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CAPÍTULO 01 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 
 
 

1.1 JUSTIFICATIVA  

 

O Plano do curso Técnico 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 na área de informação e comunicação. 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. 

A partir do segundo semestre de 2011, mais precisamente segunda metade do 

mês de agosto, dar-se-á início ao ano letivo do curso de educação profissional, 

na modalidade subsequente, na área de Informática, perfazendo um total de 

120 vagas oferecidas nos turnos vespertino e noturno. Nesta região, o Campus 

Jacobina é pioneiro no curso Técnico em Informática.  

O curso Subsequente de Informática abrange todas as atividades 

desenvolvidas na sociedade pelos recursos da informática. 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 
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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 informática, 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, Fabio Barros, do COMPUTERWORLD (2008), a carência de 

profissionais especializados leva companhias a investir na qualificação de 

estudantes do ensino médio e superior. Algumas parcerias entre universidades 

e empresas começaram a surgir para incentivar jovens que concluíram o 

ensino médio, a procurar cursos de Informática, de modo que estes pudessem 

aprimorar os seus conhecimentos antes de adentrar a universidade, assim 

como o daqueles que já se encontram nos cursos de graduação. Em muitos 

casos, também visando diminuir o êxodo dos jovens para as grandes capitais, 

em busca de sua inserção no mercado de trabalho. Outras empresas, como a 

Tivit, se preocupam em formar seus próprios profissionais, estabelecendo 

parcerias, com a universidade Anhanguera, por exemplo, oferecendo 

descontos especiais para que seus funcionários pudessem ter acesso ao 

ensino superior. A DTS Consulting e a prefeitura de Santana do Parnaíba (SP) 

firmaram também uma parceria, em dezembro do ano passado, com o objetivo 

de transformar jovens que recentemente concluíram o ensino médio em 

trainees da área de tecnologia. 

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

informações são coletadas (dados), organizados, 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, 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 
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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. 

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 de nível técnico 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.  

 

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, característica geofísica que explica seu potencial 

mineral e local e a coloca numa posição privilegiada no estado da Bahia.  

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 
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arruado a 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 principal fonte 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 e restaurantes, e a extração do ouro. 

 

Quanto a 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. 

 

Dados utilizados na elaboração do informativo 2007 sobre o Comércio Exterior 

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

 

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 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 em função dos dados socioeconômicos já 

mostrados, um potencial humano significativo que justifica essa instalação. 

 
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           

 

 
 

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

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 do curso Técnico em Informática no 

IFBA, município de Jacobina. 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. 
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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, 

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 Afonso. Logo, é neste contexto que se insere o Campus 

Jacobina, com o curso inicial de Técnico em Informática, na modalidade 

subsequente. 

O curso Técnico em Informática tem como objetivo formar profissionais-

cidadãos técnicos em informática, com postura ética e com elevado grau de 

responsabilidade social, capaz de planejar e gerenciar projetos de sistemas de 

informação, e principalmente de estar apto a fornecer 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 em 

Informática aptos a:  

 Desenvolver programas de computador, seguindo as especificações e 

paradigmas da lógica de programação e das linguagens de 

programação.  

 Utilizar ambientes de desenvolvimento de sistemas, sistemas 

operacionais e banco de dados.  

                                                           
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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 Realizar testes de programas de computador, mantendo registros que 

possibilitem análises e refinamento dos resultados.  

 Executar manutenção de programas de computadores implantados. 

 Instalar e utilizar softwares; 

 Interligar sistemas de computadores; 

 Desenvolver web sites;  

 Realizar manutenção básica em sistemas de informática. 

 

CAPÍTULO 02 – REQUISITOS DE ACESSO 

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

no curso subsequente do IFBA Jacobina. 

2.1 FORMA DE INGRESSO 

 

O ingresso ao Curso Técnico em Informática far-se-á por meio de processo 

seletivo, devendo o número de vagas atender ao que está designado no Plano 

de Curso, conforme a possibilidade física e técnica do Campus Jacobina.  

O acesso ao Curso Técnico em Informática, na modalidade Subsequente será 

feito através do processo seletivo aberto ao público, no primeiro módulo do 

curso, para estudantes portadores do certificado de conclusão do Ensino 

Médio, ou equivalente. 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 Médio. 

Neste curso, que terá início no segundo semestre de 2011, serão 

disponibilizadas 120 vagas para a Educação Profissional, no curso Técnico em 

Informática, nos turnos vespertino e matutino, podendo o mesmo ter um 

aumento de suas vagas de acordo com a demanda.  
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2.2 MATRÍCULA 

 

 Oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino básico II, 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 na modalidade Subsequente do 

em vigor no IFBA. 

 

CAPÍTULO 03 – PERFIL DO CONCLUINTE  
 

O egresso do Curso Profissional Técnico em Informática 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 aspectos organizacionais e humanos, visando às aplicações 

na produção de bens, serviços e conhecimentos. 

 

Competências gerais atribuídas ao Técnico em Informática: 

 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 dos sistemas 

computacionais 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. 
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 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. 

 

 

CAPÍTULO 04 – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

O Curso Profissional Técnico em Informática na modalidade subsequente trata-

se de um curso único, cumprindo suas finalidades e de acordo aos termos do 

projeto pedagógico do Instituto. 

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

profissões técnicas”. Neste sentido, são intercomplementares, “relacionando 

teoria e prática no ensino de cada disciplina” (LDB 9.394/96 Inciso IV do Artigo 

35). 

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 complementares 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 em 4 (quatro) semestres acrescidos de mais 360 

horas de Estágio Curricular Obrigatório ou a elaboração de um Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), supervisionado por um professor. A escolha deve 

ser feita pelo aluno a partir do terceiro semestre. As disciplinas estão 

distribuídas ao longo dos quatro semestres em dois grupos: Parte Diversificada 

e Parte Específica – matérias da área de informática. A Matriz Curricular, 

apresentada na Tabela 1, mostra a distribuição de disciplinas e carga horária 

das matérias.  
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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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Tabela 1. Matriz Curricular do Curso Técnico em Informática na 

modalidade Subsequente. 

Parte Diversificada 
1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 3º SEMESTRE 4º SEMESTRE 

HORAS C.H.S C.H.A HORAS C.H.S C.H.A HORAS C.H.S C.H.A HORAS C.H.S C.H.A 

Desenho Técnico 60 4 72                   

Produção Textual I 30 2 36               

Informática   60 4  72                

Matemática 60 4 72                   

Lógica de Programação  60 4  72                 

Inglês Técnico I 30 2 36                

Total Diversificada 300 20 360          

Parte Específica HORAS C.H.S C.H.A HORAS C.H.S C.H.A HORAS C.H.S C.H.A HORAS C.H.S C.H.A 

Produção Textual II     30  2 36              

Banco de Dados I 
   

30  2  36              

Linguagem de Programação I       30 2 36       

Engenharia de Software       60 4 72             

Inglês Técnico       30 2 36             

Redes de Computadores I       60  4  72           

Webdesign       60  4  72           

Total Específica    300 20 360       

Parte Específica HORAS C.H.S C.H.A HORAS C.H.S C.H.A HORAS C.H.S C.H.A HORAS C.H.S C.H.A 

Banco de Dados II          60 4 72    

Eletroeletrônica          60 4 72    

Linguagem de Programação II          60 4 72    

Organização, Normas e Qualid.          30 2 36    

Redes de Computadores II       60 4 72    

Sociologia Geral e do Trabalho       30 2 36    

Total Específica       300 20 360    

Arquitetura de computadores          60 4 72 

Computador e Sociedade          30 2 36 

Empreendedorismo          30 2 36 

Linguagem de Programação III          90 6 108 

Sistemas Operacionais          60 4 60 

SMAS          30 2 36 

Total Específica 300 20 360 300 20 360 300 20 360 300 20 360 

 Total Diversificada  360  

 Total Específica  1080  

 Total Curso  1.440  

 Estágio Supervisionado  360  

 Total Geral  1.800  

 

 



16 

 

Tabela 2. Matriz Curricular do Curso Técnico em Informática na 

Modalidade Subsequente. 

1º SEMESTRE 

 

2º SEMESTRE 

 

3º SEMESTRE 

 

4º SEMESTRE 

     

PRODUÇÃO 
TEXTUAL 1 

2 PRODUÇÃO 
TEXTUAL 2 

2 
ONQ 

2 
SMAS (HST) 

2 

36 36 36 36 

 

INGLÊS 
TÉCNICO 1 

2 
 

INGLÊS  
TÉCNICO 2 

2 
 

SOCIOLOGIA 
GERAL E DO 
TRABALHO 

2 
 

COMPUTADOR E 
SOCIEDADE 

2 

36 36 36 36 

 

DESENHO 
TÉCNICO 

2 
 

LINGUAGEM DE 
PROGRAMAÇÃO 

1 

2 
 

LINGUAGEM DE 
PROGRAMAÇÃO 

2 

4 
 

LINGUAGEM DE 
PROGRAMAÇÃO 3 

6 

36 36 72 108 

 

MATEMÁTICA 
4 

 
ENGENHARIA DE 

SOFTWARE 

4 
 

REDES DE 
COMPUTADORES  

4 
 

ARQUITETURA DE 
COMPUTADORES 

2 

72 72 72 36 

 

INFORMÁTICA 
4 

 WEB DESIGN 
4 

 
ELETROELETRÔNI

CA 
4 

 EMPREENDEDORISMO 
2 

72 72 72 36 

 

LÓGICA DE 
PROGRAMAÇÃO 

4 
 

BANCO DE 
DADOS I 

2 
 

BANCO DE 
DADOS 2 

4 
 

COMPUTADOR E 
SOCIEDADE 

2 
72 36 72 36 

   

  
 

 ESTÁGIO 
0 

 360 

    
C.HORÁRIA 
SEMANAL 

20 

 

20 

 

20  20 

C. HORÁRIA 
SEMESTRAL 

360 360 360  360 

C.HORÁRIA 
TOTAL 

1800   
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EMENTA DAS DISCIPLINAS 

1º Semestre 

 

Curso: Técnico em Informática 
Disciplina: LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

Modalidade: Subsequente 
Período Letivo: 1º Semestre 

Carga-Horária: 60h (72h/a) 4 aulas semanais 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
(contemplando os PCNs do Ensino Médio e as competências profissionais da área) 

1. Familiarizar-se com algoritmos 
2. Conhecer constantes, variáveis e estruturas de repetição 
3. Conhecer vetores e matrizes 
4. Conhecer funções 
5. Construir algoritmos 
6. Utilizar funções, estruturas de repetição, vetores, matrizes e funções 
7. Conhecer a estrutura de registros e arquivos 
8. Desenvolver raciocínio computacional 

 

BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 
(pré-requisitos) 

1. Conhecimentos básicos de informática 
2. Lógica matemática 

 

 

COMPONENTES CURRICULARES 
(conteúdo) 

1. Estrutura básica de um programa em C 
2. Funções 
3. Instruções de programa 
4. O pré-processador e a diretiva #include 
5. Constantes, variáveis e operadores 
6. Estruturas de seleção e de repetição 
7. Matrizes 
8. Ponteiros 
9. Operações com arquivos 

 

METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

Aulas expositivas. Aulas práticas nos 

laboratórios. Discussões em classe. 

