-BA, textos e publicações técnicas. 

 

Disciplina 

INFORMÁTICA BÁSICA 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Dar ao aluno uma visão das principais ferramentas do pacote Office, tendo em vista a 

necessidade destas ferramentas para as outras disciplinas. 

Ementa 

Iniciação a conceitos básicos de informática e aprendizagem sobre as ferramentas Office. 

Bibliografia 

MIYAGUSKU, Renata. 300 dicas para Office 2007. Editora Digerati Books. Ed. 1. 

MANZANO, André Luiz N. G. e MANZANO, Maria Izabel N.G. Estudo dirigido de Microsoft 

Word 2007. Editora Érica. 

MANZANO, André Luiz N. G. Estudo dirigido de Microsoft Excel 2007. Editora Érica. 

MANZANO, André Luiz N. G. e MANZANO, Maria Izabel N.G. Estudo dirigido de Informática 

Básica. Editora Érica. 

ALCALDE, Eduardo. Informática Básica. Editora MAKRON BOOKS.  

WHITE, Ron. Como funciona o computador. Editora PC Computing. 
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EMENTA DAS DISCIPLINAS DO NÚCLEO COMUM 2º ANO 

Disciplina 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Carga horária 

120 horas 

Objetivos 

Desenvolver habilidades da língua e seus sistemas. Compreender e interpretar as 

especificidades dos vários períodos literários. Entender a natureza e a essência dos diversos 

estilos literários. Refletir sobre o funcionamento da língua portuguesa e suas efetivas 

possibilidades de utilização. Aprimorar as habilidades lingüísticas quanto ao uso do idioma a 

fim de dispor dos novos recursos para a comunicação. Reconhecer as superestruturas e 

tipologias textuais. Ler, produzir e analisar criticamente textos. 

Ementa 

Aprofundar o conhecimento acerca das linguagens, dos seus sistemas e dos diversos usos a 

que se destinam. Compreender sob a perspectiva da história, filosofia e sócio-política o 

fenômeno dos textos literários. Discutir conceitos de produção de texto à luz da lingüística 

textual. 

Bibliografia 

BACCEGA, Maria Aparecida. Palavra e discurso: história e literatura. São Paulo: Ática, 1995.  

BARRETO, Lima. Triste fim de policarpo quaresma. Paulus,2002. 

CARDOSO, Sivia H. Barbi. Discurso e ensino. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 

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

2004 

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

EDITORIAL, 2004. 

MENÓN, Lorena. Minigramática sem segredos Escala Educacional, 2002. 

SACCONI, Luiz Antonio. Gramática Básica Sacconi. VOL. I Escala Educacional, 2006. 

VIANA, A. C. M.  Roteiro de redação.  São Paulo: Scipione, 1998.  151p. 

WEIL, Pierre; TOMPAKOW, Roland. O Corpo Fala - A Linguagem Silenciosa da Comunicação 

Não-verbal. VOZES,2002. 

ZACCUR, Edwiges (Org.).  A magia da linguagem.  Rio de Janeiro: DP&A : SEPE, 1999.  144p.  

(Coleção o sentido da escola). 
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Disciplina 

BIOLOGIA 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Reconhecer a importância da Ecologia no mundo atual. Identificar os níveis de organização da 

matéria viva, especialmente aqueles pertinentes à área ecológica. Identificar os níveis tróficos 

compreendendo as relações entre eles, através do estudo de cadeias e teias alimentares. 

Caracterizar as relações entre seres vivos e o meio ambiente (alelo e ecobioses 

respectivamente). Analisar a interferência do HOMEM no equilíbrio ecológico do Planeta. 

Compreender a importância da água e sais minerais, como constituintes necessários à célula e 

seu equilíbrio eletrolítico. Reconhecer o carbono tetravalente como elemento crucial na 

construção de cadeias carbonadas fundamentais para substâncias orgânicas. Conceituar, 

classificar e exemplificar glicídios e lipídios destacando o papel biológico dos mesmos. 

Analisar a estrutura de aminoácidos e proteínas; destacando suas propriedades e diferentes 

funções, especialmente a euzimática. Identificar e compreender o papel biológico das 

Vitaminas. Analisar a estrutura dos ácidos nucléicos destacando seu papel biológico na 

transferência de informação genética 

Caracterizar a célula como unidade biológica destacando a importância da microscopia para 

seu estudo. Identificar, diferenciando células procarióticas de células eucarióticas, 

evidenciando seus respectivos componentes. Analisar a base molecular de todos os 

integrantes celulares, suas respectivas estrutura e função (ou funções) dentro do 

compartimento celular. Analisar o metabolismo energético celular. 

Ementa 

A disciplina visa proporcionar ao aluno o aprendizado dos conceitos fundamentais da Ecologia, 

compreendendo a sua importância para a preservação do meio ambiente e dos seres vivos. 

Esclarecer que um sistema vivo é formado por substâncias orgânicas e inorgânicas, que são 

indispensáveis à sua funcionalidade metabólica e discutir com o estudante os processos 

envolvidos no funcionamento dos componentes celulares, refletindo sobre os níveis de 

organização da vida. 

Bibliografia 

Amabis e Marthos vol 1, 2, 3 /Biologia Ed: Moderna 2005/ 2006. 

Linhares, S e Gewandsznajder, F Biologia – vol 0. Ed. Ática – 2007. Biologia Hoje 3v – 1, 2 e 3 

Ed. Ática 1997/1999. 

Soares, J. Luis Biologia no 3° milênio vol 1, 2 e 3. Ed. Scipcione 1998. 

Lopes, Sônia. Bio – vol 1, 2, 3 1998/2003. Ed. Saraiva. 

Silva Jr, César da e Sasson, Sezar Biologia – Vol. único. Ed. Saraiva 1998. 
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Disciplina 

GEOGRAFIA 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da geografia: espaço, território, 
região, lugar, escala e paisagem, tomando por base a leitura do cotidiano socioespacial da 
sociedade e, por conseguinte do aluno; 
 
Promover a leitura, análise e interpretação dos códigos específicos da Geografia (mapas, 
gráficos, tabelas etc.), considerando-os como elementos de representação de fatos espaciais 
e/ou espacializados; 
 
Identificar a dinâmica do quadro natural nas dimensões globais, regionais e locais, e, sua 

relação com o crescimento socioeconômico; 

Ementa 

1. Conceitos fundamentais da Geografia 
1.1. Lugar 
1.2. Paisagem 
1.3. Território 
1.4. Espaço 
1.5. Região 
2. Sistemas de localização e representação cartográfica 
2.1. Coordenadas geográficas 
2.2. Fusos horários 
2.3. Escala 
2.4. Projeções cartográficas 
3. Paisagem natural e problemas ambientais 
3.1. Relevo 
3.2. Vegetação 
3.3. Solo 
3.4. Hidrografia 
3.5. Clima 
3.6. Problemas ambientais globais 
4. Aspectos da dinâmica populacional 
4.1. Teorias demográficas 
4.2. Estruturas da população: atividades econômicas, sexo, idade, IDH 
4.3. Conflitos étnicos-nacionalistas 
5. Aspectos da urbanização mundial 
5.1. Indústria e urbanização 
5.2. Rede urbana 
5.3. Problemas sociais urbanos 
6. Fontes de energia e revolução técnica-científica-informacional 
6.1. Fontes energéticas: convencionais e alternativas 
6.2. Revolução Industrial e espaço geográfico 
7. Geopolítica mundial 
7.1. Do pós-guerra à “nova” ordem mundial 

Bibliografia 

BEZERRA, M. C. e FERNANDES, M. Cidades sustentáveis: subsídios à elaboração da 

Agenda 21 brasileira. Edições IBAMA, Brasília, 2000. 

CASTROGIOVANI, A. (Org.) Ensino de geografia: práticas e textualizações no cotidiano. 

Porto Alegre: Mediação, 2000. 
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GARCIA, H. C.; GARAVELLO, T. M. Geografia: de olho no mundo do trabalho. São Paulo: 

Scipione, 2005. 

MAGNOLI, D. ARAÚJO, R. Geografia (Geral e Brasil) Paisagem e território. São Paulo, Ed. 

Moderna. 2ª ed. Reformulada, 2001. 

MAGNOLI, D. O mundo contemporâneo. São Paulo: Atual, 1995.  

MALTA FILHO, C. S. Cidades brasileiras: seu controle ou o caos. São Paulo: Nobel, 1999. 

MOREIRA, I. O espaço geográfico: geografia geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2002 

SENE, E. MOREIRA, J. C. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2005. 

SANTOS, M. Espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico-informacional. São 

Paulo: Hucitec, 1996. 

SILVA, V. Geografia do Brasil e Geral: povos e territórios. São Paulo: Escala, 2005 

VESENTINI, J. W. Brasil: sociedade e espaço. São Paulo: Ática, 2004. 

VESENTINI, J. W. O ensino de geografia no século XXI. Campinas, SP: Papirus, 2004. 

 

Disciplina 

FÍSICA 

Carga horária 

90 horas 

Objetivos 

O estudo da disciplina Física no 2 ano do ensino médio se fundamenta na reflexão acerca da 

construção do conhecimento científico e nas aplicações tecnológicas, contribuindo, assim, para 

a formação da cidadania e a preparação para o mundo do trabalho.    

Ementa 

Gravitação. Mecânica dos fluídos e Movimento Harmônico Simples. Óptica geométrica – 

Instrumentos ópticos. Termodinâmica – gases. 

Bibliografia 

GASPAR, Alberto. Física, vol.2 Termodinâmica, Ondas. São Paulo: Ática. 

DOCA, Ricardo Helou, BISCUOLA, Gualter José e BÔAS,  Newton Villas. Tópicos de Física. 

Editora Saraiva. São Paulo, 2007. 

YAMAMOTO, Kazuhito, FUKE, Luiz Felipe e SHIGEKIYO, Carlos Tadashi. Alicerces da Física, 

vol.2. Editora Saraiva. São Paulo, 2007. 

ALVARENGA, Beatriz e MÁXIMO, Antônio. Curso de Física. Editora Scipione. São Paulo, 

2001. vol. 2. 

RAMALHO, Francisco Jr., NICOLAU, Gilberto Ferraro e TOLEDO, Paulo Antônio. Os 

Fundamentos da Física. Editora Moderna. São Paulo. Mecânica vol.2. 

NEWTON, Villas Boas; HELOU, Ricardo Doca e GUALTER, José Biscuola. Física I. Editora 
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Saraiva. São Paulo, 2001. 

CALÇADA, Caio Sérgio; SAMPAIO, José Luis. Física Clássica. Editora Atual. São Paulo, 2000. 

Vol. 1 e 2. 

TADASHI SHIGEKIYO, Carlos; YAMAMOTO, Kazuhito e FUKE, Luiz Felipe. Os alicerces da 

Física. Editora Saraiva. São Paulo, 2000. Vol. 2. 

BONJORNO, José Roberto; RAMOS, Clinton Márcico. Física II. editora FTD. São Paulo, 1992. 

Mecânica. 

ALVARENGA, Beatriz e MÁXIMO, Antônio. Curso de Física. Editora Scipione. São Paulo, 

2001. Vol. 2. 

 

Disciplina 

QUÍMICA 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Compreender as teorias ácido-base que regem o comportamento das substâncias. 

Fundamentar as Leis Ponderais nos cálculos químicos e estequiométricos. Caracterizar o 

estado gasoso. Aplicar os conceitos de concentração para o preparo de soluções. Prever os 

efeitos das interações entre substâncias e suas propriedades coligativas. Analisar a 

transferência de calor associada a uma reação química e às mudanças de estado físico. 

Ementa 

Revisão de reações químicas e balanceamento de equações. Teorias ácido-base. Cálculos 

químicos. Estudo dos gases. Cálculos estequiométricos. Dispersões. Unidades de 

concentração. Termoquímica. Propriedades coligativas. 

Bibliografia 

Artigos da Química Nova na Escola. SBQ - São Paulo. 

BRADY, J. E.; HUMISTON, G.E. Química geral, Rio de Janeiro, 2 ed., Editora LTC, v.1 e v.2. 

1995.  

BROW, T.L.; LEMAY JR, H.E.; BURSTEN, B.E.; BURDGE, J.R. Química – A Ciência Central, 9 

ed., Pearson Prentice Hall, São Paulo, 2005, 972p. 

CARVALHO, G. C.; SOUZA, C. L. Química - De Olho no Mundo Trabalho, Ed.Scipione, São 

Paulo, v. único, 2004, 448p. 

CARVALHO, G. C.; SOUZA, C. L. Química Moderna - São Paulo: Scipione, v. 1 e 2, 1997. 

FELTRE, R. QUÍMICA, 6 ed., Editora Moderna, São Paulo,  v.1e 2, 2004, 562p. 

FONSECA, M.R.M. Interatividade Química, São Paulo: FTD, 2005. 

LEMBO, Química: realidade e contexto, São Paulo: Ática, v. 01, 02, 2002. 

MORTIMER, E. F. Química para o ensino médio, São Paulo: Scipione, v. único, 2002. 
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NOVAIS, V.L.D. Química, Atual Editora, São Paulo, v.1e 2, 1999, 422p. 

