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DADOS DO CURSO 

HABILITAÇÃO  Licenciatura em Computação 

ENDEREÇO 
Avenida Centenário, n. 500, Nazaré, Jacobina/BA, CEP: 

44700-000 

DESCRIÇÃO DO CURSO  

O curso habilitará os estudantes no ensino de 

Computação. O profissional estará apto a lecionar 

disciplinas de Computação nas diferentes etapas e 

modalidades da educação básica. 

DATA DE IMPLANTAÇÃO 

DO CURSO  
01/08/2014 

REGIME ACADÊMICO  
Periodização semestral. Cada período tem duração de 100 

dias letivos.  

NÚMERO DE VAGAS  40 vagas anuais 

TURNO DE 

FUNCIONAMENTO  
Noturno com aulas aos sábados  

NÚMERO DE TURMAS  1 turma por ano letivo 

REGIME DE MATRÍCULA  Matrícula semestral  

DIMENSÃO DAS TURMAS  
Aulas teóricas: até 40 alunos 

Aulas práticas: até 20 alunos  

REGIME DO CURSO  Regime de créditos 

TEMPO MÍNIMO PARA 

INTEGRALIZAÇÃO 
4 anos 

TEMPO MÁXIMO PARA 

INTEGRALIZAÇÃO 
8 anos 

TOTAL DE CRÉDITOS  219 

CARGA HORÁRIA  

Carga Horária de Créditos Teóricos: 1845 

Carga Horária de Créditos Práticos: 405 

Carga Horária de Créditos de Prática de Ensino: 405 

horas 

Carga Horária de Estágio: 420 horas 

Carga Horária de Atividades Acadêmico-Científico-

Culturais ( AACC): 210 horas 

Carga Horária Total: 3285 

FORMA DE INGRESSO Sistema de Seleção Unificada (SISU) 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A criação do curso superior de Licenciatura em Computação do Instituto Federal da 

Bahia (IFBA), Campus Jacobina, é resultado de processos de discussão e de autoavaliação 

institucional sobre a importância da integração e da verticalização entre as formas e níveis de 

ensino, bem como do reconhecimento da crescente demanda pela formação docente no país, 

especialmente nas áreas de Ciência e Tecnologia. 

 

1.1 O Instituto Federal da Bahia (IFBA) 

 

O IFBA é uma autarquia pública federal, detentora de autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Mediante transformação do antigo 

Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA), foi criado como instituição 

de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na 

oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base 

na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, 

nos termos da Lei n. 11.892/2008. 

O Instituto Federal da Bahia tem como missão promover a formação do cidadão 

histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente 

referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país.  Tem como visão ser uma 

instituição de ampla referência e de qualidade de ensino no país, estimulando o 

desenvolvimento do sujeito crítico, ampliando o número de vagas e cursos, modernizando as 

estruturas físicas e administrativas, bem como ampliando a sua atuação na pesquisa, extensão, 

pós-graduação e inovação tecnológica (IFBA, 2013). 

Em contrapartida à tradicional concepção da formação profissional, destinada aos 

desafortunados e demasiadamente vinculada aos valores do mercado, o Projeto Político 

Institucional (PPI) do IFBA compreende a educação como referencial permanente de 

formação geral, que encerra como objetivo fundamental o desenvolvimento integral do ser 

humano, construído por valores éticos, sociais e políticos, de maneira a preservar a sua 

dignidade e a desenvolver ações junto à sociedade com base nos mesmos valores (IFBA, 

2013). 

O Instituto Federal da Bahia e o curso de Licenciatura em Computação do Campus 

Jacobina adotam como concepção pedagógica a Pedagogia Histórico-Crítica. Desse modo, a 
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educação está focada na importância do trabalho para a construção social e na análise crítica 

da realidade para que os sujeitos possam, efetivamente, intervir na realidade. Nessa mesma 

perspectiva, compreende-se que a educação é um processo mediador que relaciona a base 

cognitiva com a estrutura material da sociedade, evitando o erro de transformar em 

mercadoria e de considerar a educação profissional e tecnológica como adestramento ou 

treinamento (IFBA, 2013). 

Embora a atual estrutura do IFBA tenha sido estabelecida pela Lei n. 11.892/2008, a 

sua origem remonta a Escola de Aprendizes e Artífices da Bahia, criada em 1909, na capital 

baiana, por meio Decreto de n. 7.566/1909. Em 1937, a fim de atender a demanda de mão de 

obra decorrente da crescente industrialização do país, as antigas Escolas de Artífices 

Aprendizes foram transformadas em Liceus Industriais, dando início a um amplo plano de 

edificações. Em 1942, o Liceu de Salvador passou a se chamar Escola Técnica de Salvador, 

por força do Decreto-Lei nº. 4.127, de 25 de fevereiro de 1942, que instituiu as bases de 

organização para o estabelecimento do ensino industrial. 