Utilização de quadro branco, computador, 

projetor multimídia 

Utilização do laboratório de informática. 

Avaliações escritas e práticas 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, 

pesquisas). 

Participação nas discussões. 
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REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

DEITEL, Paul. C:  como programar. 6ª edição. São Paulo. Ed: Pearson, 2006. 

MIZRAHI, V. V. Treinamento em linguagem C. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall do Brasil, 2008. 

SCHILDT, H. C completo e total. 3ª ed. São Paulo: Makron Books, 1997. 

DAMAS, Luis Manuel Dias. Linguagem C. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 

EVARISTO, Jaime. Aprendendo a programar programando em C. Rio de Janeiro: Book Express, 2001. 

FEOFILOFF, Paulo. Algoritmos em linguagem C. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

MANZANO, J.A. N. G. Estudo dirigido de linguagem C. 12. ed. São Paulo: Érica, 2008. 213p. 
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Curso: Técnico em Informática 
Disciplina: INFORMÁTICA 

Modalidade: Subsequente 
Período Letivo: 1º Semestre 

Carga-Horária: 60h (72h/a) 4 aulas semanais 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
(contemplando os PCNs do Ensino Médio e as competências profissionais da área) 

1. Conhecer a história do computador; 
2. Identificar os periféricos do computador; 
3. Trabalhar com sistemas numéricos; 
4. Enumerar os softwares básicos. 
5. Identificar as gerações e tipos de computadores, bem como sua história; 
6. Conhecer os tipos de periféricos do computador, sua instalação, configuração, 
7. Utilidade e manuseio; 
8. Identificar os sistemas numéricos do computador, e também a tabela ASCII; 
9. Instalar, identificar a utilidade e manuseio dos softwares básicos do computador. 
10. Conhecer os princípios de organização de computadores. 
11. Caracterizar a organização de sistemas de computação e detalhar subsistemas - memória, 

processador, dispositivos de entrada e saída de dados e barramentos.   
12. Caracterizar das interfaces: paralela e serial. Caracterização de arquiteturas RISC e CISC. 

 

BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 
(pré-requisitos) 

Nenhum. 

 

COMPONENTES CURRICULARES 
(conteúdo) 

1. Introdução à Informática 
2. Computador: Origem, História e Evolução. 
3. As Gerações de Computadores 
4. Hardware e Software: Conceito 
5. Tipos/Categorias de Computadores 
6. Unidade Central de Processamento 
7. Periféricos de Entrada e Saída 
8. Tipos Principais de Software 
9. Sistemas de Numeração 
10. Bit, Byte e seus Múltiplos 
11. Sistemas Operacionais 
12. Aprendizagem dos softwares aplicativos de escritório: Editor de texto, planilha eletrônica, 

criação de slides. 

 

METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

Aulas expositivas. 

Aula em laboratório. 

Provas de aproveitamento; trabalho em grupo e 

Avaliações escritas. 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de 

exercícios, estudos dirigidos, pesquisas). 
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individual; participação nas discussões. Exercícios. 

Utilização de quadro branco, computador e 

projetores multimídia utilizando ferramentas de 

apresentação de slides. 

Participação nas discussões. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

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

Informática da UFRGS: Sagra Luzzatto, 2000. 

WEBER, Raul Fernando, Arquitetura de computadores pessoais. Porto Alegre: Instituto de Informática 
da UFRGS: Sagra Luzzatto, 2000. 
 
MONTEIRO, Mário, A. Introdução à organização de computadores. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 

STALLINGS, Willian. Arquitetura e Organização de Computadores. Rio de Janeiro: Prentice Hall, 2002. 
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Curso: Técnico em Informática 
Disciplina: INGLÊS TÉCNICO I 

Modalidade: Integrada 
Período Letivo: 1º semestre 

Carga-Horária: 30h (36h/a) 2 aulas semanais 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

(contemplando os PCNs do Ensino Médio e as competências profissionais da área) 

 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; 

 Desenvolver a prática da leitura e escrita seguindo os princípios do ESP (English for Specific 
Purposes), como recursos lingüísticos 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; 

 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; 

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

 Proporcionar ao aluno conhecimentos multidisciplinares através de atividades integradoras. 

 

BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

(pré-requisitos) 

 Realizar leitura fluente em língua materna; 

 Ter noções de aspectos morfossintáticos da língua portuguesa e inglesa; 

 Reconhecer diferentes tipos de texto em língua materna. 

COMPONENTES CURRICULARES 

(conteúdo) 

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); 
2.2. Grupo verbal; 
2.3. Referência contextual; 
2.4. Adjetivos e Advérbios, Prepositions; 
2.5. Graus dos adjetivos; 
2.6. Formação de Palavras: Prefixos e sufixos 
2.7. Simple Present and Past tense, Simple Future, Immediate Future e Conditional tense (would). 
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METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

Aulas expositivas, estudo de textos, 

trabalhos interdisciplinares vinculados as 

demais disciplinas do curso, trabalhos em 

grupo e individuais, atividades diversas 

com filmes e seminários. 

A avaliação será processual e contínua, tendo como 

instrumentos: provas, trabalhos escritos e seminários, 

levando-se em conta, a participação, a freqüência e o 

desempenho do aluno no decorrer destas atividades, a 

serem desenvolvidas ao longo das unidades, observando-

se os seguintes aspectos:  

-Interesse e participação nas atividades propostas;  

-Responsabilidade na entrega de tarefas;  

-Cooperação e interação com o grupo;  

-Produções de leitura e escritas, individuais e/ou em 

grupos 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

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

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 
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Curso: Técnico em Informática 
Disciplina: DESENHO TÉCNICO 

Modalidade: Subsequente 
Período Letivo: 1º Semestre 

Carga-Horária: 60h (72h/a) 4 aulas semanais 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

(contemplando os PCNs do Ensino Médio e as competências profissionais da área) 

1. Construir as figuras geométricas básicas a partir da identificação das suas características e 
propriedades determinantes, como elemento de leitura das formas encontradas no cotidiano 
para resolver problemas gráficos espaciais. 

2. Aplicar os conhecimentos da percepção e traçado dos elementos gráficos na construção da 
simbologia e convenções técnicas da área. 

3. Interpretar e aplicar as normas técnicas nos desenhos das áreas específicas. 
4. Manusear corretamente o material de desenho e empregar processos adequados na obtenção 

de soluções gráficas dos traçados da área técnica. 
5. Construir desenhos utilizados na área técnica empregando a simbologia e convenções 

específicas. 
6. Aplicar a terminologia técnica na leitura e construção de desenhos da área profissional. 

7. Elaborar desenhos com dados obtidos a partir de conhecimentos da área específica. 
 

BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

(pré-requisitos) 

1. Percepção das formas geométricas básicas e suas relações formais. 
2. Medidas e as relações de proporcionalidade nos processos de construção gráfica. 
3. Traçados e formas de representação de figuras planas e tridimensionais. 
4. Instrumental de desenho, uso e conservação. 
5. Normas Técnicas. 
6. Noção de posição geográfica tendo como base as coordenadas do sistema de projeção 

ortogonal.  
7. Simbologias e convenções técnicas. 

 

COMPONENTES CURRICULARES 

(conteúdo) 

1. Formas gráficas e traçados básicos das formas geométricas planas. 
2. Normas do Desenho Técnico: formato de papel e seus dobramentos, tipos de linhas, legenda, 

caligrafia técnica, cotagem. 
3. Formas de representação espacial: perspectivas e desenho projetivo. 
4. Tecnologia gráfica. 
5. Normas técnicas de representação. 
6. Simbologias e convenções. 
7. Formas poliédricas. 
8. Termos e expressões usados na área. 
9. Escalas gráficas, numéricas e unidades de medidas. 
10. Instrumentos e materiais (esquadros, compasso, lapiseira, escalímetro, papel, borracha, 

flanela, fita adesiva, entre outros). 
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METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

Será utilizado como base na construção dos novos 

conhecimentos, as experiências adquiridas 

anteriormente pelos alunos. 

No desenvolvimento das aulas serão empregados os 

métodos: explicativo, demonstrativo, participativo, 

resolução de problemas e pesquisa orientada, de 

acordo com a competência e habilidade a ser 

desenvolvida. 

A organização das ações didáticas contemplará 

atividades individuais e em equipe, pertinentes aos 

conteúdos da disciplina e de atividades 

interdisciplinares com as disciplinas da área 

propedêutica e profissionalizante. 

Serão observados conteúdos conceituais, além de 

procedimentos referentes à organização do trabalho 

de estudo e pesquisa, e de relações interpessoais. 

Os recursos didáticos disponibilizados para a 

organização didática se constituem em: quadro de 

giz e material de desenho, quadro branco e piloto, 

modelos de desenhos usados nas áreas específicas, 

e retroprojetor e transparência, equipamentos e 

programas informatizados. 

O processo de avaliação será processual, 

acumulativo e participativo, estando cientes dos 

critérios e etapas os integrantes do processo - 

docente e alunos, de acordo com os indicadores 

de avaliação estabelecidos pelo Projeto 

Pedagógico Institucional. 

 

Os instrumentos de avaliação contemplarão 

quesitos teóricos e práticos, e se constituirão na 

forma gráfica, procedimental, conceitual, oral e 

escrita. 

 

A retroalimentação será realizada durante o 

processo de ensino-aprendizagem, quando não 

for atingido o conhecimento definido nas 

competências. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

CARVALHO, Benjamin de A. Desenho Geométrico. 3ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Ao Livro Técnico, 1993. 

ESTEPHANIO, Carlos. Desenho técnico básico: 2º e 3º graus. Rio de Janeiro: C. Estephanio, 1984. 