PERUZZO, F.M.; CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano, 3 ed., Editora Moderna, 

São Paulo, v.1e 2, 2003, 343p. 

ROCHA-FILHO, R.C. SILVA, R. R. Cálculos Básicos da Química, São Carlos - SP: 

EDUFSCAR, 2006, 277p. 

RUSSEL, J.B. Química geral, São Paulo: Makron Books, v. 1 e 2,1994. 

SARDELLA, A.; FALCONE, M. Química – Série Brasil, 1 ed., Editora Ática, São Paulo, 2004, 

144p. 

SARDELLA, A. Química - série novo ensino médio, São Paulo: Ática v. único, 2003. 

 

Disciplina 

HISTÓRIA 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Entender os temas Trabalho e Tecnologia a partir do estudo da Revolução Industrial, da 
história das profissões, do trabalho e das lutas sociais e da história do século XX; 
 
Identificar os desencadeadores e as consequências da Revolução Industrial; 
 
Problematizar as diferenças entre a primeira, a segunda e a terceira Revolução Industrial; 
 
Compreender as lutas sociais dos séculos XIX e XX e seus impactos na sociedade 
contemporânea; 
 
Entender os principais acontecimentos históricos do século XX no Brasil e no mundo. 

Ementa 

1.1. O trabalho e cidadania 
1.2. O Antigo Regime: mercantilismo, absolutismo e colonialismo 
1.3. Sociedade agrária e exclusão no Brasil colonial 
2. A Era das Revoluções I 
2.1. A Revolução Industrial 
2.2. Trabalho e cidadania 
3. A Era das Revoluções II 
3.1. A era das luzes 
3.2. As duas revoluções políticas: americana e francesa 
3.3. Trabalho e cidadania 
3.4. Ecos das revoluções liberais no mundo colonial – a independência da América portuguesa 
e da América espanhola 
4. Sociedade agrária e exclusão no Brasil do Século XIX 
4.1. O trabalho escravo e cidadania negada 
Os desdobramentos das Revoluções Liberais e Revolução Industrial no mundo 

Bibliografia 

1. ARRUDA, José Jobson de A; PILETTI, Nelson. Toda História: história geral e história do Brasil. São 
Paulo: Ática, 1999. 
2. FIGUEIRA, Divalte Garcia. História: novo ensino médio. São Paulo: Ática, 2000. 
3. MONTEIRO, Denise Mattos. Introdução à história do Rio Grande do Norte. 2 ed. Natal: EDUFRN, 2002. 
4. MOTA, Myriam Becho; BRAICK, Patrícia. Ramos. História: das cavernas ao terceiro milênio. São Paulo: 
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Moderna, 2001. 
5. VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpolo. História para o ensino médio: História Geral e do Brasil. São 
Paulo: Scipione, 
2001. 
6. REZENDE, Antônio Paulo; DIDIER, Maria Tereza. Rumos da História. São Paulo: Atual, 2001. 
7. Revista Nossa História – Fundação Biblioteca Nacional 
8. Revista História Viva – Duetto Editorial 
9. Sites na Internet: www.historianet.com.br, www.seol.com.br/rnnaweb 
 

 

Disciplina 

MATEMÁTICA 

Carga horária 

90 horas 

Objetivos 

Interpretar o logaritmo de um número como Ferramenta para o Cálculo aritmético e Algébrico. 

Identificar e classificar os triângulos. Identificar e definir uma circunferência, um círculo e suas 

divisões em arcos, setores circulares, segmentos e anéis. Estabelecer as relações 

trigonométricas. Definir e classificar uma matriz como um conjunto ordenado em forma 

retangular ou em tabela. 

Ementa 

Logaritmos. Trigonometria. Matrizes. Sistemas lineares. Geometria Plana. 

Bibliografia 

Matemática: volume único. Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, David Degenszajn e Roberto Périgo. 

4ª edição. São Paulo: Editora Atual, 2007.  

Matemática fundamental: uma nova abordagem: ensino médio: volume único. José Ruy 

Giovanni, José Roberto Bonjorno e José Ruy Giovanni Jr. São Paulo: FTD, 2002. 

Matemática - Volume Único. Manoel Paiva - Coleção Base Matemática 2ª Edição 2003, Editora 

Moderna. 

Matemática – contexto & aplicações – volume único. Luiz Roberto Dante Editora: Ática, 2006. 

 

Disciplina 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Valorizar o corpo e a atividade física, para ocupar o tempo livre e como meio de divertir-se, de 
sentir-se bem consigo e com os outros. 
 
Utilizar as capacidades físicas básicas e seu conhecimento da estrutura e do funcionamento do 
corpo na atividade física e no controle de movimentos adaptados às circunstâncias e às 
condições de cada situação. 
 
Resolver problemas que requeiram o domínio de aptidões psicomotora, aplicando mecanismos 
de adequação aos estímulos perceptivos, de seleção e formas e tipos de movimentos e de 
avaliação de suas possibilidades. 
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Adquirir hábitos higiênicos, posturais, de exercício físico, adotando uma postura responsável 

em relação a seu próprio corpo e relacionando estes hábitos a seus efeitos sobre a saúde. 

Ementa 

Lutas - Jogos de combate, para serem inseridos como atividade na disciplina de educação 
física, com o propósito de despertar o interesse dos alunos para este conteúdo, bem como 
aumentar as possibilidades do elemento lúdico. Os jogos de combate podem ser de ataque ou 
de defesa; os de "ataque" podemos apresentar como de agarrar, reter, desequilibrar, imobilizar; 
os de "defesa" podemos apresentar os de esquivar-se, resistir e livrar-se. Ainda temos as lutas 
por território, por um objeto; onde os papéis de ataque e defesa ora são alternados, ora são 
simultâneos. Outro aspecto importante é que as regras devem preservar a integridade física 
dos participantes e dinamizar o combate, adaptando-as ao grupo ou dupla em combate. 
 
Dança - A dança deve oportunizar ao discente, perceber o corpo como linguagem, veículo de 

manifestações, expressão e comunicação. Reconhecer a importância da dança como elemento 

facilitador da emancipação, liberdade, autonomia do ser em relação a sua vida pessoal e 

profissional, ampliando suas capacidades de perceber o corpo com novas possibilidades de 

expressão, a partir de análise, experiências e improvisações, e ainda, como elemento da 

cultura gerada pela sociedade. O conteúdo da dança a ser trabalhado: as danças folclóricas, 

danças populares, danças nacionais e danças regionais, adaptadas e contextualizadas à 

realidade e contemporaneidade a que os discentes estão inseridos. 

Bibliografia 

1. FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 14 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 
2. Grupo de Trabalho Pedagógico UFPE/UFSM, Visão didática da Educação Física: análise e exemplos 
práticos de aula. 
Rio de Janeiro: Livro Técnico, 1991. 
3. GUERRA, Marlene. Recreação e Lazer. 5 ed. Porto Alegre: Sagra de Luzzato, 1996. 
4. KUNZ, E. Transformações didático-pedagógica do esporte. Ijuí: UNIJUI, 1994. 
5. MATURANA, H. & Varela, F. Árvore do conhecimento – As bases biológicas do entendimento humano. 
Tradução de 
Jonas Pereira dos Santos. Campinas- SP: Editorial PSY II, 1995. 
6. PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais. 
 

 

Disciplina 

FILOSOFIA 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Ler textos filosóficos de modo significativo; 
 
Ler, de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e registros; 
 
Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo; 
 
Debater, tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e mudando de posição 
face a argumentos mais consistentes; 
 
Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos nas Ciência 
Naturais e Humanas, nas artes e em outras produções culturais; 
 
Contextualizar conhecimentos filosóficos tanto no plano de sua origem específica, quanto em 
outros planos: o pessoal, biográfico; o entorno sócio-político, histórico e cultural; o horizonte da 
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sociedade científico-tecnológica; 
 
Aprimorar a autonomia intelectual e o pensamento crítico, bem como a capacidade efetiva de 
atuar de forma consciente e criativa na vida pessoal, na política, no trabalho e no lazer.
 

Ementa 

1. Introdução a Filosofia: o que é Filosofia? 
1.1. Definição etimológica da palavra filosofia 
1.2. Conceito geral, importância e utilidade da filosofia 
1.3. O surgimento da filosofia na Grécia antiga 
1.4. A passagem do pensamento mítico para o filosófico 
1.5. Noções fundamentais do pensamento filosófico (a physis, a arqué, o cosmo, o logos, o 
caráter crítico) 
1.6. História da Filosofia Grega (pré-socráticos, período socrático e sistemático) 
1.7. Principais períodos da História da Filosofia 
1.8. Leitura, análise e interpretação de textos filosóficos 
2. A cultura e a filosofia política: o que é Política? 
2.1. A democracia 
2.2. A cidadania 
2.3. Os Conflitos sociais 
2.4. O poder 
2.5. A participação 
2.6. Formas de Governo (monarquia, aristocracia, tirania) 
3. A consciência moral: o que é Moral? 
3.1. Valores morais 
3.2. Heteronomia 
3.3. Autonomia 
3.4. Responsabilidade moral 
3.5. Liberdade e determinismo 
3.6. Moral e ética 
3.7. Moral e história 
3.8. Moral e direito 
3.9. Moral e arte 
3.10. Moral e ciência 
4. O conhecimento filosófico e científico: o que é o Conhecimento? 
4.1. Conhecimento do senso comum e filosófico 
4.2. Mito, ciência, ciências da natureza 
4.3. Ciências humanas 
4.4. Cientificismo 
4.5. Ciência e política 
4.6. Ciência e tecnologia 
4.7. Arte como conhecimento 
4.8. Os paradigmas emergentes da ciência 
4.9. Filosofia: interdisciplinaridade e transdiciplinaridade 
 

Bibliografia 

1. CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1995. 
2. ______, Introdução à história da filosofia: dos pré-socráticos a Aristóteles. 2. ed. rev. e amp. São Paulo: 
Companhia das 
Letras, 2002. 1 v. 
3. DESCARTES, R. Discurso do método; Meditações etc. São Paulo: Nova Cultural (Os Pensadores), 
1996. 
4. MARCONDES, D. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1997. 
5. SOUZA, Sonia Maria Ribeiro de. Um outro olhar: filosofia. São Paulo: FTD, 1995. 
6. PCN Ensino Médio: Ciências Humanas e suas tecnologias. Brasília: MEC; SEMTEC, 2002. 
7. ZILLES, Urbano. Teoria do conhecimento. 4. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. 



37 

 

Disciplina 

SOCIOLOGIA 

Carga Horária 

60h 

Objetivos 

1. Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana, ampliando a 
“visão de mundo” e o “horizonte de expectativas”, nas relações interpessoais com os vários 
grupos sociais; 

 

2. Identificar, analisar e comparar os diferentes discursos sobre a realidade: as explicações 
das Ciências Sociais, amparadas nos vários paradigmas teóricos, e as do senso comum; 

 

3. Produzir novos discursos sobre as diferentes realidades sociais, a partir das observações e 
reflexões realizadas; 

 

4. Construir uma visão mais crítica da indústria cultural e dos meios de comunicação de 
massa, avaliando o papel ideológico do “marketing” enquanto estratégia de persuasão do 
consumidor e do próprio eleitor; 

 

 

Ementa 

1. Capitalismo, Socialismo e Comunismo 

2. Classe Social; Infra-estrutura e superestrutura: suas relações 

3.  Os aparelhos ideológicos da sociedade: direito, escola, família, igrejas, sindicatos, 

cooperativas e os meios de comunicação 

Bibliografia 

da CUNHA, M.C. (org.). História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das 

Letras/Secretaria Municipal de Cultura/Fapesp, 1992. 

GUARESCHI, P.A. Sociologia crítica: alternativas de mudança. Porto Alegre. Mundo Jovem, 

EDIPUCRS, 2002. 

de HOLANDA, S.B. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

MAQUIAVEL, N. O Príncipe (Coleção Os Pensadores). São Paulo: Nova Cultural, 1986.  

MARX, K.; ENGELS, F. Textos. São Paulo: Alfa-Ômega, 1977. 

MOTA, M.B. História: das cavernas ao Terceiro Milênio. São Paulo: Moderna, 1997. 
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EMENTA DAS DISCIPLINAS DA ÁREA DIVERSIFICADA 2º ANO 

 

Disciplina 

INGLÊS 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Fomentar nos estudantes a comunicação em língua estrangeira, relacionando-a aos estudos 

técnicos da Tecnologia da Informação. 

Ementa 

Desenvolvimento da oralidade em língua inglesa, como competências comunicativas, 

permitindo que o aluno seja capaz de identificar, compreender e interpretar diversos gêneros 

textuais, além de visar um mapeamento e manuseio do léxico e da semântica, ao enfocar a 

aquisição e aplicação de vocabulário técnico da linguagem computacional. Estudo gramatical e 

de vocabulário contextualizado. Uso do dicionário como estratégia de suporte à leitura. Leitura 

e tradução de textos técnicos e comerciais da área de informática. 

Bibliografia 

CRUZ, D. T.; SILVA, A. V.; ROSAS, M. Inglês.com. textos para informática. Salvador, 2001; 

MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: a self-study reference and practice book for 

intermediate students. 2. Ed. New York: Cambridge University Press, 1994; 

NAYLOR, Helen. Essential Grammar in use supplementary exercises. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1996; 

TORRES, Nelson. Gramática Prática da língua inglesa. 8.ed. São Paulo: saraiva, 2000. 