Na década de 1960, por meio da lei n. 4.759/1965, as escolas técnicas foram 

federalizadas. Nesse mesmo contexto, desenvolveu-se no estado um movimento que buscava 

apresentar às empresas baianas a importância da Escola Técnica da Bahia para a capacitação 

dos trabalhadores, resultando na criação de cursos para atender às necessidades de empresas e 

indústrias que se instalaram na região naquele período. A partir da década seguinte, a Escola 

Técnica tornou-se uma referência na qualificação de jovens para o mundo do trabalho, tanto 

na formação técnica de nível médio (2º grau) quanto superior (3º grau), formando 

profissionais para atuarem, principalmente, no Polo Petroquímico de Camaçari que, na época, 

era o maior polo industrial do hemisfério sul. 

Em 1993, por meio da Lei n. 8.711, a Escola Técnica Federal da Bahia foi 

transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-BA), que incorporou o 

Centro de Educação Tecnológica da Bahia (CENTEC), criado em 1976. A criação do CEFET-

BA estimulou a implantação de cursos de pós-graduação e a articulação do ensino com a 

pesquisa e a extensão. Com a Lei n. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, os Centros Federais, 

as Escolas Agrotécnicas e Escolas Técnicas passaram a compor a Rede Federal de Ensino 

Profissional, transformando o CEFET-BA no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia (IFBA).  

Desde a época do CEFET-BA, a instituição iniciou um processo de expansão para 

outras regiões do estado. Nos anos de 1990, foram criadas Unidades Descentralizadas (Uned) 

do CEFET-BA nos municípios de Barreiras, Valença, Vitória da Conquista e Eunápolis. 
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Porém, foi a partir de 2008 que o Instituto Federal da Bahia ampliou sua área de atuação, com 

a implantação de diversos outros campi no interior e na região metropolitana, sendo quatro 

novos na primeira fase, sete na segunda e cinco na terceira. 

O Campus do IFBA em Jacobina é resultado da segunda fase de expansão. Foi 

inaugurado em 2010 e começou o seu efetivo funcionamento em 2011, com a oferta inicial do 

curso técnico de nível médio em Informática na forma subsequente. Atualmente, o Campus 

oferece ainda os cursos técnicos de nível médio em Mineração e em Eletromecânica, nas 

formas integrada e subsequente, e o curso técnico em Meio Ambiente na forma subsequente. 

 O curso superior de Licenciatura em Computação no IFBA Jacobina acompanha as 

transformações ocorridas nas concepções de educação profissional e tecnológica no Brasil, ao 

passo que reconhece a importância da formação integral do sujeito (intelectual, ética, critico-

emancipatória) como princípio educativo. Além disso, constitui um reforço à política nacional 

de formação de professores para a educação básica e amplia a oferta de educação superior no 

município de Jacobina. 

 

1.2 O município de Jacobina 

 

O município de Jacobina está localizado na mesorregião centro-norte da Bahia, a cerca 

de 330 km da capital do estado. Segundo o Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), 

Jacobina possui uma população de 79.247 pessoas (dados de 2010), o Produto Interno Bruto 

(PIB) per capta ocupa a 65º posição entre os 417 municípios baianos (dados de 2015) e o 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0.649 (dados de 2010), que é 

considerado mediano. Em relação à produção econômica, prepondera a prestação de serviços, 

seguida da produção industrial e da agropecuária (dados de 2015).  

Jacobina possui grande potencial para o ecoturismo em razão da localização 

privilegiada, cercada por serras, grutas, rios e cachoeiras. As cachoeiras do Aníbal, Caldeirão, 

Amores, Esplendor do Sol, Véu de Noiva são algumas das mais de 45 quedas d’água reunidas 

no Parque das Cachoeiras e na Estância Ecológica Bandeirantes. O município está sediado 

entre vales e serras; nas encostas menos íngremes e nos fundos dos estreitos dos vales, 

encontram-se vegetações de mata. Além de atrativo para visitantes interessados em 

contemplar as paisagens naturais, todo esse cenário tornou-se rota para a prática de esportes 

radicais como rapel, treking e biking (JACOBINA, 2015; JACOBINA, 2016). 
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O município oferta outras possibilidades de acesso a lazer e cultura. Dentre os eventos 

esportivos, são realizados campeonatos regionais e copa intermunicipal de futebol, jogos 

estudantis e corrida rústica. Anualmente, sedia a Corrida Rústica Duque de Caxias (corrida de 

rua), promovida pela Secretaria de Esporte e Lazer do município, com Arbitragem da 

Federação Baiana de Atletismo (JACOBINA, 1999). Quanto aos eventos culturais, são 

tradicionais: a Micareta, um Carnaval fora de época que é realizado há mais de 100 anos; a 

Marujada; e a Festa do Divino Espírito Santo. Por se tratar de um município centenário, cuja 

origem remonta o século XVII, Jacobina possui um importante patrimônio arquitetônico, 

destacando-se a Capela do Bom Jesus da Glória, fundada 1706, Igreja da Igreja de Santo 

Antônio de Jacobina, construída em meados do século XVIII, Igreja da Conceição, construída 

no século XVIII, e os casarões em estilo colonial do centro da cidade (JACOBINA, 2015).  