FREDO, Bruno; AMORIM, Lúcia Maria Fredo (Colab.) Noções de geometria e desenho técnico. São 

Paulo: Ícone, 1994. 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. NBR. Rio de Janeiro: ABNT. 
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Curso: Técnico em Informática 
Disciplina: PRODUÇÃO TEXTUAL I 

Modalidade: Subsequente 
Período Letivo: 1º Semestre 

Carga-Horária: 30h (36h/a) 2 aulas semanais 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

(contemplando os PCNs do Ensino Médio e as competências profissionais da área) 

1. Compreender a produção textual como um sistema simbólico e meio de expressão, informação e 
comunicação nas relações interpessoais; 

2. Compreender e usar o texto como gerador de significação e integrador da organização de mundo 
e da própria identidade; 

3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos dos textos, relacionando-os, mediante a 
natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de 
produção e recepção; 

4. Recuperar pelo estudo dos textos o imaginário coletivo, o patrimônio cultural e as formas temas 
preservados, no tempo e no espaço; 

5. Respeitar a diversidade lingüística reconhecendo-a como uma propriedade das línguas naturais; 
6. Compreender a língua portuguesa como instrumento para confrontar opiniões e pontos de vista 

sobre as diferentes manifestações da linguagem verbal;  
7. Ler e produzir textos diversos: ficcionais, não-ficcionais e comerciais ou administrativos. 
8. Reconhecer a língua como um sistema composto por diversos níveis – o fonético, o morfológico, o 

sintático, o semântico, o pragmático, o enunciativo, o textual, o discursivo e o retórico – e 
identificá-los; 

9. Reconhecer a língua como um sistema heterogêneo e adequar o uso das variedades lingüísticas às 
situações de interação sociocomunicativa; 

10. Identificar os itens linguísticos responsáveis pela designação e compreender sua função na 
produção textual e na leitura; 

11. Identificar os itens linguísticos responsáveis pela quantificação e indefinição de nomes no uso da 
linguagem e compreender sua função na leitura e produção de textos; 

12. Identificar os itens que a língua oferece para o processo de qualificação dos nomes do discurso e 
compreender sua função na leitura e produção de textos; 

13. Identificar os mecanismos formais através dos quais o locutor modaliza suas intenções no discurso 
e compreender sua função na leitura e produção de textos; 

14. Identificar e utilizar os mecanismos de coesão sequencial na leitura e produção de textos. 
 

BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

(pré-requisitos) 

Leitura, análise e produção de textos dissertativos, narrativos e poéticos. Linguagem oral, linguagem 

escrita. Estudo teórico-prático sobre a natureza do texto. Elementos coesivos e de coerência, 

articuladores, o parágrafo, a formação do estudante como leitor, a função social da linguagem. 

 

COMPONENTES CURRICULARES 

(conteúdo) 

Distinção entre texto e discurso. Reconhecer superestruturas e tipologias textuais. Ler, produzir e 

analisar criticamente os textos. Evidenciar a articulação ente o lingüístico e o histórico social para a 

apreensão dos sentidos de um texto. Discutir conceitos à luz da lingüística textual. 
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METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

O curso será desenvolvido considerando o 

processo de ensino-aprendizagem como 

dinâmico e participativo. Dessa forma, serão 

propostas atividades interativas, além das 

aulas expositivas e de exercícios práticos. 

A avaliação é entendida como processo contínuo, que 

precisa ser constantemente revisto. Desta forma, 

todas as atividades, conforme as competências e 

habilidades que se pretende desenvolver, serão 

consideradas avaliativas nesse processo.  

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

SAVIOLI,  Francisco Platão e FIORIN, José Luiz. Para entender o texto – leitura e redação, 16ª ed. São 

Paulo. Ática. 

GARCIA, Othon Moacir – Comunicação em Prosa Moderna. 17ª ed. São Paulo. FGV.  

PRESTES, Maria Luci de Mesquita. Leitura e (Re)escritura de textos. 3ª ed. Catanduva, Respel 2000. 

SP.   KOCH, Ingedore Villaça. O texto e a construção dos sentidos. 4ª ed. São Paulo. Contexto 

Lima, Rocha. Gramática normativada língua portuguesa. 15ª ed. Rio de Janeiro. José Olympio. 

FARACO, Carlos Alberto & TEZZA, Cristóvão. Prática de texto para estudantes universitários. 8ª ed. 

Revista e Ampliada. São Paulo. Vozes. 

TUFANO, Douglas. Estudos de redação. 3ª ed. São Paulo. Moderna. 
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Curso: Técnico em Informática 
Disciplina: MATEMÁTICA 

Modalidade: Subsequente 
Período Letivo: 1º Semestre 

Carga-Horária: 60h (72h/a) 4 aulas semanais 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
(contemplando os PCNs do Ensino Médio e as competências profissionais da área) 

1. Identificar uma proposição e seu valor lógico. 
2. Reconhecer os diferentes símbolos lógicos e construir as tabelas-verdades destes. 
3. Atribuir valor lógico a uma composição de proposições. 
4. Identificar diferentes conjuntos e subconjuntos, reconhecendo e utilizando operações entre 

eles. 
5. Resolver diferentes situações envolvendo conjuntos, relacionando-os com os símbolos lógicos. 
6. Reconhecer relações entre grandezas variáveis dadas por gráficos, tabelas e fórmulas, 

identificando funções por meio de gráficos e leis. 
7. Tomar decisões diante de situações-problemas, com base na interpretação das informações e 

nas diferentes representações de função. 
8. Ler, interpretar e construir gráficos da função polinomial do 1º grau. 
9. Determinar o domínio e a imagem da função, estudar os sinais da função do 1º grau, resolver 

equações e inequações do 1º grau. 
10. Explicar fenômenos de diferentes naturezas, utilizando a construção do conceito de função 

polinomial do 1º grau. 
11. Ler, interpretar e construir gráficos da função polinomial do 2º grau. 
12. Determinar o domínio e a imagem da função, estudar os sinais da função do 2º grau, resolver 

equações e inequações do 2º grau. 
13. Explicar fenômenos de diferentes naturezas, utilizando a construção do conceito de função 

polinomial do 2º grau. 
14. Desenvolver o conceito de matriz. 
15. Desenvolver os cálculos das operações com matrizes. 
16. Reconhecer e aplicar as propriedades das operações com matrizes. 
17. Determinar as matrizes transposta, simétrica, oposta, anti-simétrica e a matriz inversa de uma 

matriz dada. 
18. Elaborar argumentos consistentes fazendo uso das operações com matrizes e da linguagem 

matricial. 
19. Calcular o determinante de uma matriz de 1ª e 2ª ordem. 
20. Aplicar o teorema de Laplace e a regra de Sarrus para determinantes de ordem 3. 
21. Identificar e classificar sistemas lineares 
22. Utilizar a linguagem matricial para interpretar problemas, fazendo uso da regra de Cramer pra 

resolução dos sistemas. 
23. Enunciar e entender o Princípio Fundamental da Contagem com base dos estudos da Análise 

Combinatória. 
24. Classificar os principais tipos de Contagem. 

 

COMPONENTES CURRICULARES 
(conteúdo) 

1. Lógica 
- Proposição 
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- Conectivos de conjunção, disjunção, negação, condicional e bicondicional 
2. Conjuntos 

- Problemas que envolvem conjuntos 
3. Função  

- A ideia de função. Crescimento e decrescimento de uma função 
4. Função Polinomial do 1º grau. 

- Estudo e gráfico da função polinomial do 1º grau 
- Equações e inequações do 1º grau 

5. Função polinomial do 2º grau 
- Estudo e gráfico da função polinomial do 2º grau 
- Equações e inequações do 2º grau 

6. Matrizes, determinantes e sistemas lineares. 
- Conceito de matriz 
- Tipos de matrizes 
- Matriz transposta e inversa 
- Igualdade de matrizes 
- Operações com matrizes 
- Determinante de uma matriz quadrada 
- Teorema de Laplace e Regra de Sarrus 
- Propriedades e teoremas dos determinantes 
- Equação e sistema linear 
- Classificação de um sistema linear 
- Regra de Cramer 

7. Análise Combinatória 
- Problemas envolvendo contagem 
- Principio multiplicativo 
- Fatorial, arranjos e combinação 

 

METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

Aulas Expositivas.  

Participação dos alunos na resolução de 

exercícios. 

Atividades em grupo durante a aula. 

Aulas no laboratório de informática com o uso 

de softwares matemáticos. 

Trabalhos em equipes para apresentações 

orais. 

Avaliações escritas individuais. 

Avaliação da participação dos alunos na resolução 

dos exercícios durante a aula. 

Avaliação dos trabalhos e apresentações em equipe. 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

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. São Paulo, scipione 2005. 
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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. 

 

  



30 

 

2º Semestre 

 

Curso: Técnico em Informática 
Disciplina: LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I 

Modalidade: Subsequente 
Período Letivo: 2º Semestre 

Carga-Horária: 30h (36h/a) 2 aulas semanais 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

(contemplando os PCNs do Ensino Médio e as competências profissionais da área) 

1. Conceitos de orientação a objetos. 
2. Design de classes e interfaces. 
3. Tratamento de exceções. 
4. Coleções. Entrada e saída. 
5. Construção de interfaces visuais. 

 

BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

(pré-requisitos) 

1. Conhecimentos básicos de Lógica de programação 
2. Lógica matemática 
3. Algumas funções matemáticas 

 

COMPONENTES CURRICULARES 

(conteúdo) 

1. Histórico da evolução das linguagens 
- Paradigma da programação OO;  

- Surgimento de linguagens OO. 

2. Linguagem e plataforma 
- A linguagem JAVA;  

- Características da linguagem JAVA;  

- Criação de programas em JAVA;  

- A plataforma JAVA;  

- Ambiente de desenvolvimento. 

3. Programação Orientada ao Objeto 
- Introdução;  

- Objetos;  

- Métodos.  

4. A Linguagem JAVA 
- Tipos de dados;  

- Definição de variáveis e constantes;  

- Comentários;  

- Operadores: Aritméticos, relacionais e lógicos;  

- Incremento e decremento; 

- Conversão de tipos;  

- Estruturas condicionais: IF-else e switch-case;  

- Exceções: try-catch e finally;  
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- Estruturas de repetição: for e while;  

-Funções matemáticas e de string;  

- Utilização de arrays unidimensionais e bidimensionais. 

 

METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

Aulas expositivas; aulas práticas 

Provas de aproveitamento; trabalho em grupo e 

individual. 

Utilização de quadro branco, computador, projetor 

multimídia, retroprojetor 

Utilização do Laboratório de Informática. 

Avaliações práticas 

Trabalhos individuais e em grupo (exercícios 

práticos) 

Apresentação dos projetos desenvolvidos. 

Participação nas discussões 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

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.- 
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Curso: Técnico em Informática 
Disciplina: INGLÊS II 

Modalidade: Subsequente 
Período Letivo: 2º semestre 

Carga-Horária: 30h (36h/a) 2 aulas semanais 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

(contemplando os PCNs do Ensino Médio e as competências profissionais da área) 

 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; 

 Desenvolver a prática da leitura e escrita seguindo os princípios do ESP (English for Specific 
Purposes), como recursos lingüísticos 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; 

 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 lingüísticos (gramaticais e lexicais), na expansão do seu campo 
semântico; 

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

 Proporcionar ao aluno conhecimentos multidisciplinares através de atividades integradoras. 

 

BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

(pré-requisitos) 

 Realizar leitura fluente em língua materna; 

 Ter noções de aspectos morfossintáticos da língua portuguesa e inglesa; 

 Reconhecer diferentes tipos de texto em língua materna. 