EMENTA DAS DISCIPLINAS DO NÚCLEO COMUM 3º ANO 

Disciplina 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Carga horária 

90 horas 

Objetivos 

Desenvolver habilidades da língua e seus sistemas. Compreender e interpretar as 

especificidades dos vários períodos literários. Entender a natureza e a essência dos diversos 

estilos literários. Refletir sobre o funcionamento da língua portuguesa e suas efetivas 

possibilidades de utilização. Aprimorar as habilidades lingüísticas quanto ao uso do idioma a 

fim de dispor dos novos recursos para a comunicação. Reconhecer as superestruturas e 

tipologias textuais. Ler, produzir e analisar criticamente textos. 

Ementa 

Aprofundar o conhecimento acerca das linguagens, dos seus sistemas e dos diversos usos a 

que se destinam. Compreender sob a perspectiva da história, filosofia e sócio-política o 

fenômeno dos textos literários. Discutir conceitos de produção de texto à luz da lingüística 

textual. 
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Bibliografia 

BACCEGA, Maria Aparecida. Palavra e discurso: história e literatura. São Paulo: Ática, 1995.  

CARDOSO, Sivia H. Barbi. Discurso e ensino. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 

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

2004 

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

EDITORIAL, 2004. 

MENÓN, Lorena. Minigramática sem segredos Escala Educacional, 2002. 

SACCONI, Luiz Antonio. Gramática Básica Sacconi. VOL. I Escala Educacional, 2006. 

VIANA, A. C. M.  Roteiro de redação.  São Paulo: Scipione, 1998.  151p. 

WEIL, Pierre; TOMPAKOW, Roland. O Corpo Fala - A Linguagem Silenciosa da Comunicação 

Não-verbal. VOZES,2002. 

ZACCUR, Edwiges (Org.).  A magia da linguagem.  Rio de Janeiro: DP&A : SEPE, 1999.  144p.  

(Coleção o sentido da escola). 

 

 

FILOSOFIA 

Objetivos 

Contextualizar conhecimentos filosóficos tanto no plano de sua origem específica, quanto em 
outros planos: o pessoalbiográfico; o entorno sócio-político, histórico e cultural; o horizonte da 
sociedade científico-tecnológica; 
 
Aprimorar a autonomia intelectual e o pensamento crítico, bem como a capacidade efetiva de 
atuar de forma consciente e criativa na vida pessoal, na política, no trabalho e no lazer.
 

Ementa 

O conhecimento filosófico e científico: o que é o Conhecimento? 
Conhecimento do senso comum e filosófico 
Mito, ciência, ciências da natureza 
Ciências humanas 
Cientificismo 
Ciência e política 
 

Bibliografia 

1. CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1995. 
2. ______, Introdução à história da filosofia: dos pré-socráticos a Aristóteles. 2. ed. rev. e amp. São Paulo: 
Companhia das 
Letras, 2002. 1 v. 
3. DESCARTES, R. Discurso do método; Meditações etc. São Paulo: Nova Cultural (Os Pensadores), 
1996. 
4. MARCONDES, D. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1997. 
5. SOUZA, Sonia Maria Ribeiro de. Um outro olhar: filosofia. São Paulo: FTD, 1995. 
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6. PCN Ensino Médio: Ciências Humanas e suas tecnologias. Brasília: MEC; SEMTEC, 2002. 
7. ZILLES, Urbano. Teoria do conhecimento. 4. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. 
 

 

Disciplina 

FÍSICA 

Carga horária 

90 horas 

Objetivos 

Apresentar e introduzir os educandos no mundo da física moderna e contemporânea, através 

do estudo do eletromagnetismo. Aproximando-os dos conceitos e métodos utilizados pela física 

para descrever os fenômenos eletromagnéticos, assim como enfatizar o papel que a física tem 

desempenhado no desenvolvimento cultural e tecnológico da sociedade atual. 

Ementa 

Eletrostática. Eletrodinâmica. Eletromagnetismo. Ondas. Física Moderna 

Bibliografia 

GASPAR, Alberto. Física, vol.3 Eletromagnetismo. São Paulo: Ática. 

DOCA, Ricardo Helou, BISCUOLA, Gualter José e BÔAS,  Newton Villas. Tópicos de Física. 

Editora Saraiva. São Paulo, 2007. 

YAMAMOTO, Kazuhito, FUKE, Luiz Felipe e SHIGEKIYO, Carlos Tadashi. Alicerces da Física, 

vol.3. Editora Saraiva. São Paulo, 2007. 

ALVARENGA, Beatriz e MÁXIMO, Antônio. Curso de Física. Editora Scipione. São Paulo, 

2001. vol. 3. 

RAMALHO, Francisco Jr., NICOLAU, Gilberto Ferraro e TOLEDO, Paulo Antônio. Os 

Fundamentos da Física. Editora Moderna. São Paulo. Mecânica vol.3. 

NEWTON, Villas Boas; HELOU, Ricardo Doca e GUALTER, José Biscuola. Física I. Editora 

Saraiva. São Paulo, 2001. 

CALÇADA, Caio Sérgio; SAMPAIO, José Luis. Física Clássica. Editora Atual. São Paulo, 2000. 

Vol. 1 e 2. 

TADASHI SHIGEKIYO, Carlos; YAMAMOTO, Kazuhito e FUKE, Luiz Felipe. Os alicerces da 

Física. Editora Saraiva. São Paulo, 2000. vol. 3. 

BONJORNO, José Roberto; RAMOS, Clinton Márcico. Física II. editora FTD. São Paulo, 1992. 

Mecânica. 

ALVARENGA, Beatriz e MÁXIMO, Antônio. Curso de Física. Editora Scipione. São Paulo, 

2001. Vol. 3 

 

Disciplina 

QUÍMICA 

Carga horária 

60 horas 



41 

 

Objetivos 

Compreender as reações à luz da cinética química e os fatores que influenciam a velocidade 

das reações químicas. Compreender as reações químicas como processos reversíveis e 

analisar os efeitos de fatores externos sobre o equilíbrio químico. Compreender a conversão de 

energia química em elétrica e vice-versa. Prever a espontaneidade de reações redox. 

Reconhecer as funções orgânicas a partir da identificação dos grupos funcionais. Relacionar o 

comportamento das substâncias orgânicas com suas propriedades físicas e químicas. 

Reconhecer o comportamento químico de compostos orgânicos a partir das principais reações 

orgânicas. Relacionar os conhecimentos dos compostos e reações orgânicas para processos 

industriais. 

Ementa 

Cinética Química. Equilíbrio químico. Equilíbrio Iônico. Eletroquímica. Noções sobre 

Radioatividade. Química Orgânica. 

Bibliografia 

Artigos da Química Nova na Escola. SBQ - São Paulo. 

BRADY, J. E.; HUMISTON, G.E. Química geral, Rio de Janeiro, 2 ed., Editora LTC, v.1 e v.2. 

1995. 

BROW, T. L.; LEMAY JR, H.E.; BURSTEN, B.E.; BURDGE, J.R. Química – A Ciência Central, 

9 ed., Pearson Prentice Hall, São Paulo, 2005, 972p. 

CARVALHO, G. C.; SOUZA, C. L. Química Moderna -, São Paulo: Scipione, v. 2 e 3, 1997. 

FELTRE, R. Química, 6 ed.,  Editora Moderna, São Paulo,  v. 2 e v. 3, 2004, 64p. 

FONSECA, M.R.M. Interatividade Química, São Paulo: FTD, 2005. 

LEMBO, Química: realidade e contexto, São Paulo: Ática, v.2 e 3, 2002. 

MORTIMER, E. F. Química para o ensino médio, São Paulo: Scipione, 2002, v. único. 

NOVAIS, V.L.D. Química, Atual Editora, São Paulo, v.2 e 3, 1999, 500p.  

PERUZZO, F.M.; CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano, 3 ed., Ed. Moderna, São 

Paulo, v.2 e 3, 2003, 344p. 

ROCHA FILHO, R.C. SILVA, R. R. Cálculos Básicos da Química, São Carlos -SP: EDUFSCAR, v. único, 

2006 

SARDELLA, A.; FALCONE, M. Química – Série Brasil, 1 ed., Editora Ática, São Paulo, v. único, 

2004,144p. 

SARDELLA, A. Química - série novo ensino médio, São Paulo: Ática, v. único, 2003. 

SOLOMONS. Química Orgânica, Rio de Janeiro, Editora LTC, v. único, 2003. 

USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química Essencial, São Paulo, Ed. Saraiva, v.único, 2001. 

Disciplina 

BIOLOGIA 

Carga horária 

60 horas 
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Objetivos 

Reconhecer que a classificação biológica organiza a diversidade dos seres vivos e facilita seu 

estudo, alem de mostrar as possíveis relações de parentesco evolutivo. Reconhecer que as 

polêmicas e a falta de concurso entre os científicas quanto a classificação dos seres vivos 

devem-se aos vários pontos de vista sobre o assunto e indicam que a ciência é um processo 

em contínua construção. Reconhecer que vírus e bactérias são causadores de doenças e que 

estas últimas são importantes, na reciclagem da matéria na biosfera e utilizados na melhoria da 

qualidade de vida do homem. Valorizar a importância sistemática dos protistas, reconhecer a 

importância ecológica dele, e mecanismo, para evitar doenças que alguns causam ao homem. 

Reconhecer a importância ecológica dos fungos. Conhecer as semelhanças e diferenças e o 

parentesco evolutivo nos principais grupos de plantas no mundo vivo.  

Valorizar o conhecimento sistemático das plantas e compreender sua importância no conjunto 

dos seres vivos. Valorizar o conhecimento sistemático sobre os animais tanto para identificar 

padrões no mundo natural como para adquirir informações úteis a um convívio mais 

harmonioso com outros seres vivos.  

Valorizar os conhecimentos de genética de modo a reconhecer as chances de certas 

características serem herdadas e utilizar estes conhecimentos para compreender situações 

reais na espécie humana e outros seres vivos. Utilizar conhecimentos de genética molecular 

relativos a técnicas modernas de manipulação e engenharia genética. Conhecer as principais 

evidencias da evolução biológica e compreender os fundamentos da teoria evolucionaria 

moderna, de modo a ter subsídios para refletir sobre questões polêmicas como as relativas a 

origem da vida e evolução das espécies. 

Ementa 

Classificação Biológica. Categorias taxonômicas. Regras básicas da nomenclatura dos seres 

vivos. Arvores filogenéticas. Os reinos: monera, protista, fungos, planta e animal. Domínios, 

bactéria, archaea, eucarya. Os vírus. As bactérias. As cianofíceas. Arqueobactérias. 

Eubactérias. Virose. As algas. A reprodução das algas. Os protozoários. As protozooses. Os 

fungos. Estrutura e reprodução dos fungos. Micorriza e Liquens. Viroses. Briofitos. Pteridófitos. 

Gimnospermas. Angiosperma. Poríferos. Celenterados. Platelmintos. Nematelmintos. 

Anelídeos. Artropodos. Moluscos. Equinodermos. Cordados. Vertebrados. Gen. Caráter. 

Genótipo. Fenotipo. Alelos. Homoligoto. Heterozigoto. Tipos de Dominancias. Leis de Mendel. 

Polialelismo. Grupos Sanguíneos. Heredograma. Polimerias. Probabilidades. Herança do Sexo. 

Mutações. Genética de Populações. Melhoramento Genético. Clonagem. Transgênicos. 

Criacionismo. Evolucionismo. Adaptação. Darwin e Lamarck. Neodarwinismo. Provas da 

evolução. Especificação. Teoria sobre a origem da vida. A terra Primitiva. A formação do 

primeiro ser vivo. 

Bibliografia 

Amabis, Jose; Martho, Rodrigues – vol 1, 2 e 3 – ed. Moderna. 

Amabis, Jose; Martho, Rodrigues – fundamentos da biologia moderna – ed. Moderna. 

Linhares, Sergio; gewandsznajder – biologia (serie Brasil) – ed.atica. 

Linhares, Sergio; gewandsznajder – biologia hoje – vol 1, 2 e 3 –  ed. Saraiva. 

César e Sezar – biologia – vol 1, 2 e 3 – ed. Saraiva. 
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Soares, José Luis – biologia – vol 1, 2 e 3 – ed. Saraiva. 

Lopes, Sonia – bio – vol 1, 2 e 3 – ed. Saraiva. 

Paulino, Wilson Roberto – biologia atual – vol 1, 2 e3 – ed. Atica. 

 

Disciplina 

HISTÓRIA 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Compreender o processo de transformação do trabalho e de afirmação da cidadania no 
conjunto das transformações ocorridas a partir dos desdobramentos das Revoluções Liberais e 
da Revolução Industrial; 
 
Compreender o processo de transformação da sociedade brasileira e nordestinas no contextos 

das transformações mundiais. 

