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CAPÍTULO  I - JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 
 
1.1  Justificativa 

 

O Plano do curso Técnico em Mineração do IFBA campus Jacobina 

apresenta como marco norteador o projeto institucional que se pauta na 

compreensão de educação científico–tecnológico–humanística, visando à 

formação integral do cidadão histórico-crítico, 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 mineral, na extração e beneficiamento de diferentes produtos 

minerais, sendo a região Nordeste um polo importante destes investimentos. 

Desde os inícios dos anos 2000, substâncias pesquisadas mostraram 

indicadores crescentes de produção, que podem ser, em grande parte, 

atribuídos ao aumento da demanda mundial. Junta-se a isto a importância do 

setor mineral para o desenvolvimento socioeconômico do Nordeste onde a 

maioria dos estados desenvolvem importantes programas de apoio e fomento 

ao setor, sendo a Bahia um dos estados que mais se destaca na atuação de 

grandes empresas interessadas em pesquisa e exploração mineral 

Neste contexto a proposta de um curso de nível técnico em mineração 

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

região do estado da Bahia que se apresenta como uma das mais promissoras 

no setor mineral, uma vez que vem apontando, nos últimos cinco anos, como 

uma forte área de exploração e produção de minérios. Esta realidade pode ser 

comprovada com os vastos investimentos na pesquisa mineral e na extração e 

beneficiamento de minérios, de grandes empresas como a Mineração Fazenda 

Brasileiro (MFB), localizada na cidade Teofilândia, e a Jacobina Mineração e 

Comércio (JMC), em cidades como Jacobina. 
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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 

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, 
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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, a extração de 

ouro, lojas de roupas, autopeças, postos de combustível, hotéis e restaurantes, 

fábricas no setor de calçados. 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. 

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.  

A atividade mineradora tem contribuído para o crescimento das 

exportações baianas e apresenta-se como uma promessa significativa do 

estado para atingir posições ainda melhores no ranking das exportações 

brasileiras.  
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Na microrregião que tem a cidade de Jacobina como centro, a 

mineração já desponta como uma das maiores atividades neste início do 

século XXI. Nos últimos anos suas cifras contabilizam ganhos significativos em 

reais, através da sua produção mineral, além de centenas de empregos diretos 

e indiretos, justificando investimentos privados e públicos na formação de mão 

de obra qualificada para atender o setor mineral. 

Segundo o Centro Internacional de Negócios da Bahia (PROMO), 

somente “a empresa de mineração Yamana Gold, com duas operações de 

extração de ouro no estado da Bahia, registrou vendas recordes de US$ 93 

milhões para o exterior em 2007, conquistando, com isto, uma posição de 

destaque entre os maiores exportadores do estado. Somando-se as 

exportações das duas unidades da Yamana Gold na Bahia, Mineração 

Fazenda Brasileiro (MFB), localizada na cidade Teofilândia, e a Jacobina 

Mineração e Comércio (JMC), que fica na cidade de mesmo nome, a empresa 

teve um aumento de quase 2% no valor de suas exportações, em 2007, 

comparados com os US$ 88.695.000 registrados em 2006”. 

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 registram, no ano de 2009, 1.761 matrículas no Ensino 

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

maioria distribuída em escolas das redes 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, em função dos dados socioeconômicos já 

mostrados, um potencial humano significativo que justifica essa instalação. 
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http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.jacobinaarte.com/site_images/jacobin

asttadt5.jpg&imgrefurl=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           

 

 
Objetivo geral 
 

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

nas leis decretos, pareceres e referências que normatizam a Educação 

Profissional, no Decreto nº 5.154/2004, e tendo como referência o objetivo 

institucional de formação do profissional, o Curso Técnico, subsequente ao 

Ensino Médio, em Mineração do IFBA apresenta como Objetivo Geral formar 

profissionais técnicos na área profissional de mineração de acordo com as 

tendências tecnológicas da região de Jacobina e em consonância com as 

demandas do setor mineral, com perfil pautado no saber-fazer e no saber-ser, 

assegurando a formação comum indispensável para o exercício 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”. Em consonância 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=256086
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com este objetivo, o Curso Técnico em Mineração buscará formar profissionais 

aptos a: 

 Dominar os princípios básicos de atuação múltipla em pesquisa, lavra e 

tratamento minerais, articulados às normas técnicas relativas à 

segurança do trabalho, à saúde e ao meio ambiente. 

 Elaborar projetos e operar processos de extração e tratamento de bens 

minerais de forma econômica e viável, de acordo com os limites 

permitidos para o técnico de nível médio. 

 Planejar, executar e gerenciar a manutenção de instalações e 

equipamentos do setor mineral. 

 Utilizar equipamento e materiais minerais, aplicando corretamente 

manuais e catálogos. 
   

CAPÍTULO II – REQUISITOS DE ACESSO 

2.1 Forma de ingresso 

Serão disponibilizadas inicialmente 80 vagas para à Educação 

Profissional, no curso Técnico de Mineração, subsequente ao Ensino Médio, no 

período diurno.  

O ingresso será realizado através de um exame seletivo, com prova 

escrita de conteúdos ministrados no Ensino Médio. Estarão aptos à realização 

do exame aqueles estudantes que já concluíram o Ensino Médio ou que 

estejam cursando o 3º ano. A prova será realizada em um único dia, e será 

dividida em duas partes, sendo a primeira com os conteúdos atinentes aos 

trabalhados no Ensino Médio, e a segunda parte composta pela questão de 

redação. 

Possíveis alterações na forma do Processo Seletivo serão adotadas, 

mediante Resolução do CONSUP. 
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2.2  Matrícula 

  

 Oferecida somente a quem já tenha concluído o Ensino Médio, sendo o 

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

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. 

 

CAPÍTULO III – PERFIL DO CONCLUINTE  

3.1 – Perfil do concluinte  

Ao final da formação no Curso Técnico de nível médio em Mineração, o 

estudante deverá demonstrar um perfil de conclusão que lhe possibilite: 

 Conhecer e utilizar as formas contemporâneas de linguagem, com vistas 

ao exercício da cidadania e à preparação para o trabalho, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; 

 Compreender a sociedade, sua gênese e transformação e os múltiplos 

fatores que nela intervêm como produtos da ação humana e do seu 

papel como agente social; 

 Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e 

representações, estabelecendo estratégias de solução e articulando os 

conhecimentos das várias ciências e outros campos do saber; 

 Compreender os fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando teoria e prática nas diversas áreas do saber; 

 Coletar informações geológicas a partir de sensoriamento remoto e da 

informática aplicada; 

 Auxiliar: A realização de mapeamento geológico e amostragem em 

superfície e subsuperfície; 
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 A execução de projetos de identificação, qualificação e quantificação de 

jazimentos minerais; 

 A supervisão da estabilidade em minas subterrâneas e a céu aberto; 

 A supervisão das atividades específicas de planejamento e lavra de 

minas; 

 Efetuar coleta de dados de geoquímica e geofísica de exploração; 

 Executar levantamentos e confeccionar mapas topográficos nas fases 

de pesquisa mineral e lavra; 

 Operar equipamentos de sondagem, perfuração, amostragem e 

transporte; 

 Manusear e armazenar explosivos e seus acessórios; 

 Efetuar plano de fogo em minas a céu aberto e subterrânea; 

 Aplicar métodos de análise mineralógica, fragmentação, classificação, 

balanço de massa, bem como de separação física e físico-química ao 

tratamento de minérios; 

 Caracterizar minérios sob os aspectos físico e físico-químico, 

mineralógico e granulométrico; 

 Operar equipamentos de análise mineralógica, granulométrica, de 

fragmentação e de separação; 

 Aplicar medidas de controle e proteção ambiental para os impactos 

gerados pela pesquisa mineral, lavra e tratamento de minérios; 

 Ter iniciativa, responsabilidade e exercer liderança; 

 Aplicar normas técnicas nas atividades específicas da área de 

mineração; 

 Aplicar as normas de segurança do trabalho; 

 Ter atitude ética; 

 Saber conviver e trabalhar em equipe. 
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CAPÍTULO IV – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 

4.1 – Da organização curricular 

A organização curricular do Curso Técnico de Mineração, subsequente 

ao Ensino Médio, pauta-se nas legislações educacionais que regem a 

educação nacional, ou seja, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, 

DE 1996. Normatizações estas que regem as políticas da educação 

profissional de nível técnico, bem como nos Referenciais Curriculares 

Nacionais da educação profissional de nível técnico e no Decreto nº 5154/04, 

além da observação às diretrizes estabelecidas no Projeto Pedagógico do 

IFBA. 

O curso Técnico em Mineração, seguindo a orientação do MEC, em seu 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, está estruturado em uma Matriz 

curricular com a seguinte organização : 

 Um segmento específico, que congregue disciplinas que permitam um 

conhecimento das demandas laborais com o universo socioeconômico e 

a sua intrínseca ligação com as produções e domínios dos 

conhecimentos acadêmicos e científicos; 

 Um núcleo de disciplinas de natureza profissionalizante, integrantes da 

área de Mineração e setores afins, como a Geologia. (Vide Quadro 1) 

A implementação do curso está fundamentada na oferta das disciplinas 

em regime seriado anual com uma carga horária total de 1050 horas e esta 

carga obedecerá à seguinte distribuição: 

a. As disciplinas do segmento diversificado com um total de 240 horas; 

b. As disciplinas de formação profissionalizante com 810 horas, acrescidas 

de mais 180 horas voltadas para a realização de atividades da prática 

profissional.  
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4.2 Estágio curricular 

Para compor a carga horária e os conhecimentos dos estudantes do 

Curso Técnico em Mineração, será necessário o cumprimento do Estágio 

Supervisionado com crédito de 180 horas ou a sua compensação através da 

realização do Trabalho de Conclusão de Curso.  

     4.2.1 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, 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 

 

4.3 Matriz curricular do Curso Técnico em Mineração, subsequente ao 

Ensino Médio. 