COMPONENTES CURRICULARES 

(conteúdo) 

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. Present perfect, past perfect and present perfect continuous 
2.2. Conditional sentences 
2.3. Gerunds and infinitives 
2.4. Modal auxiliary verbs and related expressions 
2.5. The passive Voice 
2.6. Causative verbs 
2.7. Direct and indirect (reported) speech 
2.8. Relative adjective clauses 
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2.9. Adverb clauses 
3. Textos específicos focando nos seguintes temas: Information Technology and citzen’s rights, 

Hypertext, Java programming and internet, Multimedia devices and entertainment, Information 
and Communications Systems, Telecommunications: net security and wireless, E-learning and E-
bussiness technologies. 

METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

Aulas expositivas, estudo de textos, 

trabalhos interdisciplinares vinculados as 

demais disciplinas do curso, trabalhos em 

grupo e individuais, atividades diversas 

com filmes e seminários. 

A avaliação será processual e contínua, tendo como 

instrumentos: provas, trabalhos escritos e seminários, 

levando-se em conta, a participação, a freqüência e o 

desempenho do aluno no decorrer destas atividades, a 

serem desenvolvidas ao longo das unidades, observando-

se os seguintes aspectos: 

  

-Interesse e participação nas atividades propostas;  

-Responsabilidade na entrega de tarefas;  

-Cooperação e interação com o grupo;  

-Produções de leitura e escritas, individuais e/ou em 

grupos 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

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

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 
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Curso: Técnico em Informática 
Disciplina: BANCO DE DADOS I 

Modalidade: Subsequente 
Período Letivo: 2º Semestre 

Carga-Horária: 30h (36h/a) 2 aulas semanais 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

(contemplando os PCNs do Ensino Médio e as competências profissionais da área) 

1. Construir conhecimentos básicos de bancos de dados. 
2. Manipular dados em tabelas e gerenciadores de bancos de dados utilizando linguagem de 

manipulação de dados 
3. Conhecer os conceitos básicos e a estrutura de um Sistema Gerenciador Banco de Dados (SGBD) 
4. Trabalhar com a linguagem de manipulação de dados (SQL) 
5. Conhecer, criar, e manipular objetos de banco de dados 

 

BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

(pré-requisitos) 

1. Conhecimentos básicos sobre sistema operacional 
2. Informática Básica 

 

COMPONENTES CURRICULARES 

(conteúdo) 

1. Introdução a Sistemas de Banco de Dados 
a. Características 
b. Componentes 
c. Benefícios 
d. Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados 
e. Independência de Dados 

2. Modelo Relacional 
a. Introdução 
b. Domínios 
c. Relações e Predicados 
d. Regras de Integridade de Dados 
e. Álgebra Relacional 
f. Linguagem SQL 

3. SGBD Relacional 
a. Catálogo 
b. Visões  
c. Dependência Funcional 
d. Normatização 

 

METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

Aulas expositivas; aulas práticas 

Provas de aproveitamento; trabalho em grupo e 

individual 

Utilização de quadro branco, computador, projetor 

Avaliações práticas 

Trabalhos individuais e em grupo (exercícios 

práticos) 

Apresentação dos projetos desenvolvidos. 
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multimídia, retroprojetor 

Utilização do Laboratório de Informática 

Participação nas discussões 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

DATE, Christopher J, Introdução a Sistemas de Bancos de Dados, CAMPUS, 2004 

KORTH, Henry F. / SILBERSCHATZ, Abraham / SUDARSHAN, S., Sistema de Banco de Dados, Campus, 

2006 

ABREU, Mauricio / MACHADO, Felipe Nery Rodrigues, Projeto de Banco de Dados, Érica, 2007 

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues, Banco de Dados - Projeto e  Implementação, Érica, 2004 

MECENAS, Ivan. Banco de dados: do modelo conceitual a implementação fisica. Rio de Janeiro: Alta 

Books, 2005. 

OLIVEIRA, C. H. P. SQL: curso pratico. Sao Paulo: Novatec, 2002. 

STEVE Suhring , MYSQL: A Bíblia, Campus, 2002 

TONSIG, Sergio Luiz , MYSQL - Aprendendo na Pratica, Ciencia Moderna, 2006 

 

Curso: Técnico em Informática 
Disciplina: PRODUÇÃO TEXTUAL II 

Modalidade: Subsequente 
Período Letivo: 2º Semestre 

Carga-Horária: 30h (36h/a) 2 aulas semanais 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

(contemplando os PCNs do Ensino Médio e as competências profissionais da área) 

1. Compreender a produção de textos oficiais e científicos como um sistema simbólico e meio de 
expressão, informação e comunicação nas relações interpessoais; 

2. Compreender e usar os critérios da NGB e ABNT como integrador da organização de textos 
científicos; 

3. Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos do texto em ofícios, relatórios, ensaios, artigos 
e monografias. Relação autor-leitor-mundo. 

4. Estabelecer a distinção entre textos oficiais e científicos. Desenvolver habilidade de produção 
textual. Reconhecer as superestruturas de textos de caráter científico. Evidenciar a importância da 
articulação entre o lingüístico e o histórico-social para a produção de textos acadêmicos.  

 

BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

(pré-requisitos) 

Constituição do texto oficial: visão panorâmica. Constituição do texto científico: visão panorâmica. NGB 

e ABNT. Ofícios e memorandos. Relatórios e ensaios. Artigos e monografias. 
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COMPONENTES CURRICULARES 

(conteúdo) 

Distinção entre texto e discurso. Reconhecer superestruturas e tipologias textuais. Ler, produzir e 

analisar criticamente os textos. Evidenciar a articulação ente o lingüístico  e os histórico social para a 

apreensão dos sentidos de um texto. Discutir conceitos à luz da lingüística textual. 

 

METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

O curso será desenvolvido considerando o 

processo de ensino-aprendizagem como 

dinâmico e participativo. Dessa forma, serão 

propostas atividades interativas, além das 

aulas expositivas e exercícios práticos. 

A avaliação é entendida como processo contínuo, que 

precisa ser constantemente revisto. Desta forma, 

todas as atividades, conforme as competências e 

habilidades que se pretende desenvolver, serão 

consideradas avaliativas nesse processo. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

SAVIOLI, Francisco Platão e FIORIN, José Luiz. Para Entender o Texto – Leitura e Redação, 16a ed. São 

Paulo. Ática. 

GARCIA, Othon Moaci – Comunicação em Prosa Moderna. 17a ed. São Paulo. FGV.    

PRESTES, Maria Luci de Mesquita. Leitura e (Re)escritura de textos. 3a ed. Catanduva SP. Respel 2000. 

KOCH, Ingedore Villaça. O Texto e a Construção dos Sentidos. 4a ed. São Paulo. Contexto     

Lima, Rocha. Gramática Normativa da Língua Portuguesa. 15a ed. Rio de Janeiro. José Olympio. 

FARACO, Carlos Alberto & TEZZA, Cristóvão. Prática de Texto para Estudantes universitários. 8a ed. 

Revista e Ampliada. São Paulo. Vozes. 

TUFANO, Douglas. Estudos de redação. 3a ed. São Paulo. Moderna. 

BELTRAO, Luiz e Quirino, Newton de Oliveira. Subsídios para uma Teoria da Comunicação de massa. 

São Paulo. Summus, 1986. 

RAMOS, José Mario Ortiz. Televisão, Publicidade e cultura de Massa, Vozes, Petrópolis, 1995. 

 

 

Curso: Técnico em Informática 
Disciplina: REDES DE COMPUTADORES I 

Modalidade: Subsequente 
Período Letivo: 2º Semestre 

Carga-Horária: 60h (72h/a) 4 aulas semanais 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

(contemplando os PCNs do Ensino Médio e as competências profissionais da área) 
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1. Conhecer as tecnologias, equipamentos, serviços que compõem as redes de computadores.  
2. Compreender o processo de encaminhamento de informação nas redes de computadores; 

Compreender o dimensionamento de redes de computadores. 
3. Interagir com as tecnologias de redes existentes. 
4. Buscar novas fontes de conhecimento, tornando-se sujeito de formação contínua para 

aprimoramento de seu desempenho profissional. 
5. Determinar dispositivos de redes de computadores. 
6. Resolver problemas que envolvam endereçamento de dispositivos de redes de computadores; 
7. Construção e análise de projeto de redes, verificando o uso dos dispositivos para cada tipo de 

rede. 

 

BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

(pré-requisitos) 

Conhecimentos básicos em Informática e Programação. 

 

COMPONENTES CURRICULARES 

(conteúdo) 

1. Redes de Computadores 

a) Introdução  
b) Conceitos Básicos 

2. Arquitetura Ethernet 

a) Modos de Transmissão Dados  
b) Tipos de Transmissão de Dados 
c) Meios de Transmissão  

3. Fundamentos  

a)  Difusão do Sinal  
b)  Topologias  
c)  Classificações de Redes de Computadores  

4. Arquitetura de Redes 

a)  Modelo TCP/IP 
b)  Modelo Open Systems Interconnection – OSI 
c)  Camada Física  
d)  Camada de Enlace de Rede 
e)  Camada de Rede 
f)  Camada de Transporte 
g)  Camada de Sessão 
h)  Camada de Apresentação 
i)  Camada de Aplicação 

5. Equipamentos de Redes de Computadores 

a)  Hubs  
b)  Repetidores 
c)  Bridges 
d)  Switch 
e)  Roteadores 

6. As mecânicas da divisão em sub-redes. 
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METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

Aulas expositivas;  

Provas de aproveitamento; trabalho em grupo 

e individual; participação nas discussões. 

Exercícios. 

Utilização de quadro branco, computador e 

projetores multimídia utilizando ferramentas 

de apresentação de slides. 

Avaliações escritas. 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, 

estudos dirigidos, pesquisas). 

Participação nas discussões 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

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

2005. 

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. 

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

 

Curso: Técnico em Informática 
Disciplina: WEBDESIGN 

Modalidade: Subsequente 
Período Letivo: 2º Semestre 

Carga-Horária: 60h (72h/a) 4 aulas semanais 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

(contemplando os PCNs do Ensino Médio e as competências profissionais da área) 

1. Conhecer o funcionamento da Internet;  
2. Análise crítica de Webdesign; 
3. Linguagem de marcação; 
4. Linguagem de script; 
5. Folhas de estilos 
6. Construção de páginas, montagem de Websites, usando marcação e formatação com CSS; 
7. Identificar tendências e tecnologias para desenvolver sites. 