Ementa 

1.1. As Revoluções e Liberais e Nacionalistas do Século XIX 
1.2. A afirmação do liberalismo político e econômico 
1.3. O trabalho no contexto das transformações ocorridas a partir das revoluções liberais e da 
revolução industrial 
1.4. As crises do liberalismo burguês 
1.4.1. Os confrontos do Capital Liberal com ele mesmo: imperialismo e o neo-colonialismo; o 
totalitarismo; a era das catástrofes: o apogeu da crise (1914 –1945) 
1.4.2. Os confrontos do liberalismo com o socialismo: a Revolução Russa; a Guerra Fria – 
confrontos e conflitos entre o socialismo e o capitalismo; o fim da Guerra fria; a afirmação do 
liberalismo – o neoliberalismo e a globalização 
2. Os desdobramentos das Revoluções Liberais e Revolução Industrial no Brasil e no Nordeste 
2.1. O liberalismo brasileiro – acomodação e singularismo: o Século XIX 
2.1.1. Os Conflitos sociais – urbanos e rurais 
2.1.2. A crise do escravismo e o trabalho assalariado 
2.1.3. O republicanismo, a crise e o fim da monarquia 
2.2. República, democracia e trabalho 
2.2.1. O operariado brasileiro no contexto da República Oligárquica 
2.2.2. A Revolução de 1930 – Era Vargas 
2.2.3. A redemocratização, o Golpe de 1964 e a Ditadura Militar 
2.2.4. A democracia brasileira contemporânea no contexto da hegemonia do capital neoliberal 

e da Globalização 

Bibliografia 

1. ARRUDA, José Jobson de A; PILETTI, Nelson. Toda História: história geral e história do Brasil. São 
Paulo: Ática, 1999. 
2. FIGUEIRA, Divalte Garcia. História: novo ensino médio. São Paulo: Ática, 2000. 
3. MONTEIRO, Denise Mattos. Introdução à história do Rio Grande do Norte. 2 ed. Natal: EDUFRN, 2002. 
4. MOTA, Myriam Becho; BRAICK, Patrícia. Ramos. História: das cavernas ao terceiro milênio. São Paulo: 
Moderna, 2001. 
5. VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpolo. História para o ensino médio: História Geral e do Brasil. São 
Paulo: Scipione, 
2001. 
6. REZENDE, Antônio Paulo; DIDIER, Maria Tereza. Rumos da História. São Paulo: Atual, 2001. 
Disciplina Carga horária 
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GEOGRAFIA 60 horas 

Objetivos 

Conhecer a produção do espaço mundial e global, numa perspectiva política, cultura, 
econômica e sócia. 
 
Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da geografia: espaço, território, 
região, lugar, escala e paisagem, tomando por base a leitura do cotidiano socioespacial da 
sociedade e, por conseguinte do aluno; 
 
Promover a leitura, análise e interpretação dos códigos específicos da Geografia (mapas, 
gráficos, tabelas etc.), considerando-os como elementos de representação de fatos espaciais 
e/ou espacializados; 
 
Identificar a dinâmica do quadro natural nas dimensões globais, regionais e locais, e, sua 
relação com o crescimento socioeconômico; 
 
Conhecer a produção do espaço mundial e global, numa perspectiva política, cultura, 

econômica e sócia. 

Ementa 

Dinâmica sócio-espacial do território Norte-Riograndense 
1.1. Formação e expansão do território potiguar 
1.2. Economias tradicionais e modernas do Rio Grande do Norte 
1.3. Os problemas sociais urbanos do RN 
2. O quadro natural do Rio Grande do Norte 
2.1. Relevo 
2.2. Vegetação 
2.3. Solo 
2.4. Hidrografia 
2.5. Clima 
2.6. Problemas ambientais 

Bibliografia 

BEZERRA, M. C. e FERNANDES, M. Cidades sustentáveis: subsídios à elaboração da 

Agenda 21 brasileira. Edições IBAMA, Brasília, 2000. 

CASTROGIOVANI, A. (Org.) Ensino de geografia: práticas e textualizações no cotidiano. 

Porto Alegre: Mediação, 2000. 

GARCIA, H. C.; GARAVELLO, T. M. Geografia: de olho no mundo do trabalho. São Paulo: 

Scipione, 2005. 

MAGNOLI, D. ARAÚJO, R. Geografia (Geral e Brasil) Paisagem e território. São Paulo, Ed. 

Moderna. 2ª ed. Reformulada, 2001. 

MAGNOLI, D. O mundo contemporâneo. São Paulo: Atual, 1995.  

MALTA FILHO, C. S. Cidades brasileiras: seu controle ou o caos. São Paulo: Nobel, 1999. 

MOREIRA, I. O espaço geográfico: geografia geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2002 

VESENTINI, J. W. O ensino de geografia no século XXI. Campinas, SP: Papirus, 2004. 
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Disciplina 

MATEMÁTICA 

Carga horária 

90 horas 

Objetivos 

Reconhecer uma seqüência numérica, identificar sua lei de formação e Classificar como 

PA(progressão aritmética) ou como PG(progressão geométrica); interpretar e resolver 

problemas de PA  ou PG. Reconhecer um número complexo, situá-lo historicamente na 

evolução dos números e identificar as principais aplicações dos Números Complexos na 

resolução de problemas da Física. Operar com números complexos estabelecendo a relação 

entre raízes e vértices de polígonos, quando necessário. Identificar um polinômio 

estabelecendo as relações entre seus coeficientes e suas raízes. Escrever um polinômio na 

forma fatorada. Identificar os principais teoremas envolvendo as equações algébricas e 

possibilitam a sua resolução. Identificar um sistema cartesiano e seus principais elementos 

como base do desenvolvimento do estudo da geometria analítica. Reconhecer e demonstrar as 

formas da equação de uma reta. Reconhecer e demonstrar as formas da equação de uma 

circunferência. Estabelecer as posições relativas entre pontos, retas e planos na geometria no 

espaço. Classificar os sólidos geométricos e seus elementos. Relacionar os elementos de um 

sólido no cálculo de áreas e volumes. Enunciar e entender o Princípio Fundamental da 

Contagem com base dos estudos da análise combinatória. Classificar os principais tipos de 

Contagem. Definir o Binômio de Newton e seu desenvolvimento. Entender o conceito de 

probabilidade e seus principais teoremas. 

Ementa 

Sequências. Números complexos. Polinômios. Geometria Espacial. Geometria Plana. 

Bibliografia 

Matemática: volume único. Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, David Degenszajn e Roberto Périgo. 

4ª edição. São Paulo: Editora Atual, 2007.  

Matemática fundamental: uma nova abordagem: ensino médio: volume único. José Ruy 

Giovanni, José Roberto Bonjorno e José Ruy Giovanni Jr. São Paulo: FTD, 2002. 

Matemática - Volume Único. Manoel Paiva - Coleção Base Matemática 2ª Edição 2003, Editora 

Moderna. 

Matemática – contexto & aplicações – volume único. Luiz Roberto Dante Editora: Ática, 2006.  

 

Disciplina 

SOCIOLOGIA 

Carga Horária 

60h 

Objetivos 

1. Compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais de etnias e segmentos 
sociais, agindo de modo a preservar o direito à diversidade, enquanto princípio estético, 
político e ético que supera conflitos e tensões do mundo atual; 

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

exigida, gerados por mudanças na ordem econômica; 
 

3. Construir a identidade social e política, de modo a viabilizar o exercício da cidadania 
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plena, no contexto do Estado de Direito, atuando para que haja, efetivamente, uma 
reciprocidade de direitos e deveres entre o poder público e o cidadão e também entre os 
diferentes grupos. 

Ementa 

1. Propaganda e Publicidade 

2. A Comunicação Alternativa 

 

Bibliografia 

da CUNHA, M.C. (org.). História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das 

Letras/Secretaria Municipal de Cultura/Fapesp, 1992. 

GUARESCHI, P.A. Sociologia crítica: alternativas de mudança. Porto Alegre. Mundo Jovem, 

EDIPUCRS, 2002. 

de HOLANDA, S.B. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

MAQUIAVEL, N. O Príncipe (Coleção Os Pensadores). São Paulo: Nova Cultural, 1986.  

MARX, K.; ENGELS, F. Textos. São Paulo: Alfa-Ômega, 1977. 

MOTA, M.B. História: das cavernas ao Terceiro Milênio. São Paulo: Moderna, 1997. 

 

Disciplina 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Utilizar os recursos expressivos do corpo/movimento para transmitir e compreender mensagens 
expressas através de sensações, ideias e estados de ânimo. 
 
Canalizar a necessidade de atividade Física através de sua participação em diversos tipos de 
jogos, independentemente do nível de destreza alcançado neste, aceitando as normas e o fato 
de ganhar e perder, como elemento próprio deles, cooperando quando for necessário, 
entendendo a oposição como uma dificuldade a superar e evitando comportamentos 
agressivos e posturas de rivalidade. 
 

Ementa 

As ginásticas - Oportunizar aos discentes subsídios para elaboração de uma seqüência de 

atividades de ginástica, onde eles possam vivenciar as ginásticas com os cuidados e as 

observações que não prejudiquem a sua postura, não comprometa o funcionamento pleno de 

seu corpo, não ponha em risco suas articulações, tendo consciência quanto a intensidade e o 

volume de exercícios físicos, se baseando pela pulsação que este reflita sobre a importância 

da atividade física, para a melhoria da qualidade de vida. 

Bibliografia 

1. FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 14 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 
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2. Grupo de Trabalho Pedagógico UFPE/UFSM, Visão didática da Educação Física: análise e 
exemplos práticos de aula. 
Rio de Janeiro: Livro Técnico, 1991. 
3. GUERRA, Marlene. Recreação e Lazer. 5 ed. Porto Alegre: Sagra de Luzzato, 1996. 
4. KUNZ, E. Transformações didático-pedagógica do esporte. Ijuí: UNIJUI, 1994. 
5. MATURANA, H. & Varela, F. Árvore do conhecimento – As bases biológicas do 
entendimento humano. Tradução de 
Jonas Pereira dos Santos. Campinas- SP: Editorial PSY II, 1995. 
6. PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais. 
 

 

EMENTA DAS DISCIPLINAS DA ÁREA DIVERSIFICADA 3º ANO 

 

Disciplina 

INGLÊS 

Carga horária 

30 horas 

Objetivos 

Fomentar nos estudantes a compreensão em língua estrangeira, através do conhecimento da 

estrutura gramatical elementar da língua inglesa, relacionando-a aos estudos técnicos da 

tecnologia da informação. 

Ementa 

Desenvolvimento da compreensão de textos autênticos de língua inglesa, de modo 

exploratório, seletivo, reflexivo e interpretativo, a partir da aplicação de estratégias de leitura 

(Skimming e Scanning), permitindo que o estudante seja capaz de identificar diversos tipos de 

gêneros textuais, além de visar um mapeamento e manuseio do léxico e da semântica, ao 

enfocar aquisição e aplicação do vocabulário técnico da língua computacional. Estudo 

gramatical e de vocabulário contextualizado. Uso do dicionário como ferramenta auxiliar de 

suporte à leitura. Leitura e tradução de textos técnicos e comerciais da área de informática. 

Bibliografia 

CRUZ, D. T.; SILVA, A. V.; ROSAS, M. Inglês.com. textos para informática. Salvador, 2001; 

MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: a self-study reference and practice book for 

intermediate students. 2. Ed. New York: Cambridge University Press, 1999; 

GLENDINNING, E. H. and McEWAN, J..Basic English for Computing, Oxford: Oxford University 

Press. 1999. 

NAYLOR, Helen. Essential Grammar in use supplementary exercises. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1996; 

RANDOM house Webster’s Concise College Dictionary. New York: Random  House, 2000. 

TORRES, Nelson. Gramática Prática da língua inglesa. 8.ed. São Paulo: saraiva, 2000. 

EMENTA DAS DISCIPLINAS DO NÚCLEO COMUM 4º ANO 
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Disciplina 

BIOLOGIA 

Carga Horária 

60h 

Objetivos 

Reconhecer que a classificação biológica organiza a diversidade dos seres vivos e facilita seu 

estudo, alem de mostrar as possíveis relações de parentesco evolutivo. Reconhecer que as 

polêmicas e a falta de concurso entre os científicas quanto a classificação dos seres vivos 

devem-se aos vários pontos de vista sobre o assunto e indicam que a ciência é um processo 

em contínua construção. Reconhecer que vírus e bactérias são causadores de doenças e que 

estas últimas são importantes, na reciclagem da matéria na biosfera e utilizados na melhoria da 

qualidade de vida do homem. Valorizar a importância sistemática dos protistas, reconhecer a 

importância ecológica dele, e mecanismo, para evitar doenças que alguns causam ao homem. 

Reconhecer a importância ecológica dos fungos. Conhecer as semelhanças e diferenças e o 

parentesco evolutivo nos principais grupos de plantas no mundo vivo.  

Valorizar o conhecimento sistemático das plantas e compreender sua importância no conjunto 

dos seres vivos. Valorizar o conhecimento sistemático sobre os animais tanto para identificar 

padrões no mundo natural como para adquirir informações úteis a um convívio mais 

harmonioso com outros seres vivos.  