A matriz curricular do Curso, através da Tabela 01, infrafirmada, 

apresenta a organização e distribuição das disciplinas, com a respectiva carga 

horária específica e total do Curso Técnico de nível médio em Mineração. 

Deve-se ressaltar que para cada semestre letivo é ofertado um grupo de 
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disciplinas com base numa percepção de núcleos e áreas afins e 

interdisciplinares. 

    

 
 MATRIZ CURRICULAR - TÉCNICO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

(Tabela 01) 
 

DISCIPLINAS 
Carga-Horária/Sem. Carga-Horária Total/Disciplina 

1º  2º  3º 4º Hora-Aula Hora 

Informática Básica 2 - - - 40 30 

Produção Textual 2 - - - 40 30 

Fundamentos da Matemática 4 - - - 80 60 

Inglês  2 - - - 40 30 

Desenho Topográfico 2 - - - 40 30 

Gestão Organizacional e Segurança do Trabalho - 2 - - 40 30 

Sociologia do Trabalho - - - 2 40 30 

Geologia Geral 2    40 30 

Mineralogia Aplicada 4    80 60 

Cominuição e Classificação 2     40 30 

Noções de GeoEstrut. Estratigrafia  2   40 30 

Prospecção e pesquisa Mineral****  6   120 90 

Mineração e Legislação Ambiental  2   40 30 

Concentração Mineral I  4   80 60 

Concentração Mineral II   2  40 30 

Petrografia****   2  40 30 

Geologia de Minas   4  80 60 

Operações de Lavra de Minas I   4  80 60 

Equipamentos de Min. e Aplicações   4   80 60 

Concentração Mineral III    4 80 60 
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Informática aplicada a Mineração      4 80 60 

Geoprocessamento    4 80 60 

Operações de Lavra de Minas II    4 80 60 

       

TOTAL GERAL 20 16 16 18 1400 1050 

Número de Disciplinas por semestre      - 

PRÁTICA PROFISSIONAL(ESTÁGIO CURRICULAR OU TCC) 180 

TOTAL GERAL 1230 

 

MÓDULO I – 1º SEMESTRE 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

Objetivos 

1. Compreender e usar a língua portuguesa como um sistema heterogêneo gerador de 
significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade e  como 
uma das linguagens que organiza cognitivamente a realidade, constitui e expressa 
significados, comunica e informa.  

2. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens, principalmente a 
língua portuguesa e suas variantes orais e/ou escritas. 

3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos da língua portuguesa, 
relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, 
estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. 

4. Considerar a variação linguística como riqueza e como possibilidade de integração às 
situações de interação sociocomunicativa.  

5. Ler e produzir textos de diversos gêneros, considerando a produção textual como meio 
de expressão, informação e comunicação nas relações interpessoais. 

 

Ementa 

1. Noções de texto 
2. Leitura, análise e produção de textos argumentativos, narrativos e poéticos.  
3. Linguagem oral e linguagem escrita.  
4. |Linguagem literária e linguagem técnico-científica 
5. Coesão e coerência.  
6. Registro culto escrito: questões específicas a partir da produção dos alunos1  

 

Bibliografia 

 BAGNO, Marcos. A Língua de Eulália. São Paulo: Contexto, 1997. 
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 BAGNO, Marcos. Gramática Pedagógica do Português Brasileiro. São Paulo: Parábola 
Editorial, 2012. 

 BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de Comunicação Escrita. São Paulo: ÁTICA, 1990. 

 BORBA, Francisco da Silva. Dicionário de usos do português do Brasil. São Paulo: 
Ática, 2002.  

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

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

 GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: FGV, 1996. 

 GIL NETO, Antônio. Produção de texto na escola. São Paulo: Loyola, 1987 

 HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo: Objetiva, 
2009. (Versão em papel e versão eletrônica) 

 KOCH, Ingedore Villaça. Ler e compreender os sentidos do texto. 2 ed. São Paulo: 
Contexto, 2007. 

 POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: Mercado das 
Letras, 1997. 

 TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação. São Paulo: Cortez, 1996  
 

INGLÊS TÉCNICO 

Objetivos 

1. Compreender a língua inglesa de forma contextualizada, através de atividades e textos 
autênticos, favorecendo o aprendizado real do idioma e o desenvolvimento das 
relações entre os conteúdos gramaticais e lexicais apresentados em classe;  

2. Desenvolver a prática da leitura e escrita seguindo os princípios do ESP (English for 
Specific Purposes), como recursos linguísticos que auxiliem o estudante a interpretar a 
semântica do texto a partir da inferência textual de cognatos e falsos cognatos, lay out 
e aspectos tipográficos, com a prática das estratégias de Skimming e Scanning nos 
textos apresentados pelo professor;  

3. Identificar diferentes gêneros textuais e tipos de texto (narração, descrição, 
dissertação, textos técnicos, funções retóricas, exemplificação, ilustração), de modo 
que o estudante seja capaz de apurar a sua compreensão da língua inglesa, inferindo, 
analisando, predizendo, reconhecendo e associando o uso de elementos linguísticos 
(gramaticais e lexicais), na expansão do seu campo semântico;  

4. Ampliar o léxico (vocabulário) de termos técnicos relacionados ao contexto do inglês 
para informática;  

5. Proporcionar ao aluno conhecimentos multidisciplinares através de atividades 
integradoras.  

 

Ementa 

1. Níveis de Compreensão  
1.1. Reconhecimento de cognatos, falsos cognatos, Main Idea, key-words (palavras-

chave);  
1.2. Leitura de sinais gráficos, títulos, subtítulos, palavras grifadas, gráficos, tabelas, 

etc;  
1.3. Skimming e Scanning;  
1.4. Ativação de conhecimento prévio (background knowledge);  
1.5. Predição (antecipação do conteúdo do texto);  
1.6. Dedução de palavras desconhecidas com base no contexto;  
1.7. Identificação de pontos principais;  
1.8. Funções retóricas do texto e organização textual.  

2. Conhecimento de Itens gramaticais:  
2.1. Grupo nominal (Noun frases);  
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2.2. Grupo verbal;  
2.3. Referência contextual;  
2.4. Adjetivos e Advérbios, Prepositions;  
2.5. Graus dos adjetivos;  

 

Bibliografia 

 AMOS, E.; PRESCHER, E. The New Simplified Grammar. São Paulo: Richmond 
Publishing, 2005.  

 MURPHY, Raymond. English Grammar in Use: a self-study reference and practice 
book for intermediate students. 2. Ed. New York: Cambridge 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 

 

 

FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA 

Objetivos 

1. Aplicar as propriedades de potencias e raízes para simplificar expressões. 
2. Resolver equações, sistemas e problemas de 1

0
 grau. 

3. Calcular lados de um triângulo retângulo. 
4. Resolver problemas de geometria plana aplicando o teorema de Pitágoras. 
5. Conhecer as definições de seno, cosseno e tangente. 
6. Calcular seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos de um triângulo retângulo. 
7. Usar as relações trigonométricas para calcular medidas de lado de figuras planas. 
8. Efetuar conversão de unidades de medida para o Sistema Internacional de medidas. 
9. Representar números em notação científica. 
10. Identificar os sólidos: cubo, cilindro, cone e esfera. 
11. Calcular volume de cubo, cilindro, cone e esfera. 
12. Aplicar regra de três para resolver problemas reais. 
13. Calcular porcentagens. 

14. Resolver problemas de capitalização simples e composta. 
 

Ementa 

1. Potenciação e Radiciação. 
- Definições 
- Propriedades 

2. Equações, sistemas e problemas de 1
0 
grau. 

- Métodos de resolução de sistemas 
3. Teorema de Pitágoras. 
4. Relações trigonométricas no triângulo retângulo.  

- Seno, cosseno, tangente 
- Relação fundamental da trigonometria 

5. Transformações de unidades no SI. 
6. Notação Científica. 
7. Geometria espacial. 

- Cubo, cilindro, cone e esfera 
- Volume 

8. Regra de três simples. 
9. Matemática Financeira. 

- Porcentagem 
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- Juros Simples 
Juros compostos 

 

Bibliografia 

GIOVANNI, José Ruy. Bonjorno, José Roberto. Matemática: uma nova abordagem. Vols. 1, 2 

e 3. São Paulo, FTD, 2000.  

Xavier, Cláudio. Barreto, Benigno. Matemática Aula por Aula. Vols. 1, 2 e 3. São Paulo, FTD, 

2005. 

Youssef, Antonio. Soares, Elizabeth. Fernandez, Vicente. Matemática. SP: Scipione 2005. 

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

Moderna, 2003. 

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

2006.  

Iezzi, Gelson. Dolce, Osvaldo. Degenszain, David. Périgo, Roberto. Matemática: volume 

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

 

 

DESENHO TOPOGRÁFICO 

Objetivos 

1. Conhecer o instrumental de desenho.  
2. Conhecer as normas para o desenho técnico projetivo.  
3. Conhecer escalas de redução.  
4. Conhecer as regras de dimensionamento em desenho técnico.  
5. Conhecer as técnicas utilizadas para elaborar esboço.  
6. Conhecer as técnicas básicas de elaboração de projetos em diversas áreas.  
7. Conhecer normas, padrões técnicos e simbologias.  
8. Identificar as formas de representação convencional.  
9. Interpretar layout e elementos geométricos no plano cartesiano (geometria orientada).  
10. Identificar os componentes de um projeto de arquitetura (planta baixa, cortes, 

perspectiva, etc.).  
11. Interpretar normas, padrões técnicos e simbologias.  