 

BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

(pré-requisitos) 

2. Conhecimentos básicos sobre o Sistema operacional Windows 
3. Internet 
4. Informática básica 

 

COMPONENTES CURRICULARES 

(conteúdo) 
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1. O que é Webdesigner? 
2. A internet 
3. Limitações para o webdesign 
4. HTML – Principais comandos 
5. Estilo CSS 
6. Construindo um site 

a) Criando e configurando um site 
b) Criando novos arquivos e pastas 
c) Usando o mapa do site 
d) Transferindo arquivos (FTP) 

7. Trabalhando com Textos 
8. Configurações gerais da página 
9. Inserindo imagens 
10. Trabalhando com Tabelas e divisões 
11. Utilizando molduras 
12. O que são Formulários 
13. Inserir: Campo de Texto, Botão, Caixa de Seleção, Botão de Opção, Lista de Menu, Menu de Salto. 
14. Camadas como Recipientes, Aplicando Movimento à Camada. 
15. Utilizar os comportamentos (Behaviors) 
16. Otimizando para a Web 

a) Abrindo uma imagem 
b) Redefinindo o tamanho de uma imagem 
c) Ampliando ou diminuindo a área de visualização de uma imagem 

17. Ferramentas de desenho 
a) Retângulo, elipse, polígono 
b) Criando uma estrela 
c) Ferramenta Texto 

18. Trabalhando com camadas 
19. Ferramentas de desenho avançadas 

a) Criando linhas, formas vetoriais 
b) Ferramenta Vector Path 
c) Editando e redesenhando caminhos 

20. Imagens 
a) Cortando, movendo a área de corte, ajustando a área de corte  
b) Transformando uma imagem: rotacionando, redimensionando, inclinando, fatiando, etc. 
c) Ajustes da imagem: modificando, determinando controle de curvas, saturação, 

desfocando, clonando parte da imagem, etc. 

METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

Aulas práticas 

Provas de aproveitamento; trabalho em dupla e 

individual 

Utilização de quadro branco, computador, projetor 

multimídia, retroprojetor 

 

Avaliações práticas 

Trabalhos individuais e em grupo  

Participação nas discussões 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

Silveira, Marcelo. Web Marketing Usando Ferramentas de Busca. Editora Novatec. 
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Silva, Maurício Samy. Web Standards: Construindo sites com CSS e (X)HTML. Editora Novatec. 

Loranger, Hoa / Nielson, Jacob. Web Standards: Usabilidade na Web – Projetando sites com 

qualidade. Editora Campus Elsevier. 

Memória, Felipe. Design para internet: Projetando a experiência perfeita. Editora Campus. 

Carrion, Wellington. Design para webdesigners: Princípios do design para web. Editora Brasport. 

Beaird, Jason. Princípios do web design maravilhoso. Editora Altabooks. 

Niederst, Jennifer. Aprenda Web Design. Editora Ciência Moderna. 

 

Curso: Técnico em Informática 
Disciplina: ENGENHARIA DE SOFTWARE 

Modalidade: Subsequente 
Período Letivo: 4º Semestre 

Carga-Horária: 90h (108h/a) 6 aulas semanais 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

(contemplando os PCNs do Ensino Médio e as competências profissionais da área) 

1. Ter uma visão geral de engenharia de software 
2. Conhecer os paradigmas de desenvolvimento de Software 
3. Ter visão geral de testes de software 
4. Ter uma visão geral de qualidade de software 
5. Entender o processo que caracteriza a construção de um software de qualidade. 
6. Conhecer o processo a análise de requisitos 
7. Conhecer os processos teste de software 
8. Modelar os requisitos de um software através de ferramentas UML 
 

BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

(pré-requisitos) 

Noções de desenvolvimento de sistemas. 
 

COMPONENTES CURRICULARES 

(conteúdo) 

1. Introdução  
a) Produto e processo de software  
b) Visão geral da Engenharia de Software  

2.  Paradigmas de Desenvolvimento de Software  
a) Modelos de processo: cascata, prototipação (evolucionário), baseado em componentes, entrega 
incremental, desenvolvimento em espiral 

3. b) Aspectos gerais das etapas do processo de desenvolvimento  
c) Ferramentas de apoio a automatização do processo de desenvolvimento  

4. Requisitos de Software  
a) Processo de engenharia de requisitos  
b) Técnicas de análise de requisitos  
c) Gerenciamento de requisitos  
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5.  Verificação e Validação de Software  
a) Planejamento de verificação e validação  
b) Estratégias de teste de software  
c) Técnicas de teste de software  

6. Disponibilização de software  
a) Evolução e manutenção de software  
b) Gerenciamento de configuração de software  

7. Sistemas Críticos 
a) Tipos de Sistemas Críticos 
b) Dimensões de confiança em sistemas críticos 
c) Relação custo/confiança  

8. UML 
a) Definição e objetivos 
b) Diagrama de casos de uso 
c) Diagrama de Classes 

METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

Aulas expositivas; aulas práticas 

Provas de aproveitamento; trabalho em 

grupo e individual 

Utilização de quadro branco, computador, 

projetor multimídia, retroprojetor 

Avaliações teóricas 

Trabalhos individuais e em grupo  

Participação nas discussões 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

PRESSMAN, R.S. Engenharia de Software. 5ª ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2002.  
SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 6ª ed. São Paulo: Addison Wesley, 2003. 
Tonsig, Sérgio Luiz. ENGENHARIA DE SOFTWARE- Análise e Projeto de Sistemas. São Paulo. Ed.Futura, 
2003. 

 

3º SEMESTRE 

Curso: Técnico em Informática 
Disciplina: REDES DE COMPUTADORES II 

Modalidade: Subsequente 
Período Letivo: 3º Semestre 

Carga-Horária: 60h (72h/a) 4 aulas semanais 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

(contemplando os PCNs do Ensino Médio e as competências profissionais da área) 

1. Aprender sobre roteamento estático e roteamento dinâmico 
2. Conhecer Roteadores: Componentes internos do roteador, características físicas do roteador, 

conexões externas do roteador, conexões das portas de gerenciamento 
3. Conhecer VLAN, protocolo Spanning-tree 
4. Compreender conceitos necessários para implementação de redes Virtuais (VLANs) e os comandos 

de configuração de um Switch.  
5. Conceitos sobre protocolo CDP.  
6. Aprender sobre roteamento estático e roteamento dinâmico com OSPF, RIP, IGRP e EIGRP.  
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7. Escalonamento de IP com NAT e PAT, DHCP 
8. Abordagem de tecnologias WAN: ISDN, Frame-Relay, X.25 
9. Interconectar os equipamentos, configurá-los e quais as vantagens e desvantagens de se investir 

em uma infra-estrutura própria de redes  
10. Projetar redes IP através do cálculo de sub-redes e uma visão projetista de como implementar a 

numeração de hosts baseado na necessidade da empresa.  
11. Configurar VLSM 
12. Implementar redes através de Switches nível 2 
13. Configurar um roteador, desde seu estado inicial de compra até a implementação em um 

ambiente corporativo.  
14. Configurar o protocolo de roteamento em um ambiente roteável.  
15. Configurar roteadores em ambientes WAN utilizando PPP, Frame Relay. 
16. Prática sobre protocolo CDP. 

 

BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

(pré-requisitos) 

Noções de redes. 
 

COMPONENTES CURRICULARES 

(conteúdo) 

1. Wans e Roteadores. 
2. Roteadores: Componentes internos do roteador, características físicas do roteador, conexões 

externas do roteador, conexões das portas de gerenciamento. 
3. Conectando as interfaces de console. 
4. Conectando a interfaces LAN. 
5. Conectando as interfaces WAN. 
6. Configuração de um roteador: histórico de comandos do roteador, 
7. Configurando informações sobre dispositivos remotos,  
8. Conceito e configuração de protocolos de roteamento.  
9. Conceito de Sistemas autônomos 
10. Configuração de roteamento, mensagens de Erro e de Controle do Conjunto de Protocolos TCP/IP 
11. TCP/IP intermediário, operação do TCP, operação do UDP, 
12. Conceito e configuração de listas de controle de acesso (ACLs), 
13. Conceito e configuração VLSM, 
14. Conceito e configuração de protocolos de roteamento 
15. Introdução à comutação de redes locais 
16. Configuração e operação de switches, 
17. Spanning-Tree Protocol 
18. VLAN 
19. Escalonamento de IP com NAT e PAT, DHCP 
20. Abordagem m de tecnologias WAN: ISDN,PPP,  Frame-Relay, X.25 

 

METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

Aulas expositivas;  

Aula prática em laboratório. 

Provas de aproveitamento; trabalho em grupo e 

individual; participação nas discussões. Exercícios. 

Avaliações escritas. 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de 

exercícios, estudos dirigidos, pesquisas). 

Participação nas discussões 
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Utilização de quadro branco, computador e 

projetores multimídia utilizando ferramentas de 

apresentação de slides; 

Software simulador de arquitetura de redes 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

FILIPPETTI, MARCO AURELIO. CCNA 4.1: Guia Completo de Estudo. Editora: Visual Books, 2006.  

KUROSE, J. ROSS, K. Redes de Computadores e a Internet: Uma nova abordagem. 3a. Edição. 
Addison-Wesley, 2006. 
TANENBAUM, A. S., Redes de Computadores, Tradução da quarta edição original, Editora Campus, 

2005. 

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

 

Curso: Técnico em Informática 
Disciplina: ELETROELETRÔNICA 

Modalidade: Subsequente 
Período Letivo: 3º Semestre 

Carga-Horária: 60h (72h/a) 4 aulas semanais 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

(contemplando os PCNs do Ensino Médio e as competências profissionais da área) 

1. Saber definir as grandezas elétricas tensão, corrente e resistência/reatância/impedância; 
2. Conhecer as unidades SI das grandezas mencionadas acima; 
3. Ser capaz de efetuar cálculos de tensão, corrente, resistência e potência em circuitos de corrente 

contínua e alternada; 
4. Saber dimensionar dispositivos elétricos e eletrônicos usando como parâmetro as grandezas 

tensão e potência; 
5. Conhecer as propriedades elétricas das resistências, indutâncias, capacitâncias e semicondutores; 
6. Entender o funcionamento dos dispositivos eletrônicos diodo, transistor, circuito integrado digital 

e memória; 
7. Conhecer os símbolos e as tabelas verdade das portas INVERSOR, OR, AND, NOR, NAND, 

EXCLUSIVE OR, EXCLUSIVE NOR; 
8. Saber ler/escrever números escritos na base decimal, binária e hexadecimal; 
9. Saber converter números entre as bases numéricas citadas acima; 
10. Ser capaz de fazer operações aritméticas nas bases citadas acima; 
11. Ter noções de álgebra booleana; 
12. Saber simplificar circuitos combinacionais; 
13. Ter noções do funcionamento da unidade aritmética e lógica; 
14. Entender o funcionamento de circuitos digitais seqüenciais; 
15. Entender o funcionamento dos flip-flops(biestáveis) e seu papel no armazenamento de bits de 

memória; 
16. Entender o funcionamento de registradores de memória, contadores; 
17. Saber conceituar memória RAM, ROM, PROM e EPROM; 
18. Conhecer a arquitetura básica dos computadores. 

 

http://www.submarino.com.br/portal/Artista/97440/+marco+aurelio+filippetti
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BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

(pré-requisitos) 

1. Conhecer a estrutura atômica da matéria; 
2. Conhecer as unidades do SI; 
3. Saber a Lei de Ohm; 
4. Ter noções de Trigonometria. 
 