Valorizar os conhecimentos de genética de modo a reconhecer as chances de certas 

características serem herdadas e utilizar estes conhecimentos para compreender situações 

reais na espécie humana e outros seres vivos. Utilizar conhecimentos de genética molecular 

relativos a técnicas modernas de manipulação e engenharia genética. Conhecer as principais 

evidencias da evolução biológica e compreender os fundamentos da teoria evolucionaria 

moderna, de modo a ter subsídios para refletir sobre questões polêmicas como as relativas a 

origem da vida e evolução das espécies. 

Ementa 

Classificação Biológica. Categorias taxonômicas. Regras básicas da nomenclatura dos seres 

vivos. Árvores filogenéticas. Os reinos: monera, protista, fungos, planta e animal. Domínios, 

bactéria, archaea, eucarya. Os vírus. As bactérias. As cianofíceas. Arqueobactérias. 

Eubactérias. Virose. As algas. A reprodução das algas. Os protozoários. As protozooses. Os 

fungos. Estrutura e reprodução dos fungos. Micorriza e Liquens. Viroses. Briofitos. Pteridófitos. 

Gimnospermas. Angiosperma. Poríferos. Celenterados. Platelmintos. Nematelmintos. 

Anelídeos. Artropodos. Moluscos. Equinodermos. Cordados. Vertebrados. Gen. Caráter. 

Genótipo. Fenotipo. Alelos. Homoligoto. Heterozigoto. Tipos de Dominancias. Leis de Mendel. 

Polialelismo. Grupos Sanguíneos. Heredograma. Polimerias. Probabilidades. Herança do Sexo. 

Mutações. Genética de Populações. Melhoramento Genético. Clonagem. Transgênicos. 

Criacionismo. Evolucionismo. Adaptação. Darwin e Lamarck. Neodarwinismo. Provas da 

evolução. Especificação. Teoria sobre a origem da vida. A terra Primitiva. A formação do 

primeiro ser vivo. 

Bibliografia 

Amabis, Jose; Martho, Rodrigues – vol 1, 2 e 3 – ed. Moderna. 

Amabis, Jose; Martho, Rodrigues – fundamentos da biologia moderna – ed. Moderna. 

Linhares, Sergio; gewandsznajder – biologia (serie Brasil) – ed.atica. 
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Linhares, Sergio; gewandsznajder – biologia hoje – vol 1, 2 e 3 –  ed. Saraiva. 

César e Sezar – biologia – vol 1, 2 e 3 – ed. Saraiva. 

Soares, José Luis – biologia – vol 1, 2 e 3 – ed. Saraiva. 

Lopes, Sonia – bio – vol 1, 2 e 3 – ed. Saraiva. 

Paulino, Wilson Roberto – biologia atual – vol 1, 2 e3 – ed. Atica. 

 

Disciplina 

GEOGRAFIA 

Carga Horária 

60h 

Objetivos 

Compreender as interrelações entre o espaço urbano e rural, o processo de urbanização e 
suas implicações na economia e na organização social brasileira e mundial; 
 
Compreender a dinâmica populacional, os principais indicadores e teorias demográficas; 
 
Compreender os principais aspectos naturais e humanos do espaço brasileiro, bem como suas 
relações. 
 
Ser capaz de caracterizar e diferenciar os espaços urbano e rural; 
 
Conhecer as causas e consequências dos problemas sócio-ambientais no espaço urbano e 
rural; 
 
Conhecer os setores primário, secundário e terciário da economia e relacioná-los aos espaços 
urbano e rural; 
 
Entender as causas e consequências da urbanização brasileira, bem como as alterações das 
relações entre campo e cidade; 
 
Conhecer a organização do Estado brasileiro, seu território e suas regiões; 
  
Conhecer os domínios morfoclimáticos brasieliros e as suas formas de ocupação e exploração 
econômica; 
 
Compreender as relações dos aspectos naturas do espaço brasileiro com seus aspectos 
humanos, tais como espaço urbano, rural, economia e população; 
 
Ementa 

1. Globalização e regionalização do espaço geográfico 
1.1. A OMC e a liberalização do comércio mundial 
1.2. Os principais blocos econômicos regionais 
1.3. A atual divisão internacional do trabalho 
2. A organização do território brasileiro 
2.1. A formação histórico-territorial do Brasil 
2.2. As regionalizações do Brasil 
2.3. Dinâmica da sociedade brasileira: atividades econômicas, sexo, estrutura etária, IDH 
3. Paisagem natural do Brasil 
3.1. Relevo 
3.2. Vegetação 
3.3. Solo 
3.4. Hidrografia 
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3.5. Clima 
3.6. Problemas ambientais 
4. A questão agrária e a estrutura fundiária do Brasil 
4.1. Relações de trabalho e produção 
4.2. Conflitos sociais no campo 
4.3. A modernização na agricultura 
5. A industrialização e urbanização brasileira 
5.1. A estrutura industrial brasileira 
5.2. O Brasil urbano: a hierarquia urbana brasileira 
5.3. Os problemas sociais urbanos 

Bibliografia 

BEZERRA, M. C. e FERNANDES, M. Cidades sustentáveis: subsídios à elaboração da Agenda 

21 brasileira. Edições IBAMA, Brasília, 2000. 

CASTROGIOVANI, A. (Org.) Ensino de geografia: práticas e textualizações no cotidiano. Porto 

Alegre: Mediação, 2000. 

GARCIA, H. C.; GARAVELLO, T. M. Geografia: de olho no mundo do trabalho. São Paulo: 

Scipione, 2005. 

MAGNOLI, D. ARAÚJO, R. Geografia (Geral e Brasil) Paisagem e território. São Paulo, Ed. 

Moderna. 2ª ed. Reformulada, 2001. 

MAGNOLI, D. O mundo contemporâneo. São Paulo: Atual, 1995.  

MALTA FILHO, C. S. Cidades brasileiras: seu controle ou o caos. São Paulo: Nobel, 1999. 

MOREIRA, I. O espaço geográfico: geografia geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2002 

SENE, E. MOREIRA, J. C. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2005. 

VESENTINI, J. W. O ensino de geografia no século XXI. Campinas, SP: Papirus, 2004. 

DISCIPLINA 

FILOSOFIA 

Carga Horária 

30h 

Objetivos 

Contextualizar conhecimentos filosóficos tanto no plano de sua origem específica, quanto em 

outros planos: o pessoal, o biográfico; o entorno sócio-político, histórico e cultural; o horizonte 

da sociedade científico-tecnológica; 

 

Aprimorar a autonomia intelectual e o pensamento crítico, bem como a capacidade efetiva de 

atuar de forma consciente e criativa na vida pessoal, na política, no trabalho e no lazer. 

 

Ementa 

Ciência e tecnologia 

Arte como conhecimento 
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Os paradigmas emergentes da ciência 

Filosofia: interdisciplinaridade e transdiciplinaridade 

Bibliografia 

1. CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1995. 

2. ______, Introdução à história da filosofia: dos pré-socráticos a Aristóteles. 2. ed. rev. e amp. 

São Paulo: Companhia das 

Letras, 2002. 1 v. 

3. DESCARTES, R. Discurso do método; Meditações etc. São Paulo: Nova Cultural (Os 

Pensadores), 1996. 

4. MARCONDES, D. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 1997. 

5. SOUZA, Sonia Maria Ribeiro de. Um outro olhar: filosofia. São Paulo: FTD, 1995. 

6. PCN Ensino Médio: Ciências Humanas e suas tecnologias. Brasília: MEC; SEMTEC, 2002. 

7. ZILLES, Urbano. Teoria do conhecimento. 4. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: EDIPUCRS, 

2003. 

 

Disciplina 

SOCIOLOGIA 

Carga Horária 

30h 

Objetivos 

1. Compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais de etnias e segmentos 
sociais, agindo de modo a preservar o direito à diversidade, enquanto princípio estético, 
político e ético que supera conflitos e tensões do mundo atual; 

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

exigida, gerados por mudanças na ordem econômica; 
 

3. Construir a identidade social e política, de modo a viabilizar o exercício da cidadania 
plena, no contexto do Estado de Direito, atuando para que haja, efetivamente, uma 
reciprocidade de direitos e deveres entre o poder público e o cidadão e também entre os 
diferentes grupos. 

Ementa 

1. A força da Utopia. 

2. Sociologia e o mundo do Trabalho 

Bibliografia 

da CUNHA, M.C. (org.). História dos índios no Brasil. São Paulo: Companhia das 

Letras/Secretaria Municipal de Cultura/Fapesp, 1992. 

GUARESCHI, P.A. Sociologia crítica: alternativas de mudança. Porto Alegre. Mundo Jovem, 
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EDIPUCRS, 2002. 

de HOLANDA, S.B. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

MAQUIAVEL, N. O Príncipe (Coleção Os Pensadores). São Paulo: Nova Cultural, 1986.  

MARX, K.; ENGELS, F. Textos. São Paulo: Alfa-Ômega, 1977. 

MOTA, M.B. História: das cavernas ao Terceiro Milênio. São Paulo: Moderna, 1997. 

EMENTA DAS DISCIPLINAS DO NÚCLEO DIVERSIFICADO – 4º ANO 

 

Disciplina 

ORGANIZAÇÃO, NORMAS E QUALIDADE 

Carga Horária 

60h 

Objetivos 

. Conhecer os procedimentos de elaboração de Tabelas e Gráficos Estatísticos; 

. Conhecer as formas de execução e controle do Trabalho Profissional; 

. Conhecer a Legislação Trabalhista e Previdenciária determinando o essencial para se 

tornar um profissional politicamente competente para exercer a cidadania; 

. Conhecer as funções básicas da Administração e suas características principais; 

. Saber planejar um empreendimento na Área Profissional estimando o custo total mínimo 

do projeto, a sua rentabilidade e as possibilidades de financiamento; 

. Conhecer a Legislação Cível abstraindo as características principais das espécies de 

sociedade e a documentação necessária para o seu registro; 

. Conhecer adequadamente Métodos e Técnicas de Qualidade aplicados no Sistema de 

Gestão de uma micro e pequena empresa da Área Profissional; 

. Conhecer o sistema de Normas de Qualidade ISO 9.000 - Revisão 2.000; 

. Interpretar Tabelas e Gráficos Estatísticos; 

. Interpretar as características de adequação das diversas espécies de Tabelas e Gráficos 

Estatísticos a um fenômeno (situação problema); 

. Selecionar a Tabela e o Gráfico Estatístico mais adequado à representação do fenômeno; 

. Elaborar a Tabela e o Gráfico estatístico selecionado; 

. Interpretar a Legislação Trabalhista e Previdenciária; 

. Determinar o essencial na Legislação Trabalhista e Previdenciária para a formação de um 

profissional politicamente competente; 

. Aplicar a Legislação para o cálculo das indenizações trabalhistas; 

. Relacionar a importância das funções básicas da Administração com as suas 

características processuais principais; 

. Caracterizar os tipos de estruturas e processos Organizacionais. 
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Ementa 

. Legislação Trabalhista; 

. Legislação Previdenciária; 

. Código Civil e. Comercial; 

. Técnicas de gestão; 

. Empreendedorismo. 

Bibliografia 

AROUCA, José Carlos. Curso básico de Direito Sindical. São Paulo: LTr, 2006.  
 
CARRION, Valentin.  Comentários a Consolidação das Leis do Trabalho: legislação 
complementar, jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2007. 
 
CLT ACADÊMICA E CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MINI. São Paulo: Saraiva, 2007. 
CRAINTER, Stuart. Grandes pensadores da administração; tradução Priscila Martins Celeste. 

São Paulo: Futura, 2000. 

MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Teoria geral da administração. São Paulo: Editora Atlas, 

2008. 

PRADO, Jonas Reginaldo. Iniciação à administração: preceitos básicos. 6ª ed. São Paulo: 

Global, 2003. 

TZIRULNIK, Luiz. Empresas & empresários: no novo código civil: lei 10.406, de 10.01.2002. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. 

DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luísa. 14ª Ed., São Paulo: Cultura, 2000. 

CHER, Rogério. O meu próprio negócio. 1ª Ed., Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Plano de Marketing para Micro e Pequena Empresas. 2ª. 

Ed., São Paulo: Atlas, 2001. 

 

 

Disciplina 

SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

Carga Horária 

60h 

Objetivos 

      . Desenvolver no aluno a cultura prevencionista na área de saúde, segurança e meio ambiente. 

      . Reconhecer áreas de riscos na área de SMS 

 

Ementa 

Higiene e Segurança do Trabalho: Conceitos gerais;  
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Repercussão Social e Econômica dos Acidentes do Trabalho;  

A importância da Comunicação na Prevenção de Acidentes;  

Acidentes do Trabalho: Conceitos Gerais;  

Atos e Condições Inseguras;  

Aspectos Pessoais e Humanos nos Acidentes;  

A Importância da Prevenção dos Acidentes para a Sociedade;  

Estudo das Normas Regulamentadoras (NRs): 

NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

NR12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos; 

NR13 – Caldeiras e Vasos de Pressão; 

NR14 – Fornos; 

NR15 – Atividades e Operações Insalubres; 

NR16 – Atividades e Operações Perigosas;  

A Questão Ambiental como Responsabilidade Social da Empresa;  

Teoria dos Organismos e o Ambiente como Causa e Efeitos em Reciprocidade Simultânea;  

A visão Sistêmica do Ambiente Físico/Químico/Biológico para a Preservação e 

Desenvolvimento Sustentável. 