Ementa 

1. Ponto, Reta e Plano; Formas Geométricas;  

2. Ângulos e Polígonos. Círculo e Circunferência;  

3. Identificação de elementos, objetos e Imagens: formas, texturas, posições e cor;  

4. Sólidos Geométricos e suas planificações;  

5. Sistemas de Coordenadas;  

6. Introdução e Classificação dos desenhos: Importância do Desenho Técnico;  

7. Normas Técnicas: Formato do papel. Caligrafia técnica. Legenda. Linhas. Escalas 
usuais. Sistemas Métricos  

8. Projeções Ortográficas: Leitura de vistas. Planta, elevação e vistas laterais;  

9. Perspectivas: Cavaleira, Isométrica;  

10. Cortes/ Secção: Desenvolvimento;  

11. Desenho Arquitetônico: normas, esboço, projeto;  

12. Desenho de Eletricidade: convenções, planta baixa, corte, esquema;  
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13. Desenho Mecânico: elementos de ligação, tubulações, conjuntos;  

14. Desenho Auxiliado Por Computador: AutoCAD, outros softwares CAD. 

Bibliografia 

 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Coletânea de Normas Técnicas.  

 FRENCH, Thomas. Desenho Técnico. Porto Alegre: Editora Globo, 1974.  

 GOMES, Anilson; ALVES, Affonso. AutoCAD 2000: Curso Básico 2D. Salvador: 
EGBA, 2001.  

 MACHADO, Ardevan. Perspectiva. São Paulo:Ed. McGraw-Hill, 1974.  

 PESSÔA, Maria da Conceição et al. Desenho Geométrico. Salvador: Quarteto 
Editora, 2001.  

Telecurso 2000. Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico. Editora Globo, 2000 

 

COMINUIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

Objetivos 

Identificar e operar os equipamentos de cominuição e classificação por tamanho 

♦ Identificar os princípios técnicos da cominuição e classificação por tamanho. 

♦ Operar equipamentos de cominuição e classificação, controlar suas várias operações; 

♦ Auxiliar na manutenção de equipamentos de cominuição e classificação; 

♦ Auxiliar na realização de ensaios de processo; 

♦ Elaborar relatórios. 
 

Ementa 

1. Conceitos básicos de tratamento de minérios; 

2. Cominuição e fragmentação – conceitos básicos; 

3. Equipamentos de Britagem; 

4. Relação de redução; 

5. Noções de dimensionamento; 

6. Fluxogramas clássicos; 

7. Moagem; 

8. Tipos de moinhos; 

9. Características dos moinhos (corpos moedores, tipos de descargas e revestimento, circuitos 
de moagem); 
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10. Aplicações dos moinhos; 

11. Ensaios de laboratório (WI, relação de redução, balanço de massa e água, densidade de 
polpa, carga circulante, grau de enchimento, balanço de energia); 

12. Noções de dimensionamento; 

13. Peneiramento industrial; 

14. Eficiência de peneiramento; 

15. Princípios de Classificação; 

16. Tipos de classificadores; 

17. Eficiência de classificação; 

18. Ciclonagem – Tipos e Operação; 

19. Tratamento de dados de peneiramento e classificação; 

20. Ensaios de laboratório (sedimentação em queda livre; densidade de polpa; % de sólidos; 
balanço de massa e água; pressão de operação na ciclonagem; determinação de diâmetro de 
corte e curvas de partição; ensaios de otimização em classificador mecânico, ciclone e 
peneiras); 

21. Trabalho final de curso (apresentar resultados de operação de classificador com amostra 
de minério). 
 

Bibliografia. 

1. Luz, A. B., Tratamento de Minérios, 2ª ed. Editores: Adão Benvindo da Luz; CETEM – 
CNPq/MCT, 2004. 

2. Manuais e Catálogos de Equipamentos; 

3. Tratamento de Minérios – Teoria e Prática, Arthur Pinto Chaves, Vol I, II e III, Signus Editora, 
2002. 

4. Notas de Aula de Processamento Mineral, IFBA. 

5. Periódicos disponíveis no Portal Capes; 
 

 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 

Objetivos 

1. Conhecer os princípios básicos de funcionamento dos computadores  

2. Compreender como se opera corretamente os computadores bem como o 
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gerenciamento de seus diversos recursos  

3. Identificar os diversos tipos de softwares existentes  

4. Conhecer através de um treinamento prático os softwares que poderão ser utilizados 

como ferramentas durante o transcorrer do curso bem como na vida profissional  

5. Conhecer os conceitos básicos do processamento de dados: Hardware, software, 

sistemas operacionais, aplicativos e acessórios.  

6. Operar corretamente os softwares que serão utilizados como ferramentas no 

transcorrer do curso: Editor de textos (edição de textos, tabelas, inserção de gráficos), 

Planilha Eletrônica (elaboração de planilhas, diagramação, elaboração de gráficos a 

partir da planilha), Editor de Slide (elaboração de slides para apresentação de aulas e 

seminários).  

Ementa 

1. História do desenvolvimento dos computadores  

2. Hardware – parte física dos computadores (equipamentos)  

3. Software – parte lógica dos computadores (programas)  

4. Introdução a programação de computadores  

5. Sistema operacional Windows  

6. Microsoft Word(editor de textos)  

7. Microsoft Excel(planilha eletrônica)  

8. Microsoft Power Point (elaboração de slides)  

Bibliografia 

 MEIRELLES, Fernando de Souza. Informática: novas aplicações com 

microcomputadores. Pearson Education do Brasil, 1988.  

 VELOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. Rio de Janeiro: 
Campus, 2002.  

 NORTON, Peter. Introdução à Informática. São Paulo: Makron Books, 1996.  

 NETO, J. A . C.; MORAIS, G. A . de A . Processamento de dados. São Paulo: Érica, 
1998.  

Material disponível na Internet: StarOffice e Introdução à Tecnologia da Informática. 

 

GEOLOGIA GERAL 

Objetivos 

Conhecer noções de coordenadas geográficas; 

Desenvolver raciocínio lógico; 

Adquirir conhecimento em química inorgânica; 

Compreender a dinâmica das transformações geológicas interna e externa da terra; 

Manusear adequadamente instrumentos de localização espacial como a bússola 

Reconhecer os tipos de rochas 

Ementa 

Constituição física e química da terra; 

Teoria da Deriva Continental, tectônica de placas e ciclo das rochas; 
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Dinâmica interna e externa da terra; 

Escala do tempo geológico; 

A bússola de geólogo: conceitos gerais, uso e aplicações; 

Tipos de rochas: magmáticas, metamórficas e sedimentares; 

Formação e tipos de solos. 

 

Bibliografia 

 DANA, J. (1984). Manual de Mineralogia. Revisto por S. Hurlbut Jr., tradução de Rui Ribeiro 

Franco. Rio de Janeiro, LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. 

LEINZ, V., AMARAL, S. E. (1989). Geologia Geral, 11ed. São Paulo, Nacional. 

TEIXEIRA, W., TOLEDO, M. C. M., de. FAIRCHILD, T. R. (organizadores) et al. (2000). 

Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos. 

 

 

MINERALOGIA APLICADA 

Objetivos 

Classificar os minerais 

Identificar minerais a partir de suas propriedades físicas 

Desenvolver raciocínio lógico 

 

Ementa 

Principais conceitos 

Importância econômica dos minerais e elementos químicos 

Noções de cristalografia e cristaloquímica 

Propriedades físicas e químicas dos minerais 

Classes mineralógicas 

Mineralogia descritiva 

Identificação mineralógica e suas aplicações 

Bibliografia 

BRANCO, P.M. (1989). Glossário Gemológico. Editora Sagra, Porto Alegre/RS, 2a edição,187p 

DANA, J. (1984). Manual de Mineralogia. Revisto por S. Hurlbut Jr., tradução de Rui Ribeiro 

Franco. Rio de Janeiro, LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S.A.. 

DEER, W.A., HOWIE, R.A., ZUSSMAN, J. (1981). Minerais Constituintes das Rochas - Uma 
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Introdução. 

KIRSCH, H. (1972). Mineralogia Aplicada. Ed. da USP. São Paulo-SP. 291p. 

LEINZ, V., AMARAL, S. E. (1989). Geologia Geral, 11ed. São Paulo, Nacional. 

TEIXEIRA, W., TOLEDO, M. C. M., de. FAIRCHILD, T. R. (organizadores) et al. (2000). 

Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos. 

 

MÓDULO II – 2º SEMESTRE 

 

NOÇÕES DE GEOLOGIA ESTRUTURAL E ESTRATIGRAFIA 

Objetivos 

Reconhecer as divisões estratigráficas existentes para os mais diversos tipos de terrenos 

geológicos existentes; 

♦ Compreender a geologia das Províncias Estruturais Brasileiras, no que concerne às suas 

subdivisões, tipos rochosos, idades e depósitos minerais importantes; 

♦ Caracterizar as estruturas deformacionais permanentes nas rochas; 

♦ Elaborar uma síntese da evolução estrutural de uma área estudada; 

♦ Usar, corretamente, a bússola para fazer o mapeamento geológico; 

♦ Uso das competências acima na aplicação do mapeamento geológico. 

 

Ementa 

♦ Conceitos Fundamentais sobre estratigrafia das rochas no Brasil; 

♦ Províncias Estruturais Brasileiras; 

♦ Conceitos Fundamentais sobre geologia estrutural; 

♦ Dobras, Falhas e Fraturas; 

♦ Foliações Secundárias; 

♦ Principais Rochas Deformadas; 

♦ Uso da Bússola e, 

♦ Coleta de dados e uso da Caderneta de Campo. 
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Bibliografia: 

ALMEIDA, F. F. & HASUY, Y (editores) – 1984 – O Precambriano do Brasil. Ed. Edgar Blucher. 

São Paulo/SP 

♦ MENDES, J. C. – 1984 – Elementos de Estratigrafia. EDUSP. 556 pp. São Paulo/SP 

♦ LEINZ, V & AMARAL, S. E. – 1985 – Geologia Geral. Comp. Editora Nacional. 397 pp São 

Paulo/SP 

♦ McCLAY, K. –1987- The Mapping of Geolocal Structures. Open Universty Press. 161 pp. 

Great Bretain. 

♦ HOBBS, B. E.; MEANS, W. D.; & WILLIANS. – 1981 – Geología Estructural. Ediciones 

Omega. 518 pp. Barcelona-Esp. 