COMPONENTES CURRICULARES 

(conteúdo) 

1. Estrutura atômica: 
a) Núcleo e eletrosfera; 
b) Nêutron, próton, elétron; 
c) Níveis de energia, orbitais e elétrons livres ou de condução; 
d) Materiais condutores, isolantes e semicondutores; 
e) Materiais tipo P e N; 

2. Unidades do SI: 
3. Corrente, tensão, resistência e potência elétrica: 

a) Lei de Ohm; 
b) Fórmulas da potência; 
c) Leis de Kirchhoff; 

4. Corrente alternada senoidal: 
a) Freqüência, período, amplitude e fase; 
b) Reatância indutiva, reatância capacitiva e impedância; 
c) Defasagem tensão corrente em capacitores e bobinas; 

5. Funcionamento de diodos e transistores; 
6. Portas lógicas, simbologia e tabelas verdade; 
7. Sistemas de numeração: 

a) Binário; 
b) Decimal; 
c) Hexadecimal; 
d) Operações com números binários e hexadecimais; 
e) Converter números de uma base para outra; 

8. Inversores, portas OR, NOR,  AND, NAND, álgebra booleana, 1o  e 2o teoremas de De Morgan: 
9. Mapas de Karnaugh: 

a) Simplificação algébrica; 
b) Simplificações de Karnaugh; 
c) Condições irrelevantes; 

10. Unidade Aritmética e Lógica: 
a) Meio somador; 
b) Somador completo; 

11. Circuitos digitais seqüênciais: 
a) Relógio (clock); 
b) Registradores; 
c) Contadores; 

12. Memórias: 
a) RAM, ROM, PROM, EPROM; 
b) Endereçamento; 

13. Arquitetura dos computadores: 
a) Barramentos; 
b) Unidades; 
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c) Conjunto de instruções; 
d) Ciclos de busca e execução; 

 

METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

Aulas Expositivas com incentivo à participação dos 

estudantes, utilizando técnicas tais como: 

contextualização do tema, questões de estudo, 

soluções de problemas; 

Atividades desenvolvidas em grupos, onde os 

estudantes deverão elaborar sínteses, a partir de 

pesquisas com referências bibliográficas. 

 

 

O processo de avaliação contempla os 

aspectos qualitativos e quantitativos da 

formação do estudante. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

Tocci, Ronald J. Sistemas Digitais: Princípios  e Aplicações, 10ª edição/ Ronald J. Tocci São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2007 

Malvino, Albert Paul, Microcomputadores e microprocessadores/Albert Malvino; tradução Anatólio 

Laschuk – São Paulo McGraw-Hill do Brasil 

Gussow, Milton, Eletricidade Básica 2ª Edição/Milton Gussow; São Paulo, Pearson Makron Books, 1997 

Daltrini, Beatriz M.; Jino, Mario; Magalhães, Léo P., Introdução a Sistemas de Computação Digital, São 

Paulo, MAKRON Books, 1999. 

Edminister, Joseph A. Circuitos Elétricos / Joseph A. Edminister 2ª edição São Paulo McGraw-Hill do 

Brasil (Coleção Schaum)  

 

 

Curso: Técnico em Informática 
Disciplina: LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II 

Modalidade: Subsequente 
Período Letivo: 3º Semestre 

Carga-Horária: 60h (72h/a) 4 aulas semanais 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

(contemplando os PCNs do Ensino Médio e as competências profissionais da área) 

1. Programação Orientada a Objetos; 
2. Linguagem de Programação Java; 
3. Interfaces e Bibliotecas Java; 
4. Coleções 
5. Ambientes de Programação em Rede; Computação Distribuída. 
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BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

(pré-requisitos) 

1. Conhecimentos básicos de Estrutura de Dados 
2. Conhecimentos básicos de linguagem de Programação I 
 

COMPONENTES CURRICULARES 

(conteúdo) 

1. Threads 
2. Sockets 
3. RMI – Remote Method 
4. Web services 
 

METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

Aulas expositivas; aulas práticas 

Provas de aproveitamento; trabalho em grupo e 

individual. 

Utilização de quadro branco, computador, projetor 

multimídia, retroprojetor 

Utilização do Laboratório de Informática. 

Avaliações práticas 

Trabalhos individuais e em grupo (exercícios 

práticos) 

Apresentação dos projetos desenvolvidos. 

Participação nas discussões 

Projeto final prático na disciplina 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

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, D. Java em Rede - Recursos Avançados de Programação. Editora Brasport, 2008. 

COSTA, D. Java em Rede - Programação Distribuída na Internet. Editora Brasport, 2008. 

 

Curso: Técnico em Informática 
Disciplina: ORG. NORMAS E QUALIDADE 

Modalidade: Subsequente 
Período Letivo: 3º Semestre 

Carga-Horária: 30h (36h/a) 2 aulas semanais 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

(contemplando os PCNs do Ensino Médio e as competências profissionais da área) 

1. Conhecer os principais eventos e idéias da história da administração. Dimensionar a importância 
dos conceitos e da filosofia da qualidade total. Identificar aspectos do nosso sistema sindical 
correlacionados à autonomia coletiva dos grupos profissionais. 
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2. Caracterizar o processo administrativo e o papel dos dirigentes. Compreender a efetiva 
aplicabilidade das normas legais sob as quais operam empresas e empresários. 

3. Analisar criticamente aspectos correlatos às funções básicas das empresas e habilidades do 
administrador moderno. Identificar, a partir de reflexões sobre a área de Gestão de Negócios, as 
oportunidades do mercado. 

 

BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

(pré-requisitos) 

Nenhum. 
 

COMPONENTES CURRICULARES 

(conteúdo) 

1. Administração e Organizações. 

 a) Evolução do conhecimento administrativo: os precursores da Administração; 

 b) As funções dos Administradores: os processos básicos; 

 c) Gestão da Produção e Operações: a questão da Gestão pela Qualidade. 

2. Sociedades Empresárias. 

 a) O exercício da atividade do empresário; 

 b) A atividade societária: conceito, noções e espécies; 

 c) Microempresas: particularidades e análise de sua formação. 

3. Noções e Elementos de Direito do Trabalho. 

 a) O instituto jurídico das Férias. 
 b) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço: História, Conceito, Contribuintes, Beneficiários, 

Depósitos, Prazo e Saques; 

 c) Organização Sindical Brasileira: Histórico, Conceito de Sindicato, Unicidade Sindical e 

Entidades Sindicais de Grau Superior. 

 

 

METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

A partir do referencial teórico de Dewey sobre a 

educação – centrada no desenvolvimento da 

capacidade de raciocínio e espírito crítico do aluno 

e na visão de que a aprendizagem é 

essencialmente coletiva, assim como é coletiva a 

produção do conhecimento – a metodologia 

adotada pretende superar a limitação das aulas 

meramente expositivas tradicionais, nas quais o 

professor apenas expõe sistematicamente o 

O processo de avaliação da aprendizagem será 

amplo, contínuo, gradual, cumulativo e 

cooperativo. Neste sentido, a avaliação destina-

se a verificar se houve a aprendizagem necessária 

por parte do aluno para o desenvolvimento de 

competências. 

O conceito global mínimo para a aprovação na 

disciplina é 6,0 (seis) e o aluno deve possuir 
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conteúdo programático da disciplina, sem que haja 

participação dos alunos. Aula expositiva não 

significa mera exposição ou doutrinação. Com 

efeito, as aulas da disciplina pretendem propiciar 

uma relação mais estreita entre os alunos e o 

professor, valorizando-se o relacionamento entre 

ambos e a participação (inteligente) de cada aluno 

nos debates deflagrados a partir das aulas 

expositivas e seminários realizados ao longo do 

semestre letivo. 

freqüência igual ou superior a 75% (setenta e 

cinco por cento) do total de horas desenvolvidas 

ao longo do semestre letivo. A verificação do 

rendimento escolar será realizada a partir dos 

seguintes parâmetros: 

 Instrumentos de avaliação da aprendizagem: 
provas escritas e seminários; 

 Avaliação sócio-afetiva envolvendo os seguintes 
indicadores que são parâmetros objetivos da 
avaliação, independentemente dos instrumentos 
utilizados: domínio cognitivo; cumprimento e 
qualidade das tarefas; capacidade de produzir em 
equipe e autonomia. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

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. 

DOUCHY, Jean-Marie. Em direção ao zero defeito na empresa: da qualidade total (TQC) aos círculos 

de qualidade; tradução Carmen Dolores Straube. São Paulo: Atlas, 1992. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Instituições de direito público e privado. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

–––––––-–––––––––––. Manual do FGTS. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 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. 

 

Curso: Técnico em Informática 
Disciplina: BANCO DE DADOS II 

Modalidade: Subsequente 
Período Letivo: 3º Semestre 

Carga-Horária: 60h (72h/a) 4 aulas semanais 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

(contemplando os PCNs do Ensino Médio e as competências profissionais da área) 

1. Possuir conhecimentos avançados de gerência e desenvolvimento de bancos de dados. 
2. Manipular dados em tabelas e gerenciadores de bancos de dados utilizando linguagem de 

manipulação de dados e comandos para administração de banco de dados 
3. Conhecer os conceitos avançados da estrutura de um SGBD 



49 

 

4. Conhecer, criar, e manipular objetos de banco de dados 
5. Desenvolver projetos utilizando um SGBD relacional 

 

BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

(pré-requisitos) 

Noções de banco de dados, vistos na disciplina de Banco de Dados I. 

 

COMPONENTES CURRICULARES 

(conteúdo) 

1. Gerenciamento de SGBD Relacional 
a. Recuperação 
b. Concorrência 
c. Segurança 
d. Integridade 

2. Desenvolvimento de Procedimentos Avançados  
a. Triggers 
b. Stored Procedures 

3. Administração de Usuários 
a. Grupos de Usuários 
b. Permissões de Acesso 

 

METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

Aulas expositivas; aulas práticas 

Provas de aproveitamento; trabalho em grupo 

e individual 

Utilização de quadro branco, computador, 

projetor multimídia, retroprojetor 

Utilização do Laboratório de Informática 

Avaliações práticas 

Trabalhos individuais e em grupo (exercícios práticos) 

Apresentação dos projetos desenvolvidos. 

Participação nas discussões 

Projeto final prático na disciplina 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

DATE, Christopher J, Introdução a Sistemas de Bancos de Dados, CAMPUS, 2004 

KORTH, Henry F. / SILBERSCHATZ, Abraham / SUDARSHAN, S., Sistema de Banco de Dados, Campus, 

2006 

ABREU, Mauricio / MACHADO, Felipe Nery Rodrigues, Projeto de Banco de Dados, Érica, 2007 

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues, Banco de Dados - Projeto e  Implementação, Érica, 2004 

MECENAS, Ivan. Banco de dados: do modelo conceitual a implementação fisica. Rio de Janeiro: Alta 

Books, 2005. 

OLIVEIRA, C. H. P. SQL: curso prático. Sao Paulo: Novatec, 2002. 