Bibliografia 

ROCHA, Lys Esther, et all, Isto é Trabalho de Gente? -vida, doença e trabalho no Brasil, 

Editora Vozes, Petrópolis-RJ, 1994. 

Machado; Maximiliano Coelho – 1999, (atualizado em 2005) Textos Básicos de 

Introdução à Segurança do Trabalho; 

ANFARMAG - Primeiros socorros. Disponível em: 

http://www.anfarmag.com.br/documentos/utilidades/primsoc.htm; 

ANVISA – Legislação. www.anvisa.gov.br; 

Normas Regulamentadoras – Disponível em: http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-

regulamentadoras-1.htm 

 

 

 

 

http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm
http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm
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Disciplina 

ESPANHOL 

Carga Horária 

60h 

Objetivos 

1. Utilizar adequadamente os recursos linguísticos e o vocabulário básico da língua 
espanhola, nas modalidades escrita e oral; 

2. Desenvolver habilidades para o uso do espanhol em diferentes contextos de 
comunicação e interação social; 

3. Usar o espanhol como ferramenta no campo de atuação profissional 
 

Ementa 

¡Bienvenidos al español! 
O abecedario 
O acento 
Heterotónicos 

Saludos y presentación 
Os artígos indeterminados e determinados 
As contrações al e del 
Fórmulas de cortesía y apresentação 
Pronunciação de vogais e letra ll 
Entonação em perguntas e respostas 
Adjetivos qualificativos 
Interrogativos: cómo, qué, cuál y cuáles 
Pronunciación do H 
3ª. Perssoa singular e plural do Presente de Indicativo del verbo tener y estar 

Los objetos 
Formação do plural 
Concordancia 
Os numerais de 0-100 
Pronomes e adjetivos demonstrativos 
As colores 
Substantivos e adjetivos 
Para + infinitivo 
Os posessivos 
Comparação de igualdade, inferioridade e superioridade 
Fonema /k/ 

Localización 
Presente de indicativo: verbo estar 
Expressões de lugar 
Pontos cardinales 
La fecha, los meses del año, las estaciones, los días de la semana 

 
Bibliografia 

Uso de la Gramática Española Elemental. 
CASTRO, F: Uso de la gramática española elemental. Madrid, Ed. Edelsa Grupo Didascalia, 1996. 
Dicionário Brasileiro espanhol- português, português - espanhol. São Paulo. Ed. Oficina de textos. 1997. 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española. Madrid, Espasa- Calpe, 1997. 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Esbozo de una nueva gramática de la lengua española. Madrid, Ed. 
Espasa-Calpe, 1973. 
ALARCOS LLORACH, E: Gramática de la lengua española. Madrid/RAE, Ed. Espasa Calpe, 1996. 
GOMEZ TORREGO, L: Manual del español correcto. 2 vols.. Madrid, Ed. Arco/ Libro, S.L. 1997. 
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EMENTA DAS DISCIPLINAS DO NÚCLEO PROFISSIONALIZANTE 1º ANO 

 

Disciplina 

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Dar ao aluno uma visão inicial sobre as linguagens de programação; ajudar o aluno a ter um 

raciocínio lógico para a solução de certos problemas; assim como o conhecimento básico 

sobre a linguagem de programação Pascal. 

Ementa 

Iniciação a conceitos básicos de programação e aprendizagem sobre a linguagem Pascal. 

Bibliografia 

MEDINA, Marco. FERTIG, Cristina. Algoritmos e Programação. Editora Novatec. 

ARCENIO, Ana Fernanda Gomes. Lógica de Programação com Pascal. Editora Makron 

Books. 

FARRER, Harry; BECKE, Cristiano Gonçalves; FARIA, Eduardo Chaves. Pascal Estruturado: 

Programa Estrutura de Computadores. Editora LTC. 

 

EMENTA DAS DISCIPLINAS DO NÚCLEO PROFISSIONALIZANTE 2º ANO 

 

Disciplina 

REDES DE COMPUTADORES I 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Apresentar os principais conceitos sobre redes de computadores, seus componentes, 

arquiteturas e uso. Compreender os principais conceitos relacionados à arquitetura, 

funcionamento de redes de computadores, identificar os principais elementos componentes de 

redes. Contextualizar a Internet historicamente, descrevendo sua arquitetura, utilidade e 

funcionamento. 

Ementa 

Introdução a redes de computadores: terminologia, topologias, tipos de redes, software e 

hardware de rede, arquiteturas e modelos de referência. Detalhamento das camadas.  A 

matemática das redes. Protocolo TCP/IP.  

Bibliografia 

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

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

Bookman. 2006 

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

TANENBAUM, A. S., Redes de Computadores, Tradução da quarta edição original, Editora 

Campus, 2005. 

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

 

Disciplina 

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Dar ao aluno uma visão sobre a linguagem de programação JAVA, bem como usá-la como 

ferramenta de Programação Orientada ao Objeto. Proporcionar aos alunos o aprendizado dos 

conceitos básicos de Programação Orientada a Objeto e Eventos. 

Ementa 

Breve histórico da linguagem JAVA. Iniciação a conceitos básicos da linguagem de 

programação JAVA. Desenvolver aplicações com a linguagem JAVA, utilizando banco de 

dados. O paradigma de programação orientada a objeto. 

Bibliografia 

Deitel, H. M., Deitel, P. J. Java: Como Programar. Editora Pretince-Hall. 

HORSTMAN; CORNELL,Gary. Core JAVA 2  Fundamentos Vol I. Editora Alta Books. 

HORSTMAN; CORNELL,Gary. Core JAVA 2  Recursos Vol II. Editora Makron Books. 

COSTA, Luis Carlos Moreira da. JAVA para iniciantes. Vol. 1. Editora Ciência Moderna. 

Edição: 1ª. 

FURGERI, Sérgio. JAVA 6 – Ensino didático: Desenvolvendo e Implementando 

Aplicações. Editora Érica. São Paulo, 2008. 

 

Disciplina 

SISTEMAS OPERACIONAIS 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Entender o papel de um sistema operacional e da arquitetura dentro de um sistema 

computacional. Entender o funcionamento dos vários módulos que compõem um Sistema 

Operacional. Desenvolver uma visão crítica sobre os requisitos de confiabilidade, segurança e 

desempenho, associados a um sistema operacional. Compreender a importância dos sistemas 

operacionais para o controle e aproveitamento dos recursos do computador; Conhecer os 
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diversos tipos de sistemas operacionais e suas características, bem como sua evolução; 

Compreender a necessidade de estruturação adequada de sistemas operacionais; Conhecer 

os principais componentes de um sistema operacional e dos mecanismos e técnicas usadas 

para desenvolvê-los; Conhecer a programação concorrente e mecanismos de exclusão mútua 

e de sincronização.  

Ementa 

Serviços de sistemas operacionais. Gerência de entrada e saída. Gerência do processador. 

Gerência de memória. Programação concorrente. Gerência de arquivos.  

Bibliografia 

Tanembaum A. Sistemas Operacionais Modernos. 2ª Edição. Prentice Hall do Brasil. 2003. 

Oliveira R S., Carissimi, A.  Silva . Sistemas Operacionais. Editora Sagra-Luzzato, Porto Alegre, 

Janeiro 2001. 

Silberschatz. A, Galvin P.B. Sistemas Operacionais Conceitos. Prentice Hall, 2000.  

Silberschatz. A, Galvin P.B, Greg G. Sistemas Operacionais Conceitos e Aplicações. Editora 

Campus. 2000. 

 

EMENTA DAS DISCIPLINAS DO NÚCLEO PROFISSIONALIZANTE 3º ANO 

 

Disciplina 

BANCO DE DADOS I 

Carga horária 

30 horas 

Objetivos 

Apresentar os principais conceitos de bancos de dados. Manipular dados em tabelas e 

gerenciadores de bancos de dados utilizando linguagem de manipulação de dados. 

Ementa 

Conceitos Básicos de Banco de Dados; Organização de Arquivos; Modelo de Dados. 

Bibliografia 

DATE, CHRISTOPHER J, INTRODUÇAO A SISTEMAS DE BANCOS DE DADOS, CAMPUS. 

KORTH, HENRY F. / SILBERSCHATZ, ABRAHAM / SUDARSHAN, S., SISTEMA DE BANCO 

DE DADOS, CAMPUS. 

ABREU, MAURICIO / MACHADO, FELIPE NERY RODRIGUES, Projeto de Banco de Dados, 

Érica. 

MACHADO, FELIPE NERY RODRIGUES, BANCO DE DADOS - PROJETO E 

IMPLEMENTAÇAO, Érica. 

Ramalho, Jose Antonio, Microsoft Sql Server 2005 - Guia Prático, CAMPUS. 
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Otey, Danielle; Otey, Michael, Microsoft Sql Server 2005 - Guia do Desenvolvedor, CIENCIA 

MODERNA. 

Stanek, William R., Microsoft Sql Server 2005 - Guia de Bolso do Administrador, Bookman. 

 

 

Disciplina 

ARQUITETURA DE COMPUTADORES 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Conceituar sistemas numéricos e mudança de base. Caracterizar a organização de sistemas 

de computação e detalhar subsistemas - memória, processador, dispositivos de entrada e 

saída de dados e barramentos.  Caracterizar e analisar as formas de tradução de programas 

de uma linguagem de alto nível para um programa executável. Compreender os modos de 

endereçamento utilizados por um sistema de computação. Caracterizar das interfaces: paralela 

e serial. Caracterização de arquiteturas RISC e CISC. 

Ementa 

Evolução dos Computadores, Máquina de Von Neuwman, Organização Interna, Organização 

de Memória e Dispositivos de Entrada e Saída. 

Bibliografia 

MONTEIRO, Mário, A. Introdução à organização de computadores. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 

WEBER, Raul Fernando, Fundamentos de arquitetura de computadores. Porto Alegre: Instituto 

de Informática da UFRGS: Sagra Luzzatto, 2000. 

STALLINGS, Willian. Arquitetura e Organização de Computadores. Rio de Janeiro: Prentice 

Hall, 2002. 

WEBER, Raul Fernando, Arquitetura de computadores pessoais. Porto Alegre: Instituto de 

Informática da UFRGS: Sagra Luzzatto, 2000. 

 

 

Disciplina 

REDES DE COMPUTADORES II 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Apresentar os principais conceitos sobre redes de computadores, seus componentes, 

arquiteturas e uso. Compreender os principais conceitos relacionados à arquitetura, 

funcionamento de redes de computadores, identificar os principais elementos componentes de 

redes. Contextualizar a Internet historicamente, descrevendo sua arquitetura, utilidade e 

funcionamento.  
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Ementa 

Abordagem dos  fundamentos teóricos e práticos dos principais protocolos e tecnologias 

utilizadas para interconexão de redes de computadores em ambientes de redes locais e de 

remotas. O curso aborda o modelo OSI e o modelo TCP/IP; fundamentos teóricos e práticos 

sobre configurações, dispositivos de redes e tecnologias de interconexão; redes locais (LAN) 

em ambiente da Ethernet ao 10GbE; configuração básica de roteadores e switches; uso de 

software de análise de protocolo; conceitos e configurações de redes virtuais (VLAN); 

fundamentos teóricos e práticos sobre configurações, dispositivos; tecnologias e protocolos de 

interconexões de redes remotas (WAN); fundamentos teóricos e práticos sobre principais 

protocolos e tecnologias de redes remotas: PPP/HDLC, Frame-Relay, X.25; NAT PAT. 

Bibliografia 

KUROSE, J. ROSS, K. Redes de Computadores e a Internet: Uma nova abordagem. 

3a. Edição. Addison-Wesley, 2006. 

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

Bookman. 2006 

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

TANENBAUM, A. S., Redes de Computadores, Tradução da quarta edição original, Editora 

Campus, 2005. 

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

Diogenes, Yuri. Certificação Cisco- CCNA 4.0 - Guia de Certificação Para o Exame 640-8.  3ª 

Edição. Editora: Axcel. 2003. 

Birkner, Matthew.  Projeto de Interconexão de Redes – Cisco Internetwork Design – CID. 

Editora:  Makron Books. 2003. 

 

Disciplina 

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Dar ao aluno uma visão sobre a linguagem de programação C#, bem como usá-la como 

ferramenta de Programação Orientada ao Objeto. Proporcionar aos alunos o aprendizado da 

programação para internet. 

Ementa 

Breve histórico sobre linguagens de programação para internet. Iniciação a conceitos básicos 

da linguagem de programação C#. Desenvolver aplicações com a linguagem C#, utilizando 

banco de dados. 

Bibliografia 

Battisti, Julio. ASP.NET – Uma nova revolução na construção de site. Editora AXCEL 

BOOKS. 
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Damasceno Jr, Américo. Aprendendo ASP.NET com C#. Editora Érica. 

Gunnerson, Eric. Introdução a programação em C#. Editora Ciência moderna.  

 

Disciplina 

COMPUTADOR E SOCIEDADE 

Carga horária 

30 horas 

Objetivos 

Avaliar o papel do computador como instrumento de transformação da sociedade atual, sob os 
aspectos econômicos, político, social e tecnológico e sua importância no que se refere à 
utilização na educação. 