 

 

 

 

CONCENTRAÇÃO MINERAL I 

Objetivos 

♦ Supervisionar trabalhos de Desmonte de Rocha 

♦ Planejar e Executar plano de fogo a céu aberto e subterrâneo 

♦ Fiscalizar os procedimentos de fabricação, manuseio, transporte e armazenagem das 

substâncias explosivas. 

♦ Monitorar a estabilidade dos taludes Remanescentes 

♦ Gerenciar os trabalhos de plano de lavra. 

♦ Relacionar os equipamentos e princípios técnicos de concentração mineral; 

♦ Operar equipamentos de concentração mineral, controlar suas várias operacionais; 

♦ Realizar balanço de massas e de água; 

♦ Interpretar fluxogramas de planta de concentração; 

♦ Auxiliar na manutenção de equipamentos de concentração mineral; 
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♦ Auxiliar no controle de qualidade de planta; 

♦ Realizar ensaios de processo; 

♦ Escrever relatórios. 
 

Ementa 
 

Explosivos 

Elementos do plano de fogo 

Segurança 

Fogos secundários 
 

 

Bibliografia  

♦ CAMERON, A.; HAGAN, T. Tecnologia de desmonte de rochas com explosivos para minas a 

céu aberto e subterrâneas. Curso Internacional “Tecnologia de desmonte de rochas com 

explosivos para minas a céu aberto e subterrâneas”, p.11-37, Belo Horizonte, 1996. 

♦ CASTRO, G. B. Explosivos comerciais. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, p.67-86., 

v.11, n 41., 1983. 

♦ CASTRO, R. S. & PARRAZ, M. .M. Manual de Ferramentas de Perfuração, Sindicato 

Nacional dos Editores de Livro, 225p., Rio de Janeiro, 1986. 

♦ SILVA, V. C. Superando os problemas do desmonte de rochas. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE MINERAÇÃO, 6.,Salvador, 1995. Anais. Salvador, IBRAM, 1995. p.43-51. 
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PROSPECÇÃO E PESQUISA MINERAL 

Objetivos 

♦ Identificar os principais depósitos minerais. 

♦ Caracterizar os tipos de depósitos minerais identificando quais as associações de 

minerais que possuem interesses econômicos. 

♦ Realizar trabalhos de Pesquisa Mineral de substâncias metálicas e não-metálicas, 

envolvendo desde a Pesquisa Regional, 

Detalhe, Avaliação Técnico-Econômica e durante a fase de lavra. 

♦ Executar serviços de levantamentos de geofísica e geoquímica de exploração; 

♦ Tratar os dados geofísicos e geoquímicos com o uso da informática; 

♦ Gerar e integrar mapas e perfis geoquímicos, geofísicos, geológicos e hidrogeológicos 

com o uso dos softwares Mapinfo 7.5 e ArcGis 9.0; 

♦ Acompanhar estudos de reconhecimento, gerais ou detalhado na pesquisa de água 

subterrânea; 

♦ Utilizar métodos auxiliares e hidrogeológicos na exploração de águas subterrâneas. 
 

Ementa 

Conceitos de prospecção e pesquisa mineral 

Classificação dos depósitos minerais 

Introdução à pesquisa mineral (pesquisa regional, semi-detalhe, detalhe) 

Noções sobre legislação mineral 

Mapeamento geológico e topográfico 

Noções de prospecção geoquímica e geofísica 

Métodos superficiais de pesquisa (trincheiras e poços) finalidades e estilos de mapeamentos 

Estimativas de recursos e reservas 

Integração de informações geológicas, geoquímicas e geofísicas em ambiente SURFER 8, 

ArcGis 9.1 
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Bibliografia 

CRÓSTA, A. P. THE OPEN UNIVERSITY. (2000). Os Recursos físicos da terra, bloco 4: 

recursos hídricos. Campinas SP: Ed. da UNICAMP. 121 p. 

DANA, J. (1984). Manual de Mineralogia. Revisto por S. Hurlbut Jr., tradução de Rui Ribeiro 

Franco. Rio de Janeiro, LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. 

DARDENE, M. A., Schobbenhaus, C. (2001). Metalogênese do Brasil. Editora UnB. 

GUERRA, P. A. G., SALLES, J. J. C. (1988). Geoestatistica operacional. Brasília, D. F. DNPM. 

145 p. 

MARANHÃO, R. J. (1985). Introdução a Pesquisa Mineral. BNB, Fortaleza/CE. 698p. 

MARTINS, L. A. M. THE OPEN UNIVERSITY. (2003). Os Recursos físicos da terra, bloco 1: 

recursos, economia e geologia : uma introdução. Campinas, SP: Ed. UNICAMP. 108 p. 

MARTINS, L. A. M. THE OPEN UNIVERSITY. (2003). Os Recursos físicos da terra, bloco 3, 

parte 1: depósitos minerais 1 : origem e distribuição. Campinas SP: Ed. da UNICAMP. 121 p. 

PEREIRA, R. M. (2003). Fundamentos de prospecção mineral. Rio de Janeiro: Interciência.  

SILVA, A. B. THE OPEN UNIVERSITY. (2003). Os Recursos físicos da terra, bloco 3, parte 2: 

depósitos minerais 2: exploração e extração. Campinas, SP: Ed. da UNICAMP. 115 p 

SUSLICK, S. B. THE OPEN UNIVERSITY. (2003). Os Recursos físicos da terra, bloco 6: o 

futuro dos recursos: previsão e influência. Campinas, SP: Ed. UNICAMP. 112 p. 

TEIXEIRA, W., TOLEDO, M. C. M., de. FAIRCHILD, T. R. (organizadores) et al. (2000). 

Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos. 

YAMAMOTO, J. K. (2001). Avaliação e classificação de reservas minerais. São Paulo, SP: 

EDUSP: FAPESP. 226 p. 

 

 

MINERAÇÃO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

Objetivos 

Conhecer a hierarquia jurídica existente entre as esferas Federal, Estadual e Municipais no que 

diz respeito a legislação mineral e ambiental; 

Conhecer os diferentes regimes de aproveitamento mineral; 

Conhecer as normas que regulamentam as atividades necessárias a extração de substâncias 

minerais em ambientes a Céu Aberto e Subterrâneo 

Conhecer os preceitos da Política Nacional de Meio Ambiente e seus instrumentos legais como 

o AA, PRAD, EIA/RIMA, etc. 

Adquirir noções sobre as Leis de Crimes Ambientais. 
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Identificar os processos de recuperação ambiental de áreas degradadas através da 

revegetação, construção de barragens e depósitos de rejeitos; 

Identificação e reconhecimento dos processos de reaproveitamento e reuso dos rejeitos do 

tratamento de minérios. 

 

Ementa 

Conceitos jurídicos; 

Código de Mineração; 

Código de Águas Minerais; 

Hierarquia e competências jurídicas; 

Disposições da Constituição Federal relacionada a extração mineral; 

Regimes de aproveitamento mineral e classificação das jazidas; 

NR 22 - Norma Regulamentadora da Mineração; 

Introdução a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA); 

Introdução as Leis de Crimes Ambientais; 

Introdução ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

Mineração e Meio Ambiente (histórico, desenvolvimento sustentável), barragens e depósitos de 

rejeitos, vibrações, vegetação (hidrosemeadura), 

Recuperação de áreas degradadas, poeiras, ruídos e tratamento da água na mineração e 

fechamento de mina (EIARIMA). 

Bibliografia 

 

DEPARTAMENTO NACIONA DE PRODUÇÃO MINERAL. Código de Mineração. disponível 

em: http://www.dnpm-pe.gov.br/ 

 

COSTA, F. S. Normas Regulamentadoras para deposição de Estéril e Produtos na Mineração – 

DNPM 

 

PINTO, U. R. (2008). Consolidação da Legislação Mineral e Ambiental. 11° ed. LGE - editora, 

Brasília. 692 p 

 

SÁNCHEZ, L. E. (2001). Desengenharia: o passivo ambiental na desativação de 

empreendimentos industriais. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Teoria e Prática em 

Recuperação de Áreas Degradadas: Plantando a Semente de um Mundo Melhor. 

 

Apostila de Higiene Industrial – "Ruídos, Vibrações e efeitos da poeira" – curso de pós 

graduação em engenharia de Segurança do Trabalho – FEA – FUMEC – Professor: Eng. Tuffy 

Messias – Belo Horizonte – MG. 

http://www.dnpm-pe.gov.br/
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GESTÃO ORGANIZACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO 

Objetivos 

Aplicar os conhecimentos da gestão organizacional no mundo do trabalho a partir de uma 

compreensão crítica do processo produtivo no âmbito da gestão; 

♦ Compreender os princípios da qualidade total como ferramenta de gestão; 

♦ Diagnosticar divergências e manejar conflitos, através do uso da liderança e do poder 

interpessoal; 

♦ Comunicar-se eficazmente através do desenvolvimento da capacidade da empatia, escuta 

ativa e o uso do feedback; 

♦ Compreender que os comportamentos emocionais interferem nas relações de trabalho; 

♦ Expressar atitudes sobre a prevenção de acidentes no trabalho, aplicando as noções sobre 

segurança do trabalho. 

 

 

Ementa 

1. Breve histórico sobre a evolução da administração 

2. Conceito de administração e o papel do administrador 

3. Funções administrativas 

3.1. Planejamento: estratégico, tático e operacional 

3.2. Organização: formal e informal 

3.3. Direção 

3.4. Controle 

4. Noções de Qualidade: conceitos, técnicas e dimensões 

5. A empresa numa visão empreendedora (tipos, organização, 

recrutamento, seleção e treinamento) 

6. Contrato de trabalho (direitos e deveres) 

7. Personalidade (conceito e formação) 

8. Percepção social (preconceitos e estereótipos) 
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9. Socialização (processo de formação e influências na vida do trabalho) 

10. Emoção 

11. Competências Interpessoal 

12. Técnicas de comunicação 

13. Atitude e mudança de atitude 

14. Conflitos e resolução de conflitos 

15. Liderança 

16. Princípios da ciência Segurança do Trabalho 

17. Acidente de trabalho 

18. Legislação aplicada a SST 

19. SESMT 

20. CIPA 

21. Proteção contra incêndio 

22. Riscos ambientais 

 

Bibliografia 

1. CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Recursos Humanos. São Paulo: Atlas, 2001. 

2. CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos Novos Tempos. São Paulo: Makron Books, 

1999. 