STEVE Suhring , MYSQL: A Bíblia, Campus, 2002 
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TONSIG, Sergio Luiz , MYSQL - Aprendendo na Pratica, Ciencia Moderna, 2006 
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Curso: Técnico em Informática 
Disciplina: SOCIOLOGIA GERAL E DO TRABALHO 

Modalidade: Subsequente 
Período Letivo: 2º Semestre 

Carga-Horária: 30h (36h/a) 2 aulas semanais 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

(contemplando os PCNs do Ensino Médio e as competências profissionais da área) 

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 

5. 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 

6. Compreender as transformações no mundo do trabalho e o novo perfil de qualificação exigida, 
gerados por mudanças na ordem econômica 

7. 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. 

 

BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

(pré-requisitos) 

Nenhum. 
 

COMPONENTES CURRICULARES 

(conteúdo) 

1. Teoria e Ciência 

2. Ideologia 

3. A teoria do Modo de Produção 

4. Capitalismo, Socialismo e Comunismo 

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

6. Os aparelhos ideológicos da sociedade: direito, escola, família, igrejas, sindicatos, cooperativas e os 

meios de comunicação 

7. Propaganda e Publicidade 

8. A Comunicação Alternativa 

9. A força da Utopia. 
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METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

Aula expositiva dialogada (com leitura 

precedida de textos); discussão e debates; 

seminários; aulas práticas e de campo. 

Quadro branco; retroprojetor; transparências; 

Datashow; imagens; fotografias; música; 

filmes; textos, livros, mapas e dados. 

Avaliações escritas e orais, individuais e em 

grupo (produções de textos, painéis, 

cartazes, etc.); pesquisas de campo e análises 

(documental e de dados) 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

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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4º Semestre 

Curso: Técnico em Informática 
Disciplina: LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO III 

Modalidade: Subsequente 
Período Letivo: 4º Semestre 

Carga-Horária: 60h (72h/a) 4 aulas semanais 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

(contemplando os PCNs do Ensino Médio e as competências profissionais da área) 

Conceitos básicos do desenvolvimento de sistemas Intranet e Internet, possibilitando desenvolver e 
projetar serviços e negócios com os recursos tecnológicos disponíveis atualmente. Técnicas e 
linguagens que envolvem o desenvolvimento Web integrado com banco de dados. 

 

BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

(pré-requisitos) 

1. Conhecimentos básicos de Lógica de programação 
2. Conhecimentos básicos de web design 

 

COMPONENTES CURRICULARES 

(conteúdo) 

1. Introdução ao PHP 
2. Linguagem e plataforma 
3. Tipos de dados; Definição de variáveis e constantes; Comentários; Operadores: Aritméticos, 

relacionais e lógicos; Passagem de parâmetros; Conversão de tipos; Estruturas condicionais; 
Exceções; Estruturas de repetição; Funções matemáticas e de string; Utilização de arrays 

4. Programação Orientada ao Objeto usando PHP 
5. Criando banco de dados 
6. Conexão com o banco de dados 
7. Validação de campos de formulário 

 

METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

Aulas expositivas; aulas práticas 

Provas de aproveitamento; trabalho em grupo e 

individual. 

Utilização de quadro branco, computador, 

projetor multimídia, retroprojetor 

Utilização do Laboratório de Informática. 

Avaliações práticas 

Trabalhos individuais e em grupo (exercícios 

práticos) 

Apresentação dos projetos desenvolvidos. 

Participação nas discussões 

Projeto final prático na disciplina. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

CONVERSE, T.; PARK, J. PHP: a bíblia. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 868 p. GOODMAN, Danny. Dynamic 
HTML: the definitive reference. 3 rd. ed. Beijing; Sebastopol [Calif.]: O'Reilly, 2007. 

WELLING, Luke; THOMSON, Laura. PHP e MySQL desenvolvimento Web. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
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712 p. 

DAVIS, Michele E; PHILLIPS, Jon A. Aprendendo PHP e MySQL. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2008. xiii, 
395 p. 

DOTTA, Silvia. Construção de sites. São Paulo: Global, 2000. 

RATSCHILLER, T.; GERKEN, T. Desenvolvendo aplicações na web com PHP 4.0: contendo documentação 
oficial zend API. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2000. 380 p. 

ROCHA, Cerli Antônio da. Desenvolvendo web sites dinâmicos : PHP, ASP, JSP. Rio de Janeiro: Campus, 
c2003. 210 p. 

WILLIAMS, Robin; TOLLETT, John. Web design para não-designers: um guia objetivo para você criar, 
projetar e publicar o seu site na web. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, c2001 304 p. 

 

 

 

Curso: Técnico em Informática 
Disciplina: ARQUITETURA DE COMPUTADORES 

Modalidade: Subsequente 
Período Letivo: 2º Semestre 

Carga-Horária: 60h (72h/a) 4 aulas semanais 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

(contemplando os PCNs do Ensino Médio e as competências profissionais da área) 

1. Estudar o conceito de Arquitetura, os elementos básicos nas arquiteturas de processador, 
conjunto de instruções e modos de endereçamento, hierarquia de memória, entrada/saída, 
processadores paralelos. 

2. Compreender os modos de endereçamento utilizados por um sistema de computação. 
3. Conhecer os princípios de organização de computadores. 
4. Caracterizar a organização de sistemas de computação e detalhar subsistemas - memória, 

processador, dispositivos de entrada e saída de dados e barramentos.   
5. Caracterizar das interfaces: paralela e serial. Caracterização de arquiteturas RISC e CISC. 

 

BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

(pré-requisitos) 

Conhecimentos básicos de informática. 
 

COMPONENTES CURRICULARES 

(conteúdo) 

a) Bases de numeração; Hardware; Software; Arquitetura básica dos computadores digitais. 
 

b) Componentes de um computador: modelo Von Neumann: memória, hierarquia de memórias, 
organização de memória, tipos de memória.  Unidade central de processamento: unidade de 
controle e unidade lógica aritmética, registradores, unidade de controle.  Comunicação entre a 
memória e a CPU: barramentos. Dispositivos de entrada e saída. Tradução de programas: 
interpretação e compilação, linguagem de montagem.  Modos de endereçamento. 
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c) Métodos de transferência de dados. Interface paralela: conexão com a CPU, modos de operação.  
Interface paralela. Interface serial: conexão com a CPU, transmissão síncrona e assíncrona, modos 
de operação, interface USB.  Arquiteturas RISC e CISC: conceitos e exemplos. 

 

METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

Aulas expositivas. 

Aula em laboratório. 

Provas de aproveitamento; trabalho em grupo e 

individual; participação nas discussões. 

Exercícios. 

Utilização de quadro branco, computador e projetores 

multimídia utilizando ferramentas de apresentação de 

slides. 

 

Avaliações escritas. 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de 

exercícios, estudos dirigidos, pesquisas). 

Participação nas discussões. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

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

Informática da UFRGS: Sagra Luzzatto, 2000. 

WEBER, Raul Fernando, Arquitetura de computadores pessoais. Porto Alegre: Instituto de Informática 
da UFRGS: Sagra Luzzatto, 2000. 
 

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

STALLINGS, Willian. Arquitetura e Organização de Computadores. Rio de Janeiro: Prentice Hall, 2002. 
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Curso: Técnico em Informática 
Disciplina: SISTEMAS OPERACIONAIS 

Modalidade: Subsequente 
Período Letivo: 2º Semestre 

Carga-Horária: 60h (72h/a) 4 aulas semanais 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

(contemplando os PCNs do Ensino Médio e as competências profissionais da área) 

1. Entender o papel de um sistema operacional e da arquitetura dentro de um sistema 
computacional. 

2. Entender o funcionamento dos vários módulos que compõem um Sistema Operacional. 
3. Desenvolver uma visão crítica sobre os requisitos de confiabilidade, segurança e desempenho, 

associados a um sistema operacional. 
4. Compreender a importância dos sistemas operacionais para o controle e aproveitamento dos 

recursos do computador;  
5. Conhecer os diversos tipos de sistemas operacionais e suas características, bem como sua 

evolução;  
6. Compreender a necessidade de estruturação adequada de sistemas operacionais;  
7. Conhecer os principais componentes de um sistema operacional e dos mecanismos e técnicas 

usadas para desenvolvê-los;  
8. Conhecer a programação concorrente e mecanismos de exclusão mútua e de sincronização. 

 

BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

(pré-requisitos) 

1. Bases de numeração; Hardware; Software; Arquitetura básica dos computadores digitais. 
2. Componentes de um computador: modelo Von Neumann: memória, hierarquia de memórias, 

organização de memória, tipos de memória.  Unidade central de processamento: unidade de 
controle e unidade lógica aritmética, registradores, unidade de controle.  Comunicação entre a 
memória e a CPU: barramentos. Dispositivos de entrada e saída.  

3. Métodos de transferência de dados: interface paralela, serial, USB.   
4. Arquiteturas RISC e CISC. 

 

COMPONENTES CURRICULARES 

(conteúdo) 

1. Introdução ao estudo de sistemas operacionais: Evolução histórica, serviços dos sistemas 
operacionais, chamadas de sistema.  

2. Gerência do Processador: conceitos básicos, escalonamento e algoritmos de escalonamento.  
3. Gerência de entrada e saída: dispositivos de entrada e saída, controladores dos dispositivos e 

drivers dos dispositivos.  
4. Gerência de Memória: políticas básicas, swapping, memória virtual, paginação, segmentação  
5. Gerência de arquivos: arquivos, diretórios, implementação de sistemas de arquivos. 
6. Programação concorrente: Programas multithreads, comunicação e sincronização de processos, 

primitivas de sincronização e problemas clássicos  
7. Deadlock: Conceitos básicos, caracterização, prevenção, detecção e recuperação  

 

METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

Aulas expositivas Avaliações escritas. 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, 
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Vídeo aulas 

Práticas em laboratório 

estudos dirigidos, pesquisas). 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

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. 
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Curso: Técnico em Informática 
Disciplina: SMAS 

Modalidade: Subsequente 
Período Letivo: 3º Semestre 

Carga-Horária: 30h (36h/a) 2 aulas semanais 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

(contemplando os PCNs do Ensino Médio e as competências profissionais da área) 

1. Conhecer parte da legislação nacional e internacional sobre saúde e segurança no trabalho; 
Dimensionar acerca da importância da efetivação do direito à saúde e segurança no meio ambiente 
do trabalho para a vida e o trabalho urbano e industrial. Analisar os fatos  

2. históricos correlacionados à relação entre trabalho, saúde e meio ambiente que têm contribuído 
para a ocorrência dos acidentes industriais. 

3. Interpretar tópicos importantes acerca do conteúdo de algumas das Normas Regulamentadoras 
(NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Analisar criticamente aspectos sociais e 
jurídicos inerentes ao tema do acidente de trabalho. 

4. Implementar medidas de prevenção de acidentes de trabalho. Desempenhar trabalhos que sejam 
seguros, a partir da análise prévia de riscos e do estabelecimento de medidas de precaução 
adequadas. 