Ementa 

Identificar o impacto da utilização de computadores sobre a sociedade. Analisar os efeitos do 

uso da informática na sociedade e sobre o indivíduo. O impacto da digitalização da informática, 

a internet e as novas tecnologias de informática. 

Bibliografia 

MINISTÉRIO da Ciência e Tecnologia. Sociedade da Informação no Brasil - Livro Verde. 

Brasília: Imprensa Nacional, 2000. 

MASIEIRO, Paulo C. Ética em Computação. São Paulo : Ed. Universidade de São Paulo. 

2000. 

NEGROPONTE, Nicholas. A Vida Digital. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

SOUSA, M. S. L. Introdução aos aspectos humanos da interação homem: computador. 

UFRGS, 2003. 

 

EMENTA DAS DISCIPLINAS DO NÚCLEO PROFISSIONALIZANTE 4º ANO 

 

Disciplina 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Capacitar o aluno na organização de sistemas de informação e no enfoque de processos, 

dando-lhe subsídios para o desenvolvimento e implementação de sistemas de informação 

automatizados. 

Ementa 

Conceitos de sistemas de informação.  Ferramentas e softwares para desenvolvimento de 
sistemas de informações; Tecnologia de informação. Informação e organização virtual; 
Planejamento de informações e de sistemas; Controle e avaliação de sistemas informatizados; 

Prática e gerenciamento de projetos.  
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Bibliografia 

Rezende, Denis Alcides, Tecnologia da Informação Aplicada a Sistemas de Informação 

Empresariais. Editora Atlas. 2004. 

ARAUJO, Luis César G. de. Tecnologias de gestão organizacional. São Paulo: Atlas, 2001. 

BIO, S. R. Sistema de Informações. São Paulo – Atlas. 1985. 

STAIR, Ralph M. Princípios de sistemas de informação: uma abordagem gerencial. Rio de 

Janeiro: LTC  1998. 451p. ISBN 8521611323. 

 

Disciplina 

ENGENHARIA DE SOFTWARE 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Capacitar o aluno para planejar o desenvolvimento de software, analisar requisitos para 

desenvolvimento de sistemas, construir documentação para desenvolvimento, utilizar os 

principais diagramas da UML para modelar sistemas de informação. 

Ementa 

Introdução à Engenharia de Software. Paradigmas de desenvolvimento. Princípios de 

especificações de software. Planejamento do desenvolvimento. Métricas. Qualidade de 

Software. A definição do escopo do projeto (estimativas, análise dos riscos e estudo de 

viabilidade, cronograma).  

Bibliografia 

PRESSMAN, R. S., Engenharia de Software. Makron Books, 5a Edição, 2006. 

UML – Uma abordagem Prática. Guedes, Gilleanes T.A. Ed. Novatec 

Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a objetos. Ed. Campus. 4ª edição, 

2004 

Metodologia e Projeto de Software Orientados a Objetos. Ed. Érica. Silva, Alex de Araújo; 

Gomide, Carlos Francisco; Petrilho, Fábio. 

 

 

Disciplina 

WEBDESIGN 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Dar ao aluno uma visão das principais ferramentas do pacote CS3, tendo em vista se o pacote 

mais utilizado para o desenvolvimento de páginas para internet; assim como ensinar as 

linguagens HTML e XML. 
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Ementa 

Criação de animação em flash. Tratamento de imagens, usando o Fireworks, preparando estas 

imagens para a web. Criação de Websites – estrutura e conteúdo, trabalhando com textos, 

inserindo links e imagens, usando a ferramenta Dreamweaver. Inserindo filme do Flash, Sons e 

Vídeos. Publicação de Websites (FTP). Camadas. Estilos HTML. Estilos CSS. 

Bibliografia 

Oliviero, Carlos A. J. Série Faça um Site Dreamweaver 8 - Orientado por Projeto - para 

Windows. Editora Érica. 

Manzi, Fabrício. Dreamweaver CS3 - Criação de Sites e Loja Virtual - para Windows. 

Editora Érica. 

Alves, William Pereira. Crie, Anime e Publique Seu Site Utilizando Fireworks CS3, Flash 

CS3 e Dreamweaver CS3 - Para Windows. Editora Érica.  

Manzi, Fabrício. Flash CS3 Professional - Criando Além da Animação - para Windows. 

Editora Érica. 

 

Disciplina 

ELETROELETRÔNICA 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Aprender os conceitos, leis e regras fundamentais da eletricidade e da eletrônica e aplicá-los 

sistematicamente na análise de circuitos elétricos e eletrônicos simples. Interpretar símbolos e 

esquemas de representação de circuitos elétricos. Aprender a lidar com instrumentos para 

medição de grandezas elétricas básicas. Fornecer aos estudantes uma compreensão dos 

conceitos fundamentais da eletrônica digital visando a compreensão do computador. 

Ementa 

Conceitos básicos iniciais (carga, corrente elétrica, tensão elétrica, princípio de corrente 

contínua e alternada). Lei de Ohm. Resistores (série e paralelo). Introdução a semicondutores 

(diodo e transistor). Atividades de Laboratório. Introdução a Eletrônica Digital. Portas lógicas. 

Álgebra de Boole. Mapas de Karnough. Circuitos Combinacionais. 
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Bibliografia 

Robert L. Boylestad, Introdução à Análise de Circuitos, 10ª ed., Ed. Pearson/Prentice Hall, São 

Paulo, 2004. 

Robert L. Boylestad e Louis Nashelsky, Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos, 8ª ed., 

Ed. Pearson /Prentice Hall, São Paulo, 2004. 

Valkenburgh, Van, Eletricidade Básica, Editora ao Livro Técnico, Vol. 1 e 2, Rio de Janeiro, 

1982. 

Albuquerque, Rômulo O., Análise de Circuitos em Corrente Contínua, 18ª edição, São Paulo, 

Ed. Érica. 

John P. Uyemura, Sistemas digitais: Uma abordagem integrada, Thomson, 2002. 

John F. Wakerly, Digital design: Principles and practices, Prentice Hall, 1999. 

Randy H. Katz, Contemporary Logic Design, 2/E, Prentice Hall, 2005. 

Ronald J. Tocci e Neal S. Widmer, Sistemas digitais: Princípios e aplicações, Prentice Hall, 

2003. 

Francisco das Chagas de Souza, Escrevendo e normalizando trabalhos acadêmicos, Editora 

da UFSC, 2001. 

 

 

Disciplina 

BANCO DE DADOS II 

Carga horária 

60 horas 

Objetivos 

Desenvolver no aluno a capacidade de elaborar projetos de sistemas de banco de dados, no 

uso de banco de dados. Desenvolver no aluno a capacidade de dar suporte em sistemas de 

banco de dados. 

Ementa 

Modelos e modelagem de dados. Modelos de dados relacional. Otimização de consultas. 

Gerenciamento de transações. Segurança e integridade. 

Bibliografia 

DATE, CHRISTOPHER J, INTRODUÇAO A SISTEMAS DE BANCOS DE DADOS, CAMPUS. 

KORTH, HENRY F. / SILBERSCHATZ, ABRAHAM / SUDARSHAN, S., SISTEMA DE BANCO 

DE DADOS, CAMPUS. 

ABREU, MAURICIO / MACHADO, FELIPE NERY RODRIGUES, Projeto de Banco de Dados, 

Érica. 

MACHADO, FELIPE NERY RODRIGUES, BANCO DE DADOS - PROJETO E 

IMPLEMENTAÇAO, Érica. 
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Ramalho, Jose Antonio, Microsoft Sql Server 2005 - Guia Prático, CAMPUS. 

Otey, Danielle; Otey, Michael, Microsoft Sql Server 2005 - Guia do Desenvolvedor, CIENCIA 

MODERNA. 

Stanek, William R., Microsoft Sql Server 2005 - Guia de Bolso do Administrador, Bookman. 

 

 

PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

A prática profissional é uma exigência para a conclusão do Curso Técnico de 

Nível Médio em Informática, e poderá ser realizada de duas formas a serem 

escolhidas pelo estudante: Trabalho de Conclusão de Curso ou Estágio 

Supervisionado. A prática profissional é obrigatória e poderá ser realizada a 

partir do terceiro semestre. O estudante será orientado e avaliado em sua 

prática profissional por um professor-orientador.  

 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser executado na modalidade de 

projetos de desenvolvimento, objetivando a integração teoria e prática e o 

princípio da interdisciplinaridade, devendo contemplar a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos durante o curso e tendo em vista a intervenção no 

mundo do trabalho na realidade social de forma a contribuir para a solução e 

problemas. O TCC compreende um projeto de pesquisa ou de extensão que, 

com foco num determinado problema e objeto de análise, visa à elaboração, 

execução e produção individual de uma monografia. Deve, portanto, possuir 

planejamento de atividades (projeto), pesquisa e elaboração de monografia 

final. A metodologia a ser adotada será através de pesquisas de campo, 

levantamento de problemas relativos às disciplinas objeto da 

pesquisa/extensão e possíveis soluções para os problemas detectados. Não 

será permitido como Trabalho de Conclusão de Curso apenas revisão 

bibliográfica. 
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Estágio Supervisionado 

 

O Estágio Supervisionado tem por objetivo oportunizar experiências 

profissionais através de atividades inerentes ao desenvolvimento de programas 

de computador, manutenção de software, construção de banco de dados, 

testes e documentação de sistemas. Portanto, o estágio deve possuir 

planejamento de atividades de estágio, elaboração de relatório final, 

acompanhamento de um professor-orientador em conjunto com profissional 

técnico-responsável da empresa promotora do estágio. 

A função do estágio pode ser assim resumida: dar um referencial à formação 

do estudante; esclarecer seu real campo de trabalho durante sua formação; 

motivá-lo ao permitir o contato com o real: teoria-prática; dar-lhe consciência 

das suas necessidades teóricas e comportamentais; e dar-lhe uma visão geral 

do setor produtivo e da empresa em especial. 

 

CAPÍTULO V – CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS 

E EXPERIÊNCIAS 

Os critérios gerais de aproveitamento de conhecimentos e experiências 

anteriores seguirão as normas da Organização Didática dos Cursos da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFBA em vigor. 

 

5.1 Do aproveitamento de estudos 

Entende-se por aproveitamento de estudos o processo de reconhecimento de 

disciplinas, competências ou etapas cursadas, com aprovação em cursos no 

IFBA ou em outras Instituições de Ensino, credenciadas pelo Ministério da 

Educação, bem como Instituições Estrangeiras, para a obtenção de habilitação 

diversa, conforme estabelece o Art. 11 da Resolução CNE/CEB nº 04/99. 

A solicitação de aproveitamento de estudos feita pelo estudante deverá ser 

realizada no prazo estabelecido no Calendário Acadêmico e, em seguida, será 

encaminhada ao Conselho de Curso para análise e emissão de parecer que 
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seguem os critérios estabelecidos na Organização Didática dos Cursos da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFBA (de 20 de novembro de 

2008). 

 

Após emissão do parecer do Conselho de Curso em cada processo, estes 

serão encaminhados à GRA/CORES. A Coordenação de Curso deverá 

informar aos docentes a dispensa do estudante, quando houver, face ao 

aproveitamento. 

 

5.2 Do aproveitamento de experiências anteriores 

Entende-se por aproveitamento de experiências anteriores o processo de 

reconhecimento de competências adquiridas pelo estudante, no trabalho ou por 

outros meios informais, mediante um sistema avaliativo. 

O estudante matriculado solicitará ao Conselho de Curso, em prazo 

estabelecido no Calendário Acadêmico, a dispensa de disciplina(s), 

competência(s) ou etapa (s) tendo como base o aproveitamento de 

experiências anteriores, de acordo com o que estabelece o art. 11 da 

Resolução CNE/CEB nº 04/99. 

A solicitação do estudante deverá ser encaminhada ao Conselho de Curso 

para análise e emissão de parecer conforme, os critérios estabelecidos na 

Organização Didática dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio do IFBA (de 20 de novembro de 2008). 

O Conselho de Curso designará uma comissão composta de, no mínimo, três 

professores, abrangendo as áreas de conhecimento da(s) disciplina(s) 

competência(s) ou módulo(s) de que o aluno solicita dispensa e emitirá um 

parecer contendo contexto de realização, critérios de avaliação da(s) 

competência(s) e o resultado da avaliação. 
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CAPÍTULO VI – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

6.1 Critérios de Avaliação 

A avaliação é uma prática de investigação processual, contínua, cumulativa em 

cada etapa educativa, com diagnóstico das dificuldades, e se destina a verificar 

se houve aprendizagem, oferecendo subsídios ao docente para efetuar ações 

corretivas. 

A concepção de avaliação da aprendizagem está pautada na LDB 9.394/96 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e no PPI (Projeto 

Pedagógico Institucional), aprovado em 26 de Março de 2008. 

A verificação do desempenho acadêmico será feita de forma diversificada, a 

mais variada possível de acordo com peculiaridade de cada processo 

educativo, de acordo com os critérios estabelecidos no Art. 47 da Organização 

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

(de 20 de novembro de 2008). 