3. PSANI, Elaine. Psicologiia geral. 9ª Edição. 

4. BRAGHIROLLI, Elaine Maraia. Temas de psicologia social. Vozes, 1999. 

5. FURSTENAU, Eugênio Erny. Segurança do Trabalho. Rio de Janeiro: ABPA, 1985. 

6. GONÇALVES, Edwar Abreu. Manual de segurança e saúde no Trabalho. São Paulo: LTR, 

2000. 

7. OLIVEIRA, Sebastião Geraldo. Proteção Jurídica a Segurança e Saúde no Trabalho. São 

Paulo: LTR, 2002. 
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MÓDULO III – 3º SEMESTRE 

 

 

OPERAÇÕES DE LAVRAS DE MINAS I 

Objetivos 

Classificar as rochas de acordo com suas propriedades mecânicas; 

Identificar os equipamentos promotores da operação de perfuração; 

Reconhecer os elementos de desmonte por explosivos; 

Reconhecer conceitos como mineral, minério, estéril, etc.; 

Compreender informações contidas em mapas topográficos; 

Conhecer os métodos de Lavra a Céu Aberto e suas aplicações; 

Conhecer a sequência de operações necessária para a realização da lavra de minérios 

através dos métodos de Lavra a Céu Aberto; 

Conhecer as técnicas de disposição de resíduos minerais. 

Ementa 

Mineração a Céu Aberto (Parâmetros básicos, sequência de projetos, etc.); 

Formas de corpo mineralizado, levantamento topográfico; 

Alturas das bancadas, eficiência de furação e dos equipamentos de carga e descarga; 

Taludes, bermas, forma final da cava, serviços de apoio e complementares; 

Elementos do projeto de mineração a céu aberto; 

Decapeamento e extração; 

Estabilidade de taludes; 

Métodos de lavra a céu aberto; 

Métodos especiais de lavra a céu aberto; 

Estudos de depósitos de estéril e barragens ou bacias de rejeitos.          

Bibliografia 

ATLAS Copco. (1976). Manual de Ar Condicionado. São Paulo: Mac Graw-Hill. 

COSTA, R. R. (1979). Projeto de Mineração. Ouro Preto: UFOP. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. (1986). Ventilação em Minas 

Subterrâneas. 

FONSCECA, M. (1970). Lavra de minas. Ouro Preto: UFOP 

GUERRA, P. A. G., SALLES, J. J. C. (1988). Geoestatistica operacional. Brasília, D. F. DNPM. 

145 p. 

GUIDICINI, G., NIEBLE, C. M. (1984). Estabilidade de Taludes Naturais e de Escavação. São 
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Paulo: Ed. E. Blucher. 

MAIA, J. (1952). Lavra de Minas. Ouro Preto: Escola de Minas de Ouro Preto. 

RICARDO, H. S., CATALANI, G. (1990). Manual Prático de Escavação. São Paulo: Ed. Pini. 

THOMAS, J. E. (2004). Fundamentos de Engenharia de Petróleo. Rio de Janeiro. Interciência. 

PETROBRAS. 

 

 

 

PETROGRAFIA 

Objetivos 

♦ Compreender de forma elementar as gêneses das rochas ígneas, metamórficas e 

sedimentares; 

♦ Identificar e descrever, em escala macroscópica os principais tipos de rochas ígneas, 

metamórficas e sedimentares com seus respectivos aspectos mineralógicos, texturais e 

estruturais; 

♦ Caracterizar as rochas identificando a vocação para determinados tipos de depósitos 

minerais. 

 

Ementa 

 1. Introdução 

1.1. Introdução aos minerais formadores das rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. 

1.2. O ciclo das rochas 

2. Petrografia ígnea 

2.1. Estrutura interna da Terra; 

2.2. Magmatismo vs tectônica de placas . 

2.3. Magmas: propriedades físicas e químicas e modelos de evolução. 

2.4. Os principais grupos de minerais formadores de rochas ígneas. 

2.5. Sistemas de classificações mineralógicas e químicas de rochas ígneas. 

2.6. Formas, texturas e estruturas de corpos ígneos. 

2.7. Nomenclatura das rochas ígneas. 
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2.8. Estudo petrográfico e textural de amostras de mão de rochas ígneas no laboratório e no 

campo. 

3. Petrografia metamórfica 

3.1. Conceituação e tipos de metamorfismo. 

3.2. O metamorfismo no contexto do ciclo das rochas. 

3.3. Fatores físicos-químicos que controlam o metamorfismo. 

3.4. Classificação das fácies e zonas metamórficas e suas características. 

3.5. Texturas e estruturas de rochas metamórficas. 

3.6. Nomenclatura das rochas metamórficas. 

3.7. Estudo petrográfico e textural de amostras de mão de rochas metamórficas no laboratório 

e no campo 

4. Petrografia sedimentar 

4.1. O ciclo sedimentar no contexto do ciclo das rochas: intemperismo (físico, químico e 

biológico); tipos de transporte (iônico, suspensão, saltação e arrasto); sedimentação e 

diagênese; 

4.2. A estabilidade dos minerais no ambiente sedimentar: estabilidade química; 

4.3. Rochas sedimentares químicas (ortoquímicas e aloquímicas); 

4.4. Rochas sedimentares detríticas; 

4.5. Os principais tipos granulométricos; rochas rudáceas, rochas arenáceas e rochas lutáceas; 

4.6. Rochas rudáceas: conglomerados e brechas; 

4.7. Rochas arenáceas: arenitos e arcósio; 

4.8. Rochas lutáceas: siltitos, folhelhos e argilitos; 

4.9. Principais estruturas sedimentares: maciça, marcas onduladas, estratificações, 

laminações, turbiditos, gretas de contração, etc. 

4.10. Noções básicas de paleontologia; 

 

Bibliografia 

1. DANA J.D. - 1984 – Manual de Mineralogia. Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. Rio de 

Janeiro-RJ. 643p. 
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2. DOURADO,A. Castro.1989. Petrografia Básica. Textura , Classificacion y Nomenclatura de 

Rocas. Editorial Paraninfo S.A. 

3. ERNST,W.G. 1980. Minerais e Rochas.Editora Blucher Ltda. 

4.  KLEIN, C. & HURBULT JR, C.S. – 1985 – Manual of Mineralogy (after James D. Dana) New 

York: John Wiley & Sons, 21st edition. 462 p. 

5.  McREATH,I. ,Sial, A. N. 1984.Petrologia Ïgnea . Bureau Gráfica e Editora Ltda. 

6. PASSCHIER, C.W. 1993. Geologia de Campo de Terrenos Gnáissicos de Alto Grau. Editora 

USP. 

7.  SUGUIO, K. – Rochas sedimentares. Editora Edgar Blucher. São Paulo-SP. 

8.  WILLIAMS, Howel. 1970. Petrografia. Editora Polígono. 

9. YARDLEY, Bruce W.D. 1994. Introdução à Petrologia Metamórfica. Editora universidade de 

Brasília. 

 

 

 

EQUIPAMENTO DE MINERAÇÃO E APLICAÇÃO 

Objetivos 

 Identificar equipamento de carregamento e transporte de minério; 

 Selecionar os equipamentos adequados para os trabalhos de desenvolvimento e lavra 

de minérios a Céu Aberto e Subterrânea; 

 Dimensionar o número de equipamentos levando em consideração sua capacidade e 

disponibilidade mecânica; 

 Adquirir noções de operação e manutenção dos equipamentos de carregamento e 

transporte. 

 Saber operacionalizar as diversas máquinas e equipamentos utilizados em atividades 

de mineração a céu aberto, mineração subterrânea e Usinas de Beneficiamento de 

Minérios, para as diversas espécies de massas minerais explotadas e tratadas; 

 Identificar e conceituar os princípios de funcionamento, variáveis de operação, 

manutenção, lubrificação e reposição de peças, dos diversos tipos de equipamentos 

usados na extração mineração e alimentação da UBM: compressores, brocas integrais 

e equipamentos seccionados, rock drill, wagon drill, transportadores de correias, 

minerodutos, alimentadores, veículos de mineração (tratores, caçambas, caminhões, 

vagões). 
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Ementa 

Classificação das máquinas; 

Ciclos e tempos de ciclo; 

Identificação dos tipos de equipamentos; 

Tipos de carregadeira e sua capacidade de produção; 

Tipos de escavadeiras e sua capacidade de produção; 

Tipos de transportadores utilizados em Lavra a Céu Aberto e Subterrânea; 

Dimensionamento de frota; 

Noções de operação e manutenção de equipamentos de carregamento e transporte.    

 

Bibliografia 

CATERPILLAR. (2000). Manual de produção. 31° Ed. 1095 p. 

 

RICARDO, H. S., CATALANI, G. (1990). Manual Prático de Escavação. São Paulo: Ed. Pini. 