 

BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

(pré-requisitos) 

Nenhum. 
 

COMPONENTES CURRICULARES 

(conteúdo) 

I) Introdução à Segurança e Saúde do Trabalho 

- Visão Sistêmica sobre Meio Ambiente; 

- História e Perspectiva do Trabalho: evolução mundial; 

- O Meio Ambiente do Trabalho: conceito, importância e visão internacional e nacional; 

 

II) Direito à saúde e segurança no trabalho 

- Histórico sobre o direito à saúde e segurança no meio ambiente do trabalho; 

- A Organização Internacional do Trabalho e a proteção adequada à vida e a saúde dos trabalhadores; 

- Direitos sociais relativos à saúde e segurança do trabalhador na Constituição Federal de 1988 e na 

Consolidação das Leis do Trabalho 

 

III) Proteção jurídica da saúde e segurança do trabalhador 
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- Programas preventivos obrigatórios: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) – Norma 

Regulamentadora nº 09 (NR-09); Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) – 

Norma Regulamentadora nº 07 (NR-07); 

- Questões relevantes referentes à proteção da saúde e higiene ocupacional; 

- Estudo Tópico das Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): NR-

1: Disposições Gerais; NR-5: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) NR-6: Equipamentos 

de Proteção Individual (EPIs) e NR-17: Ergonomia. 

 

METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

A partir do referencial teórico de Dewey sobre a 

educação – centrada no desenvolvimento da 

capacidade de raciocínio e espírito crítico do aluno e 

na visão de que a aprendizagem é essencialmente 

coletiva, assim como é coletiva a produção do 

conhecimento – a metodologia adotada pretende 

superar a limitação das aulas meramente expositivas 

tradicionais, nas quais o professor apenas expõe 

sistematicamente o conteúdo programático da 

disciplina, sem que haja participação dos alunos. Aula 

expositiva não significa mera exposição ou 

doutrinação. Com efeito, as aulas da disciplina 

pretendem propiciar uma relação mais estreita entre 

os alunos e o professor, valorizando-se o 

relacionamento do aluno com o professor e com seus 

colegas e à participação (inteligente) de cada aluno 

nos debates deflagrados a partir das aulas expositivas 

e seminários realizados ao longo do ano letivo. 

A avaliação dos estudantes é múltipla e 

constante. A média para aprovação na 

disciplina é REGULAR (R). A média final 

(global) que determinará a aprovação ou 

reprovação do aluno é composta de duas 

notas: 

 Instrumentos de avaliação da aprendizagem: 
provas escritas e seminários; 
Avaliação sócio-afetiva envolvendo os 

seguintes indicadores que são parâmetros 

objetivos da avaliação, independentemente 

dos instrumentos utilizados: domínio 

cognitivo; cumprimento e qualidade das 

tarefas; capacidade de produzir em equipe e 

autonomia. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

BRANDÃO, Cláudio. Acidente do Trabalho e a Responsabilidade Civil do Empregador. 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. 
COSTA, Hertz. Manual de Acidente do Trabalho – Encadernação Espacial.  Curitiba: Juruá Editora, 
2006.  
GROTT, João Manoel. Meio Ambiente do Trabalho – Prevenção e Salvaguarda do Trabalhador. 
Curitiba: Juruá Editora, 2003. 
MORAES, Mônica Maria Lauzid de. O Direito à Saúde e Segurança no Meio Ambiente do Trabalho: 

proteção, fiscalização e efetividade normativa. São Paulo: LTr, 2002. 

PAGANO, Sofia. C. Reis; TUFFI, Messias Saliba. Legislação de Segurança, Acidente do Trabalho e Saúde 
do Trabalhador. São Paulo: LTr, 2007.  
PERRENÉ, Pámela; ROSSI, Ana Maria; SAUTER, Steven. L.; Outros; Stress e Qualidade de Vida no 
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Trabalho - Perspectivas Atuais da Saúde Ocupacional. São Paulo: Atlas, (?). 

ROCHA, Júlio César de Sá da. Direito Ambiental e Meio Ambiente do Trabalho: dano, prevenção e 

proteção jurídica. São Paulo: LTr, 1997. 

SILVA, Luis de Pinho Pedreira. Principiologia do Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1999. 
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Curso: Técnico em Informática 
Disciplina: COMPUTADOR E SOCIEDADE 

Modalidade: Subsequente 
Período Letivo: 4º Semestre 

Carga-Horária: 30h (36h/a) 2 aulas semanais 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

(contemplando os PCNs do Ensino Médio e as competências profissionais da área) 

1. Identificação do impacto da utilização de computadores sobre a sociedade. 
2. Análise dos 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. 
3. Identificar as novas tecnologias da Informação e entender como funcionam. 
4. Compreender os impactos advindos das tecnologias emergenciais.  
5. Analisar os efeitos que a tecnologia provoca na sociedade. 

 

BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

(pré-requisitos) 

Nenhum. 
 

COMPONENTES CURRICULARES 

(conteúdo) 

1.   CONSEQUÊNCIAS DA INFORMATIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

a. A Informatização e o aspecto educacional.  
b. Impactos sociais da informatização. 
c. Informatização e privacidade. 

2. POLÍTICA NACIONAL DE INFORMÁTICA 
a) Indústria nacional de informática.  
b) O papel do analista de sistemas na sociedade. 

3.  AUTOMAÇÃO DE ATIVIDADES 
a) Comerciais. Industriais. De escritórios. 

4. APLICAÇÕES DA INFORMÁTICA 
a) Científica. Administrativa. Jurídica. Humanística. Educação. 

5. ERGONOMIA E DOENÇAS PROFISSIONAIS 
a) Tipos e Características. 

 

METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

Aulas expositivas; trabalhos escritos; seminários; 

debates; pesquisa bibliográfica. 

Utilização de quadro branco, computador, projetor 

multimídia, retroprojetor, TV e vídeo. 

Avaliações escritas  

Trabalhos individuais e em grupo (estudos 

dirigidos, pesquisa) 

Participação nas discussões 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

MINISTÉRIO da Ciência e Tecnologia. Sociedade da Informação no Brasil - Livro Verde 

Brasília: Imprensa Nacional, 2000. 
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MASIEIRO, Paulo C. Ética em Computação. São Paulo : Ed. Universidade de São Paulo. 2000. 

SOUSA, M. S. L. Introdução aos aspectos humanos da interação homem-computador. UFRGS, 2003. 

NEGROPONTE, Nicholas. A Vida Digital. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

 

  



64 

 

Curso: Técnico em Informática 
Disciplina: EMPREENDEDORISMO 

Modalidade: Subsequente 
Período Letivo: 4º Semestre 

Carga-Horária: 30h (36h/a) 2 aulas semanais 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

(contemplando os PCNs do Ensino Médio e as competências profissionais da área) 

1. Compreensão do papel e a importância da 
2. Integração entre as áreas administrativas de uma organização; 
3. Compreensão das características do empreendedorismo e de seu papel no contexto atual 

para a criação e a gestão de organizações, com ênfase na realidade brasileira. 
4. Capacitação dos alunos com técnicas para planejar, desenvolver e avaliar novos negócios 
5. Compreender a relação existente entre os tipos de organizações e seus objetivos. 
6. Apreender os objetivos, os instrumentos, as atividades, os processos das áreas de marketing, 

de gestão de pessoas, de planejamento, de estoque, de operações e de finanças. 
7. Entender os aspectos históricos e conceituais do empreendedorismo, e sua relação com o 

contexto social e econômico. 
8. Definir os objetivos, os princípios e a estrutura de um plano de negócio 

 

BASES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

(pré-requisitos) 

Nenhum. 

 

COMPONENTES CURRICULARES 

(conteúdo) 

1. Plano de negócios (PN) 
2. A necessidade da formulação do PN 
3. Os clientes do plano de negócios 
4. Plano de marketing 
5. Análise do mercado 

a) O setor 
b) O tamanho do mercado 
c) Oportunidades e ameaças 

6. A clientela 
a) Segmentação 
b) A concorrência 

7. Fornecedores 
8. Estratégias de marketing 

a) O produto 
b) A tecnologia, ciclo de vida 

9. Vantagens competitivas 
10. Planos de Pesquisa e Desenvolvimento 
11. Preço 
12. Distribuição 
13. Promoção e propaganda 
14. Relacionamento com os clientes 
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METODOLOGIA AVALIAÇÃO 

Aulas expositivas; trabalhos escritos; 

seminários; debates; pesquisa bibliográfica 

Utilização de quadro branco, computador, 

projetor multimídia, retroprojetor 

Avaliações escritas  

Trabalhos individuais e em grupo (estudos de caso, 

estudos dirigidos, pesquisa) 

Participação nas discussões 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

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 
GUIMARÃES, Tomás de Aquino; SOUZA, Ed. Castro Lucas de. Empreendedorismo: além do plano de 

negócio. São Paulo: Atlas, 2005. 

MAXIMINIANO, Antônio C. A. Fundamentos de Administração. 2ed. São Paulo; Atlas, 2008. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e práticas. 

São Paulo: Editora Atlas, 1999 

ROBBINS, Stephen P. Comportamento Organizacional. 11. ed. São Paulo:Pearson, 2005. 

SEBRAE. Curso: Brasil empreendedor. O empreendedor e o mercado. 

SEBRAE.Programa Sebrae de Qualidade Total para Micro e Pequenas Empresas.Brasília: 

SEBRAE, 1995 
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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 realizado 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. 

 

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, 
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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 05 – 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 pelo estudante deverá ser 

realizada no prazo estabelecido no Calendário Acadêmico e em seguida será 

encaminhado ao Conselho de Curso para análise e emissão de parecer que 

segue os critérios estabelecidos na Organização Didática dos Cursos da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFBA (de 20 de novembro de 

2008). 
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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 segue 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) 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 06 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM 

 

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 do 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 07 – 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 está em fase de implantação, há processos de aquisições em 

andamento. Entretanto, é certo que para oferecer o Curso Técnico de Nível 

Médio Subsequente em Informática, faz-se necessário as instalações e 

equipamentos propostos a seguir. 

 

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; 



72 

 

 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 

(LAN HOUSE); 

 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. 

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 
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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 

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 

http://compare.buscape.com.br/organizacao-estruturada-de-computadores-andrew-s-tanenbaum-8576050676.html
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
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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 
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CAPÍTULO 08 – 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 Subsequente em Informática. 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.  

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 

 

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, encontra-se em fase de convocação; todavia é necessário, 

complementar o quadro de funcionários, mediante contratação de pessoal 

através de concurso público. 
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Quadro de pessoal técnico-administrativo necessário 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 09 – CERTIFICADOS E DIPLOMAS 

 

Aos alunos que cursarem os quatro semestres 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, que terá validade tanto para fins de 

habilitação profissional, quanto para fins de certificação do Ensino Médio, para 

a continuidade de estudos na Educação Superior (Art. 7º da Resolução 

CNE/CEB 01/2005). 
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