Ao estudante que faltar a qualquer das verificações de aprendizagem ou deixar 

de executar trabalho escolar, será facultado o direito a segunda chamada se 

este estudante a requerer, no prazo de 48 horas úteis, após o término do prazo 

de afastamento, desde que comprove através de documentos uma das 

situações previstas no Art. 50 da Organização Didática dos Cursos da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFBA (de 20 de novembro de 

2008). 

O estudante terá direito a requerer exercício domiciliar em caso de gestação ou 

incapacidade física relativa incompatível com a frequência aos trabalhos 

escolares. O desempenho do estudante será registrado através de notas 

resultantes de pelo menos três instrumentos de avaliação de natureza 

diferentes, tendo como referência parâmetros orientadores de práticas 

avaliativas qualitativas, a saber: domínio cognitivo, cumprimento das tarefas 

com qualidade, capacidade de produzir em equipe e autonomia. 
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O desempenho do estudante será registrado através de nota, compreendida 

entre 0,0 (zero) e 10,0 (dez), e resultante de pelo menos três instrumentos de 

avaliação de natureza diferentes. Será considerado aprovado na etapa do 

curso o estudante que tiver nota igual ou superior a 6,0 (seis) em todas as 

disciplinas ou competências e possuir frequência igual ou superior a 75% 

(setenta e cinco por cento) do total de horas desenvolvidas na etapa co curso. 

O Conselho de Classe Final, após análise e discussão, também poderá aprovar 

o estudante que possuir frequência igual ou superior a 75,0 % (setenta e cinco 

por cento) do total de horas desenvolvidas na etapa do curso e tiver no mínimo: 

a) Média igual ou superior a 5,0 (cinco) em no máximo 2 (duas) 

disciplinas em questão. 

b) Média igual ou superior a 4,0 (quatro) em apenas 1 (uma) disciplina 

em questão. 

 

CAPÍTULO VII – INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

O IFBA Campus Jacobina realizará suas atividades em prédio construído e 

mantido pelo Governo Federal, conforme já explicitado na justificativa deste  

Projeto de Curso.  Em razão de se encontrar com previsão de iniciar suas 

atividades no segundo semestre do ano de 2011, e sua infraestrutura material 

ainda estar em fase de implantação, há processos de aquisições em 

andamento. Entretanto, é certo que para oferecer o Curso Técnico Integrado de 

Nível Médio em Informática, faz-se necessário as instalações e equipamentos 

propostos a seguir. 
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7.1 Instalações e equipamentos atuais e propostos 

 

 Salas de aula: 11; 

 Laboratórios de Informática: 02 (cada um com  20 computadores);  

 Biblioteca com o acervo pertinente ao Curso; 

 Sala da Coordenação do Curso; 

 Laboratório de Redes (projeto); 

 Laboratório de Manutenção (projeto); 

 

7.2 Áreas Comuns 

 

 Biblioteca; 

 Sala de Professores; 

 Auditório para palestras e seminários; 

 Laboratório de Informática para uso dos alunos em horários extra-aula 

Refeitório e cantina. 

 

 

7.3.Acervo Bibliográfico proposto 

 

A Biblioteca do IFBA – campus Jacobina está em fase de aquisição de livros 

técnicos e didáticos. Para a Área de Informática são sugeridos, inicialmente, os 

seguintes livros técnicos: 

 
 

Quantidade Título do Livro 

05 Livros - Informática: Terminologia Básica: Windows XP, 

Word XP, Excel XP 

Autor: MARIO GOMES DA SILVA 

02 Estudo Dirigido de Informática Básica   

Autor: MARIA IZABEL N.G. MANZANO   ANDRE LUIZ N.G. 
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MANZANO. Editora: Érica. Edição: 7 

05 Informática Básica   

Autor: Alcalde, Eduardo. Editora: MAKRON BOOKS 

02 Como funciona o computador   

Autor: White, Ron. Editora: PC Computing 

07 Algoritmos e Programação 

Autor: Marco Medina e Cristina Fertig. Editora: Novatec 

07 Lógica de Programação com Pascal   

Autor: ANA FERNANDA GOMES ARCENIO. Editora: Makron 

Books 

07 Pascal Estruturado: Programa Estrutura de Computadores   

Autor: ET AL.    HARRY FARRER   CRISTIANO GONÇALVES 

BECKER   EDUARDO CHAVES FARIA. Editora: LTC. Edição: 

3 

02 Lógica para Desenvolvimento de Programação de 

Computadores   

Autor: JAYR F.DE OLIVEIRA   JOSE AUGUSTO NAVARRO 

GARCIA MANZANO. Editora: Érica. Edição: 16 

07 Arquitetura de Computadores Pessoais  

Autor: RAUL FERNANDO WEBER. Editora: Sagra Luzzatto 

07 Fundamentos de Arquitetura de Computadores 

Autor: Weber, Raul Fernando. Editora: Sagra Luzzatto 

02 Introdução A Arquitetura De Computadores 

Autor: Vincent P. Heuring, Miles J. Murdocca. Editora: Campus 

Editora. 

05 
Sistemas Operacionais Modernos 2ª Edição (8587918575) 

Autor: Andrew S. Tanenbaum. Editora: MAKRON BOOKS 

05 Organização Estruturada de Computadores (8576050676) 

 

Autor: Andrew S. Tanenbaum. Editora: PEARSON / 

PRENTICE HAL 

http://compare.buscape.com.br/organizacao-estruturada-de-computadores-andrew-s-tanenbaum-8576050676.html
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03 Redes de Computadores - Tradução da 4ª Edição 

(8535211853) 

Autor: Andrew S. Tanenbaum. Editora: CAMPUS 

Ano de Edição: 2003. Nº de Páginas: 968 

05 Java: Como Programar 

Autor: Deitel, H. M., Deitel, P. J. Editora: Bookman 

05 Core JAVA 2  Fundamentos Vol I 

Autor: Horstman Cornell. Volume: I. Editora: Makron Books 

02 Core JAVA 2  Recursos Vol II 

Autor: Horstman Cornell. Volume: II. Editora: Makron Books 

05 Introdução a sistemas de banco de dados 

Autor: Date, C. J. Editora: Campus 

05 Sistemas de banco de dados 

Autor: Korti, Henry F. e Silberschatz, Abranham.  

Editora: McGraw-Hill 

02 A empresa na velocidade do pensamento 

Autor: Gate, B. Editora: Companhia das letras 

02 A vida digital 

Autor: Negroponte, N. Editora: Companhia das letras 

02 A Sociedade da Informação no Brasil – livro verde 

Autor: Takahashi, T. Editora: MCT 

02 Capital Intelectual. A nova vantagem competitiva das 

empresas 

Autor: Stwart, T. A. Editora: Campus 

02 Como tornar-se empreendedor em qualquer  idade 

Autor: Renato Bernhoeft. Editora: Nobel 

02 O empreendedor 

Autor: Ronald Degen. Editora: Makron Books 

http://compare.buscape.com.br/redes-de-computadores-traducao-da-4-edicao-americana-andrew-s-tanenbaum-8535211853.html
http://compare.buscape.com.br/redes-de-computadores-traducao-da-4-edicao-americana-andrew-s-tanenbaum-8535211853.html


73 

 

 

CAPÍTULO VIII – PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

8.1 – Pessoal Docente e Técnico 

 

O IFBA – Campus Jacobina dispõe de quadro de professores qualificados para 

desempenhar atividades de ensino, pesquisa e extensão necessárias no 

decorrer do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática. Os 

referidos profissionais estão em processo de convocação para preenchimento 

das vagas do concurso público realizado no ano de 2010.1, e outras 

contratações devem se seguir em decorrência de novas demandas.  

 

 Número de professores por disciplina necessário para compor o quadro docente inicial do 

curso Técnico em Informática. 

Disciplinas Número de Pessoal 

Português 
02 

Inglês 01 

Matemática 02 

Informática 02 

Sociologia Geral e do Trabalho 01 

Organização, Normas e Qualidade 01 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde 01 

Eletrotécnica 01 

Desenho 01 
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Além da composição do corpo docente, também faz parte do quadro de 

pessoal os técnico-administrativos, que dão suporte às atividades 

administrativas. Inicialmente, o quadro atual dos técnico-administrativos 

oriundo do concurso público 2010.1, encontra-se em fase de convocação; 

todavia, é necessário complementar o quadro de funcionários, mediante 

contratação de pessoal através de concurso público. 

 

 Quadro de pessoal técnico-administrativo necessário para o campus Jacobina, curso 

Informática, para o ano letivo de 2011.2. 

Funcionário Número de Pessoal 

Técnico Administrativo Nível Superior 

Analista de TI 

1 

Técnico Administrativo Nível Superior 

Pedagogo 

1 

Técnico Administrativo Nível Médio 

Assistente de Alunos 

1 

Técnico Administrativo Nível Médio 

Assistente Administrativo 

4 

Técnico Administrativo Nível Médio 

Técnico de Tecnologia da Informação 

1 

 

 

CAPÍTULO IX – CERTIFICADOS E DIPLOMAS 

9.1 Certificados e Diplomas 

 Aos alunos que cursarem os quatro anos do Curso, com assiduidade e 

aproveitamento mínimos previstos na legislação vigente, e tiverem realizado o 

Estágio Curricular Obrigatório, será conferido Diploma de Técnico de Nível 

Médio na Área profissional de Informática com habilitação em TECNOLOGIA 

DA INFORMAÇÃO, que terá validade tanto para fins de habilitação 

profissional, quanto para fins de certificação do Ensino Médio, para a 
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continuidade de estudos na Educação Superior (Art. 7º da Resolução 

CNE/CEB 01/2005). 



76 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR14724: 

informação e documentação – trabalhos acadêmicos - 

apresentação. Rio de Janeiro, 2001. 

 

[2] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR6023: 

informação e documentação – referências - elaboração. Rio de 

Janeiro, 2000. 

 

[3] BRASIL. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em: 

<www.portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/rede/legisla_rede

_lei9394.pdf>. Acesso 03 de maio de 2011. 

 

[4] BRASIL. Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004. Estabelece a 

regulamentação dos Artigos da LDB referentes à Educação 

Profissional. Disponível em: 

<www.portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/RCNE_CEB04_99.pdf>. 

Acesso em Acesso em 03 de maio de 2011. 

 

[5] BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 04, de 08 de dezembro de 1999. 

Institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de 

Nível Técnico. Disponível em: 

<www.portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/rede/legisla_rede

_resol0499.pdf>. Acesso 03 de maio de 2011. 

 

[6] BRASSCOM. Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da 

Informação e Comunicação. Disponível em:< 

http://www.brasscom.org.br/>. Acesso em 04 de maio de 2011. 

[7] COMPUTERWORLD. Barros, Fábio. Empresas de TI tomam para si a 

tarefa de formar mão-de-obra, Disponível em: 

http://computerworld.uol.com.br/carreira/2008/07/10/empresas-de-ti-

tomam-para-si-a-tarefa-de-formar-mao-de-obra/, Acessado em 11/07/ 

2008.  

[8] IFBA. Proposta de organização didática dos cursos da educação 

profissional técnica de nível médio do IFBA. Salvador, 2008. 

 

 



77 

 

[9] IFBA – Campus Eunápolis. Plano do Curso Técnico de Nível Médio 

Integrado em Informática. Eunápolis, 2009. 

 

[10] IFBA – Campus Eunápolis. Plano do Curso Técnico de Nível 

Médio Subsequente em Informática. Eunápolis, 2007. 

 

[11] IFBA – Campus Porto Seguro. Plano do Curso Técnico de Nível 

Médio Subsequente em Informática. Porto Seguro, 2008. 

 

[12] IFTO – Campus Palmas. Plano de Curso de Nível Técnico - 

Habilitação Técnico em Informática.Palmas, 2007. 

 

[13] MEC. Referências Curriculares Nacionais da Educação 

Profissional de Nível Técnico - Área Profissional: Informática. 

Brasilia, 2000. 

 

[14] MONTEIRO, Rodrigo Fernandes et al. Tecnologia da 

Informação para Todos. Coleção Entenda e Aprenda. São Paulo: Bei 

Comunicação, 2002. 

[15] MUNICIPIO. Desenvolvimento e bem-estar social, Disponível 

em: http://www.jacobina.ba.gov.br/cidade2.php, Acessado em 09/04/ 

2011. 

[16] NORTON, Peter. Introdução a Informática. São Paulo: Pearson 

Makron Books, 1996. 

[17] OLIVEIRA, Rogério Amigo de. Informática. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2007. 

[18] Prefeitura Municipal de Ilhéus. Informações sobre o município. 

Disponível em: <http://www.ilheus.ba.gov.br>. Acesso em 05 de maio de 

2011. 

 

[19] Prefeitura Municipal de Itabuna. Informações sobre o município. 

Disponível em: <http://www.itabuna.ba.gov.br>. Acesso em 05 de maio 

de 2011. 

 

[20] SETEC (Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica). 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Novembro, 2007. Disponível 

em: <www.portal.mec.gov.br/setec>. Acesso em 04 maio de 2011. 



78 

 

 

[21] SETEC (Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica). 

Referenciais curriculares nacionais de nível técnico. Disponível 

em:<www.portal.mec.gov.br/setec>. Acesso em 04 maio de 2011. 

 

 

 

 