 

 

CONCENTRAÇÃO MINERAL II 

Objetivos 

♦ Relacionar os equipamentos e princípios técnicos de concentração mineral; 

♦ Operar equipamentos de concentração mineral, controlar suas várias operacionais; 

♦ Realizar balanço de massas e de água; 

♦ Interpretar fluxogramas de planta de concentração; 

♦ Auxiliar na manutenção de equipamentos de concentração mineral; 

♦ Auxiliar no controle de qualidade de planta; 

♦ Realizar ensaios de processo; 

 

Ementa 

1. Separação densitária – princípios; 

2. Critério de separação e sua eficiência; 

3. Tipos de equipamentos e operação; 

4. Novos concentradores densitários; 

5. Fluxogramas clássicos; 

6. Separação magnética – princípios; 
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7. Tipos de equipamentos e operação; 

8. Fluxogramas clássicos; 

9. Separação eletrostática; 

10. Tipos de equipamentos e operação; 

11. Fluxogramas clássicos; 

12. Flotação – princípios; 

13. Noção de físico-química de superfície; 

14. Reagentes de flotação; 

15. Variáveis de processo; 

16. Equipamentos de flotação; 

17. Fluxogramas clássicos de flotação; Ensaios de laboratório (ensaios com jigue; mesa 

vibratória; concentradores centrífugos; cone Reichert; separador magnético; eletrostático; 

flotação; determinação de balanço de massa e metalúrgico; recuperação). 

 

Bibliografia 

BALTAR, C. A. M. (2008). Flotação no tratamento de minério 

CHAVES, A. P. (2002). Teoria e Prática do Tratamento de Minérios. Vol. 4 Sigmus. 

LUZ, A. B. (2005). Tratamento de Minérios. CETEM, 5º edição, Rio de Janeiro. 

SAMPAIO, C. H., TAVARES, L. M. M. (2005). Beneficiamento Gravimétrico. UFRGS 

 

 

 

 

GEOLOGIA DE MINAS 

Objetivos 

Reconhecer e identificar minerais e rochas; 

Conhecer as técnicas de amostragem desenvolvidas durante as operações de Lavra a Céu 

Aberto e Subterrânea; 

Conhecer os equipamentos utilizados na sondagem de minas; 

Desenvolver a capacidade de descrever os testemunhos de sondagem. 
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Ementa 

Introdução a geologia de planejamento; 

Amostragem em mina a Céu aberto e Subterrânea; 

Mapeamento geológico de mina a Céu aberto e Subterrâneo; 

Serviços de pesquisa mineral para acompanhamento de lavra (Céu Aberto e Subterrâneo). 

Reavaliação de reservas, relação estéril/minério, controle de qualidade do ROM (teores: corte, 

crítico, limite, etc.) 

Aplicações de sondagem em minas; 

Descrição de testemunhos de sondagem 

Bibliografia 

DANA, J. (1984). Manual de Mineralogia. Revisto por S. Hurlbut Jr., tradução de Rui Ribeiro 

Franco. Rio de Janeiro, LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. 

MARANHÃO, R. J. (1985). Introdução a Pesquisa Mineral. Editora BNB, Fortaleza/CE, 698 pp. 

MCKINSTRY, H. E. (1970). Geología de minas. Omega S.A., Barcelona, 671 pp. 

TEIXEIRA, W., TOLEDO, M. C. M., de. FAIRCHILD, T. R. (organizadores) et al. (2000). 

Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos. 

MÓDULO IV – 4º SEMESTRE 

 

OPERAÇÕES DE LAVRA DE  MINAS II 

Objetivos 

Classificar as rochas de acordo com suas propriedades mecânicas; 

Identificar os equipamentos promotores da operação de perfuração; 

Reconhecer os elementos de desmonte por explosivos; 

Reconhecer conceitos como mineral, minério, estéril, etc 

Compreender informações contidas em mapas topográficos; 

Conhecer os métodos de Lavra Subterrânea e suas aplicações; 

Conhecer a sequência de operações necessária para a realização da lavra de minérios através 

dos métodos de Lavra Subterrânea; 

Conhecer e monitorar o sistema de ventilação e condicionamento de ar nas minas; 

Conhecer e monitorar os ciclos dos equipamentos em trabalhos subterrâneos. 

Ementa 

 Desenvolvimento da Lavra Subterrânea (sistema de elevação por poços, planos inclinados, 

rampas, etc.); 

Sequência de desenvolvimento; 
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Desmonte em galerias e produtivo; 

Métodos de alargamentos mantidos abertos; 

Métodos de alargamentos suportados; 

Métodos de alargamentos abatidos; 

Métodos de lavra não convencionais; 

Equipagem de mina; 

Noções de sistema de ventilação e condicionamento de ar de mina; 

Ciclo de operações de equipamentos; 

Cálculos de recuperação, diluição; 

Bibliografia 

ATLAS Copco. (1976). Manual de Ar Condicionado. São Paulo: Mac Graw-Hill. 

COSTA, R. R. (1979). Projeto de Mineração. Ouro Preto: UFOP. 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. (1986). Ventilação em Minas 

Subterrâneas. 

FONSCECA, M. (1970). Lavra de minas. Ouro Preto: UFOP. 

GUERRA, P. A. G., SALLES, J. J. C. (1988). Geoestatistica operacional. Brasília, D. F. DNPM. 

145 p. 

GUIDICINI, G., NIEBLE, C. M. (1984). Estabilidade de Taludes Naturais e de Escavação. São 

Paulo: Ed. E. Blucher. 

MAIA, J. (1952). Lavra de Minas. Ouro Preto: Escola de Minas de Ouro Preto. 

RICARDO, H. S., CATALANI, G. (1990). Manual Prático de Escavação. São Paulo: Ed. Pini 

 

 

CONCENTRAÇÃO MINERAL III 

Objetivo 

 

 Conhecer o tratamento metalúrgico do minério que vem da planta de beneficiamento. 

 Relacionar os equipamentos de separação sólido líquido; 

 Identificar os princípios técnicos da separação sólido líquido; 

 Operar equipamentos de separação sólido líquido, controlar suas várias operacionais; 

 Realizar balanço de massas e de água; 

 Interpretar fluxogramas de planta de separação sólido líquido; 

 Auxiliar na manutenção de equipamentos de separação sólido líquido; 

 Auxiliar no controle de qualidade de planta; 

  Realizar ensaios de processo; 
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Ementa 

Hidrometalurgia – princípios; 

Noções de lixiviação e operação; 

Noções de biotecnologia aplicada em lixiviação; 

Noções de extração por solvente; 

Ensaios de laboratório (lixiviação e extração por solvente) e resultados obtidos 

expressos em trabalhos de curso. 

Floculação; agregação, coagulação e floculação; 

Mecanismos de ação de floculantes; aspectos práticos; 

Espessamento; equipamentos; filtragem; 

Fatores que influenciam na filtração; meios filtrantes; 

 Trabalho de curso (apresentar resultados de operação em espessador e filtragem com 

amostra pré-estabelecida). 

 
 

Bibliografia 

CHAVES, A. P. (2002). Teoria e Prática do Tratamento de Minérios. Vol. 1, 2 e 5 Sigmus; 

LUZ, A. B. (2005).Tratamento de Minérios. CETEM, 5º edição, Rio de Janeiro. 

Tratamento de Minérios e Hidrometalurgia – 1998, ITEP – Fundação Instituto Tecnológico do 

Estado de Pernambuco UFPE. 

Periódicos disponíveis no Portal Capes; 
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INFÓRMÁTICA APLICADA À MINERAÇÃO 

Objetivos 

♦ Dominar técnicas de computação com o uso de programas aplicados ao modelamento 

geológico, estimativas de reservas e planejamento de minas. 
 

Ementa 

1. Introdução 

1.1. Princípios, conceitos e principais ferramentas dos programas; 

1.2. Importação e exportação de formatos diferentes 

1.3. Estrutura de uma base de dados Surpac 

2. Banco de Dados 

2.1. Construção de uma base de dados 

2.2. Validação de uma base de dados 

2.3. Manipulação de uma base de dados no ambiente gráfico 

3. Modelamento Geológico em 3D 

3.1. Construção de seções geológicas 

3.2. Construção de sólidos 

3.3. Validação de sólidos 

3.4. Manejamento de sólidos 

3.5. Cálculo de volume de sólidos 

4. Modelo de Blocos 

4.1. Modelamento de Blocos 

4.2. Criar um modelo de blocos (blocos e sub-blocos) 
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4.3. Inserir atributos ao modelo de blocos 

4.4. Restrições ao modelo de blocos 

4.5. Cálculo de reservas (IQD e Kriging)  

5. Projeto de Mina 

5.1. Projeto de uma mina a céu aberto 

5.2. Desenho de cava 

5.3. Projeto de acessos 

5.4. Desenho de bota-foras 

5.5. Relações de estéril/minério 

6. Plotagem 

6.1. Plotagem rápida 

6.2. Plotagem de seções 

6.3. Plotagem de sólidos 

7. Plotagem de modelo de blocos 
 

Bibliografia 

♦ Tutorial dos programas usados 
 

 

 

GEOPROCESSAMENTO 

Objetivos 

Ler e interpretar mapas geológicos e topográficos; 

Conhecer os princípios básicos de geoprocessamento; 
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Construir e interpretar mapas georeferenciados; 

Realizar análises qualitativas e quantitativas através de mapas; 

Aplicar as técnicas de geoprocessamento na pesquisa de recursos minerais e 

monitoramento e análise ambiental. 

 

Ementa 

Princípios básicos em geoprocessamento (conceitos, históricos); 

Sistema de informação geográfica (SIG) e análise espacial (AE); 

Mapas e suas representações computacionais; 

Tipos de dados em geoprocessamento; 

Representação computacional de mapas; 

Banco de dados e SIGs; 

Tipos de banco de dados; 

Modelagem de banco de dados; 

Operações de análise geográfica (geo-campos, geo-objetos, mistas); 

Aplicações de geoprocessamento em mineração; 

Análise qualitativa de imagens; 

Análise quantitativa de imagens; 

Monitoramento e análise ambiental 

 

Bibliografia 

CASTANHO, O. (1974). Geologia Geral parte prática, DA de Geociências, UFRS, 

39 Porto Alegre. 

FITZ, P. R. (2000). Cartografia Básica. Centro Universitário La Salle. Canoas/RS. 

LOCZY, L., LADEIRA, E. A. (1976). Geologia Estrutural e Introdução à Geotectônica. São 

Paulo, Edgard Blücher; Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, 1976. 

OLIVEIRA, C. (1998). Curso de Cartografia Moderna, IBGE, Rio de Janeiro 

RICCE, M., PETRI, S. (1982). Princípio de Aerofotogrametria e Interpretação Geológica. 

EDUSP. 217 p. São Paulo/SP 
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SOCIOLOGIA DO TRABALHO 

Objetivos  

     . Entender o contexto filosófico, histórico e social que influenciou o surgimento da sociologia 

enquanto ciência; 

      . Entender a cidadania como construção histórico-social na qual os indivíduos são agentes 

de transformação social; 

      . Perceber o processo de globalização e os condicionantes socioeconômicos da inserção 

do Brasil; 

      . Desenvolver a identidade sócio-política, registrando o papel da cidadania como capaz de 

consolidar o Estado de Direito; 

      . Perceber as mudanças ocorridas no mundo do trabalho no que se refere à qualificação 

profissional, novas relações de trabalho, novos setores na sociedade informacional; 

      . Pesquisar sobre as transformações no mundo do trabalho; 

      . Identificar o processo de formação do Estado e sua associação com as esferas 

econômicas, sociais e políticas; 

      . Entender as contribuições de Karl Marx e Durkheim no entendimento da sociedade; 

      . Interpretar as transformações no mundo com o desenvolvimento do capitalismo; 

      . Identificar as transformações na sociedade capitalistas no final do século XX. 

      . Estabelecer a correlação relação entre conhecimento teórico e as práticas sociais; 

      . Elaborar uma reflexão sobre as transformações no mundo do trabalho; 

      . Observar e interpretar as transformações no mundo do trabalho; 

      . Interpretar a educação como espaço de interesses de classe.       

Ementa 

     .  História do Capitalismo; 

     . O Estado no processo Histórico; 

      . A Era Vargas; 

      . O Estado no Brasil; 

      . A Revolução Burguesa Brasileira; 

      . A Ditadura Militar; 

      . A Filosofia de Hegel; 

      . A Revolução Industrial; 

      . A Revolução Francesa; 

      . As contribuições da Economia. 

 

Bibliografia 

 Ramalho, J. R.; Santana, M. A.. Sociologia do Trabalho. Coleção Passo a Passo. Ed. Jorge 

Zahar, 2012. 

 Grint, K. Sociologia do Trabalho. Editora Piaget, 2012. 
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CAPÍTULO V -  CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS 

E EXPERIÊNCIA 

 

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: do 

Ensino Profissionalizante Técnico, no IFBA ou em outras Instituições de 

Ensino, credenciadas pelo Ministério da Educação. Bem como Instituições 

Estrangeiras, para a obtenção da habilitação, conforme estabelece o Art. 11 da 

Resolução CNE/CEB no 04/99, e obedecendo aos trâmites estabelecidos nas 

normas da Organização Didática dos Cursos de Educação Profissional Técnica 

do IFBA. 

 

5.2 Do aproveitamento de experiências anteriores 

 

Entende-se por aproveitamento de experiências anteriores, o processo de 

reconhecimento de competências adquiridas pelo aluno, no trabalho ou por 

outros meios informais, mediante um sistema avaliativo, que o aluno 

matriculado poderá solicitar tendo como base legal a LDB 9.394/96, no Art.47 § 

2º, Art. 11, da Resolução CNE/CEB no 04/99. Obedecendo aos trâmites 

estabelecidos nas normas da Organização Didática dos Cursos de Educação 

Profissional Técnica (Capítulo VIII, Seção II, Art. 56 a 60), do IFBA. 
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CAPÍTULO VI - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DO 

ESTUDANTE 

 

6.1 De avaliação de aprendizagem 

 

A avaliação para os estudantes do Curso Técnico em Mineração segue 

os trâmites estabelecidos pelas legislações nacionais que versam sobre o 

processo pedagógico, bem como respeita as determinações internas do IFBA, 

a exemplo do Projeto Pedagógico do IFBA, seu Regimento, dentre outras 

normatizações emanadas deste Instituto. 

A efetivação do processo avaliativo ocorrerá de forma processual, 

contínua e cumulativa, portanto tendo um caráter integral, ou seja, um ensino-

aprendizagem que congregue atividades diagnóstica, formativa e somativa. 

Esta avaliação tem ainda um caráter de retroalimentação do processo 

cognitivo, mostrando as deficiências e sucessos do processo de ensino 

aprendizagem, e assim possa ser utilizado como meio de averiguação 

reformulações e ajustes no processo pedagógico. Em síntese, a avaliação deve 

se pautar em elementos qualitativos e quantitativos para formação integral dos 

estudantes.  

Ademais, para o sucesso na avaliação, também se exige a assiduidade 

– presença às atividades pedagógicas em cada disciplina, teóricas e práticas – 

juntamente com os rendimentos qualitativos e quantitativos, mínimos e 

exigíveis pela legislação pertinente.  

Será considerado aprovado no final do ano letivo do curso, o estudante 

que tiver nota igual ou superior a 6,0 (seis) em todas as disciplinas e possuir 

frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas 

desenvolvidas. 

 O Conselho de Classe Final, após análise e discussão, também poderá 

aprovar o estudante que possuir frequência igual ou superior a 75% (setenta e 

cinco por cento) do total de horas desenvolvidas na etapa do curso e tiver, no 

mínimo: 

média igual ou superior a 5,0 (cinco) em no máximo 02 disciplinas e 

frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) na(s) disciplina(s) em 

questão; 
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média igual ou superior a 4,0 (quatro) em apenas 01 disciplina e 

frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) na disciplina em 

questão. 

a) Qualquer caso extraordinário a estes critérios deverá ser avaliado 

pelo Conselho de Classe, considerando a anuência de 2/3 (dois terços) dos 

conselheiros e conselheiras presentes.   

 Em caso de aprovação do estudante pelo Conselho de Classe Final, 

será registrado, no sistema acadêmico, a nota 6,0 (seis) na(s) disciplina(s) 

aprovada(s) pelo Conselho. 

Será reprovado por falta o estudante que tiver frequência inferior a 75% 

(setenta e cinco por cento) e superior a 50% (cinquenta por cento). 

Será considerado abandono quando o estudante tiver frequência de 

25,1% (vinte e cinco vírgula um por cento) a 50,0% (cinquenta por cento). 

Será considerada evasão quando o estudante tiver frequência de 0,0% 

(zero por cento) a 25% (vinte e cinco por cento). 

 
 

CAPÍTULO VII – INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

O funcionamento do Curso Médio em Mineração se efetivará nos 

espaços do Campus IFBA Jacobina, mais precisamente na Coordenação de 

Recursos Naturais, nas salas de aulas e laboratórios deste campus. Logo, o 

IFBA, para realização da formação do Curso Técnico em Mineração, 

disponibilizará:  

7.1  Ambientes 

 

Biblioteca; 

Sala de audiovisual; 

Salas de aula e, 

Laboratório de Línguas estrangeiras; 

Laboratório de topografia; 
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Laboratório de Mineralogia; 

Laboratório de Petrografia; 

Laboratório de Lavra; 

Laboratório de Tratamento de Minérios; 

Laboratório de Cartografia; 

Laboratório de Pesquisa; 

Laboratório de Gemologia; 

Laboratório de Lapidação; 

Laboratório de Informática; 

O Campus de Jacobina/IFBA possui uma Biblioteca com espaço físico 

que possibilita seu uso para atividades de estudos individualizados e em 

grupos. No momento está em processo de aquisição de um significativo acervo 

que versa sobre áreas propedêuticas e de formação profissional em Mineração 

de nível Técnico. Esta biblioteca ofertará seu serviço de forma informatizado, 

permitindo que seus usuários possam obter um fácil acesso às obras 

existentes na biblioteca. A informatização deste sistema contribui para 

operação de controle e reserva de livros, onde os estudantes e professores 

possam fazer respectivos empréstimos, em um prazo máximo de 8 (oito) e 15 

(quinze) dias, além da garantia de pelo menos um 1 (um) volume de cada obra 

a título de consultas no próprio IFBA. 

É válido ressaltar que o acervo será organizado por áreas ou setores de 

conhecimento, com vistas a simplificar o acesso ao acervo, seguidas das 

demais orientações estabelecidas pelos profissionais de Bibliotecas. 

Ademais, os estudantes do Curso Médio em Mineração terão meios de 

acesso direto ao laboratório de Informática, viabilizando assim, um acervo 

virtual significativo, dos diversos órgãos e entidades públicas e privadas, de 

ensino, de pesquisa e extensão. 
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7.2 Equipamentos disponíveis 

Também em vias de aquisição os seguintes equipamentos: Bússola tipo 

Brunton, tripé de bússola, gps, trena de 50 metros, trena de bolso (5 metros), 

baliza, bateia, trado manual, boca de lobo, pá de camping, peneira, vibrador de 

peneira, lupa de bolso com 10x, lupa binocular, canivete, líquidos densos, 

refratômetro de líquido e digital, dicroscópio, microscópios metalográfico, 

polarizante e gemológico, ecobatímetro, estação meteorológica, martelo de 

geólogo, microcomputadores, impressoras, scanner, estereoscópio de bolso e 

de espelho, nível, teodolito, estação total, curvímetro, planímetro, 

magnetômetro, vlf, cintilômetro, mineralight, britador de mandíbulas, moinho de 

martelos, moinho de rolos, conjunto de peneiras, jigue, moinho de bolas 

,agitador de peneiras, mesa vibratória, concentrador centrífugo – Falcon, célula 

de flotação de bancada, separador magnético, alimentador vibratório, 

maromba, estufas, forno mufla, espessador, lupa binocular com sistema de 

aquisição de imagens, retorta, espectrofotômetro de absorção molecular, 

balança, bomba dosadora.  

7.3 Recursos didáticos disponíveis 

Retroprojetores, projetor de slide, projetor multimídia, fotografias aéreas, 

imagens de satélite, imagens de radar, cartas topográficas e softwares 

específicos tais como Vulcan (nd) Autocadmap, Geosoft (nd), Surf, Statistica, 

Genco (nd), Datamine (nd), software de aquisição de imagens (nd), software de 

simulação de processo – USIMPAC (nd) e softwares gerais tais como Corel 

Draw 9, Word 2000, Excel 2000, Power Point 2000,e Access 2000. 
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ACERVO BIBLIOGRÁFICO NECESSÁRIO PARA ÁREA DE MINERAÇÃO 

 

7.3.1. Acervo bibliográfico necessário para a área de Mineração 

 

A Biblioteca do IFBA – campus Jacobina está em fase de aquisição de 

livros técnicos e didáticos. Para a Área de Mineração são sugeridos, 

inicialmente, os seguintes livros técnicos: 

 

Item Qte. vol. Título/Autor 

1  05 0 ABGE (1998). Geologia de Engenharia. ABGE, São Paulo 

2  05 0 ALENCAR, C. R. A; Caranassios, A. e Carvalho, D. – “Estudo Econômico 
sobre Rochas Ornamentais, volume 3: 

3  05 0 ATLAS Copco. (1976). Manual de Ar Condicionado. São Paulo: Mac Graw-
Hill 

4  05 0 BALTAR, C. A. M. (2008). Flotação no tratamento de minério 

5  05 0 CASTRO, R. S., PARRAZ, M. M. (1986). Manual de Ferramentas de 
Perfuração, Sindicato Nacional dos Editores de Livro, 225p., Rio de Janeiro. 

6  05 0 CATERPILLAR. (2000). Manual de produção. 31° Ed. 1095 p. 

7  05 0 CHAVES, A. P. (2002). Teoria e Prática do Tratamento de Minérios. Vol. 2. 
Sigmus. 

8  10 0 CHAVES, A. P. (2002). Teoria e Prática do Tratamento de Minérios. Vol. 3 

Sigmus. 

9  05 0 CHAVES, A. P. (2002). Teoria e Prática do Tratamento de Minérios. Vol. 4 

Sigmus; 

10  05 0 CHAVES, A. P. (2002). Teoria e Prática do Tratamento de Minérios. Vol. 5 

Sigmus; 

11  10 0 COSTA, R. R. (1979). Projeto de Mineração. Ouro Preto: UFOP. 

12  10 0 CRÓSTA, A. P. THE OPEN UNIVERSITY. (2000). Os Recursos físicos da 

terra, bloco 4: recursos hídricos. Campinas SP: Ed. da UNICAMP. 121 p. 

13  10 0 DANA, J. (1984). Manual de Mineralogia. Revisto por S. Hurlbut Jr., 

tradução de Rui Ribeiro Franco. Rio de Janeiro, LTC – Livros Técnicos e 

Científicos Editora S.A. 

14  08 0 DARDENE, M. A., Schobbenhaus, C. (2001). Metalogênese do Brasil. 

Editora UnB. 

15  10 0 DEER, W.A., HOWIE, R.A., ZUSSMAN, J. (1981). Minerais Constituintes 

das Rochas - Uma Introdução. 
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16  05 0 DEPARTAMENTO NACIONA DE PRODUÇÃO MINERAL. Código de 

Mineração. disponível em: http://www.dnpm-pe.gov.br/ 

17  05 0 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. (1986). 

Ventilação em Minas Subterrâneas. 

18  25 0 FITZ, P. R. (2000). Cartografia Básica. Centro Universitário La Salle. 

Canoas/RS. 

19  10 0 FONSCECA, M. (1970). Lavra de minas. Ouro Preto: UFOP 

20  05 0 GAUDIN, A. M. (1989). Principles of Mineral Dressing, Mcgraw-Hill, 1971. 

6º Reprint 

21  05 0 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. (1986). 

Ventilação em Minas Subterrâneas. 

22  10 0 GUERRA, P. A. G., SALLES, J. J. C. (1988). Geoestatistica operacional. 

Brasília, D. F. DNPM. 145 p. 

23  05 0 GY, P. M. (1992). Sampling of Particulate Materials: Theory and Practice. 3º 

Ed., Elservir 

24  10 0 HENNIES, W. T., WEYNE, G. R. S. (1986). Segurança na Mineração e no 
Uso de Explosivos, 2ª ed., São Paulo, 103p. 

25  01 0 HOEK, E (1999). Practical rock engineering. 

http://www.rocscience.com/hoekcorner..htm 

26  20 0 KIRSCH, H. (1972). Mineralogia Aplicada. Ed. da USP. São Paulo-SP. 

291p. 

27  10 0 LOCZY, L., LADEIRA, E. A. (1976). Geologia Estrutural e Introdução à 

Geotectônica. São Paulo, Edgard Blücher; Rio de Janeiro, Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 1976. 

28  20 0 LUZ, A. B. (2005).Tratamento de Minérios. CETEM, 5º edição, Rio de 

Janeiro. 

29  20 2 MAIA, J. (1952). Lavra de Minas. Ouro Preto: Escola de Minas de Ouro 
Preto. 

30  20 0 MARANHÃO, R. J. (1985). Introdução a Pesquisa Mineral. BNB, 

Fortaleza/CE. 698p. 

31  10 0 MARTINS, L. A. M. THE OPEN UNIVERSITY. (2003). Os Recursos físicos 

da terra - recursos, economia e geologia : uma introdução. Campinas, SP: 

Ed. UNICAMP. 108 p. 

32  18 0 MCKINSTRY, H. E. (1970). Geología de minas. Omega S.A., Barcelona, 

671 pp. 

33  05 0 METSO. (2002). Manual de Britagem. 

34  05 0 OLIVEIRA, C. (1998). Curso de Cartografia Moderna, IBGE, Rio de Janeiro 

35  06 0 PEREIRA, R. M. (2003). Fundamentos de prospecção mineral. Rio de 

Janeiro: Interciência.  

36  05 0 PINTO, U. R. (2008). Consolidação da Legislação Mineral e Ambiental. 11° 

ed. LGE - editora, Brasília. 692 p 

http://www.dnpm-pe.gov.br/
http://www.rocscience.com/hoekcorner..htm
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37  05 0 SAMPAIO, C. H., TAVARES, L. M. M. (2005). Beneficiamento Gravimétrico. 

UFRGS 

38  01 0 SANCHEZ, L. E. (1996). Control de Vibraciones, São Paulo, UNICAMP, 
1996. /Clases dictadas en el curso “Formación en Aspectos Geológicos de 
Protección Ambiental” (Instituto de Geociênicas de la Universidad Estatal 
de Campinas - UNICAMP), v.1, p. 179-188. 

39  05 0 SÁNCHEZ, L. E. (2001). Desengenharia: o passivo ambiental na 
desativação de empreendimentos industriais. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo. 

40  05 0 SILVA, A. B. THE OPEN UNIVERSITY. (2003). Os Recursos físicos da 

terra, bloco 3, parte 2: depósitos minerais 2: exploração e extração. 

Campinas, SP: Ed. da UNICAMP. 115 p 

41  01 0 SOBRAL, L. G. S., OLIVEIRA, D. M., SOUZA, C. E. G. (2011). 

42  05 0 SUSLICK, S. B. THE OPEN UNIVERSITY. (2003). Os Recursos físicos da 

terra, bloco 6: o futuro dos recursos: previsão e influência. Campinas, SP: 

Ed. UNICAMP. 112 p. 

43  05 0 TEIXEIRA, W., TOLEDO, M. C. M., de. FAIRCHILD, T. R. (organizadores) 

et al. (2000). Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos. 

44  14 0 THOMAS, J. E. (2004). Fundamentos de Engenharia de Petróleo. Rio de 

Janeiro. Interciência. PETROBRAS. 

45  05 0 TRINDADE, R. B. E., FILHO, O. B. (2002). Extração de Ouro - Princípios, 

Tecnologia e Meio Ambiente. CETEM. 

46  08 0 WILL, B. A. (1992). Mineral Processing Tecnology. 5 ed., Pergamon Press. 

47  10 0 YAMAMOTO, J. K. (2001). Avaliação e classificação de reservas minerais. 

São Paulo, SP: EDUSP: FAPESP. 226 p. 

 

 

CAPÍTULO VIII – PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

8.1 Pessoal docente e técnico administrativo 

O IFBA – Campus Jacobina dispõe de quadro de professores 

qualificados para desempenhar atividades de ensino, pesquisa e extensão 

necessárias no decorrer do Curso Técnico em Mineração. Estes 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. Também cabe informar que o número de 

professores para compor o quadro docente está em consonância com o 



52 

 

número de disciplinas elencadas na Matriz do Curso e apresentada no item 4.3 

deste projeto. 

Além da composição do corpo docente, também faz parte do quadro 

pessoal os técnico-administrativos, que dão suporte às atividades 

administrativas. Inicialmente, o quadro atual dos técnico-administrativos 

oriundo do concurso público 2010.1, se encontra em fase de convocação, 

todavia é necessário, complementar o quadro de funcionários, mediante 

contratação de pessoal através de concurso público. 

O corpo de pessoal administrativo e de docentes são os servidores 

técnicos administrativos e professores do IFBA, ingressos na instituição 

mediante concursos e, eventualmente, contratados temporariamente, ambos 

para realização das atividades meio e fins da instituição, isto é, formação média 

profissionalizante, que no caso em voga, são dos servidores e professores que 

atuam na área do já referido curso. Em suma, o quadro dos servidores técnicos 

administrativos e docentes, obedece à estrutura da organização prevista pelo 

Estatuto e Regimento do IFBA.  

 
 

CAPÍTULO IX – CERTIFICADOS E DIPLOMAS 

9.1 Diplomas expedidos aos concluintes 

Quando da conclusão do Curso, através do cumprimento integral da 

carga horária conforme previsão legal e estabelecida neste Plano, inclusive 

tendo cumprido os créditos relativos ao estágio ou TCC, o estudante será 

declarado apto ao recebimento do diploma de Técnico de Nível Médio em 

Mineração.  
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