Quanto às condições de habitação e planejamento urbano, segundo o IBGE (2010), o 

município de Jacobina conta com 24.883 domicílios particulares permanentes, sendo 17.791 

na área urbana e 7.092 na área rural. A média de moradores por domicílio é de 3,2. Apresenta 

53,6% de domicílios com esgotamento sanitário adequado (fica na posição 88 em relação aos 

417 municípios do estado), 43% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização 

(posição 342 de 417) e 6,2% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização 

adequada - presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio (posição 180 de 417). 

Jacobina é o principal município de sua microrregião. Por sediar importantes órgãos 

públicos, a exemplo do Núcleo Regional de Educação, do Núcleo Regional de Saúde, 

Tribunal Regional do Trabalho, Instituto Nacional da Seguridade Social, além de possuir uma 

grande oferta de estabelecimentos comerciais, tornou-se um polo regional que atrai 

consumidores/usuários de produtos e serviços diversos. No âmbito da educação, atrai 

estudantes devido à oferta de ensino superior por instituições públicas e privadas.  

A implantação do curso superior de Licenciatura em Computação no IFBA Jacobina 

foi, portanto, beneficiada pela existência de uma estrutura prévia favorável à oferta de 

educação superior no município. A expectativa é que o curso se torne uma referência na 

formação de professores de Computação e que possa contribuir de maneira significativa para 

o desenvolvimento local e regional. 

 

2.  JUSTIFICATIVA 

 

As novas tecnologias de informação e comunicação têm provocado mudanças radicais 

nas formas de produzir e gerir conhecimento, sobretudo por meio do uso de computadores e 
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sistemas informatizados. Tais mudanças demandam profissionais capazes de enfrentar os 

dilemas da contemporaneidade e que, além do domínio técnico, possam lidar criticamente 

com o avanço tecnológico e empreender estratégias de desenvolvimento sustentável. A escola 

possui tarefa relevante nesse contexto, visto que recai sobre a ela, primariamente, a tarefa de 

mediar o contato entre o sujeito e o conhecimento científico historicamente produzido. Por 

isso, formar o futuro profissional docente exige prepará-lo para cumprir seu papel 

fundamental de mediador na construção do conhecimento e também para lidar com as 

questões trazidas pelo desenvolvimento capitalista e tecnológico, inclusive no âmbito do 

mundo do trabalho. 

Tradicionalmente, o ensino da Computação foi delegado aos profissionais com 

formação em bacharelado ou superior em tecnologia, em razão da histórica deficiência de 

cursos de licenciatura na área. Segundo levantamento realizado por Nunes (2015), de 1997 a 

2009, no Brasil, o número total de cursos superiores em licenciatura para a área de 

Computação, embora crescente, manteve-se inferior a 60. A partir de 2010, observou-se 

significativo avanço, chegando a um total de 103 cursos em 2015. No gráfico abaixo, é 

possível acompanhar essa trajetória de crescimento e identificar que houve maior proporção 

de crescimento no Nordeste do país, o que sugere grande demanda e/ou aptidão por esta área 

de formação na região. 

 
GRÁFICO 1 – Crescimento da oferta de cursos de Licenciatura em Computação (1997 - 2015) 

 

Fonte: Dados do INEP (2015) tabulados por Nunes (2015) 
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Apesar do crescimento da oferta de licenciaturas na área de Computação, ainda 

prevalecem no Brasil os cursos de bacharelado e superior em tecnologia. Segundo dados do 

INEP tabulados por Nunes (2015), os cursos de licenciatura representavam em 2015 apenas 

4,3% do total dos cursos superiores na área ofertados em todo o país. Na tabela a seguir, o 

comparativo da distribuição dos cursos, nos anos de 2014 e 2015, confirma a tendência de 

ampliação de vagas nas licenciaturas, mas também demonstra grande concentração de oferta 

de cursos tecnólogos e maior crescimento de bacharelados em Engenharia de Software. 

 

TABELA 1 – Número de cursos na área de Computação 

 
Fonte: Dados do INEP (2015) tabulados por Nunes (2015) 

 

 O maior número de bacharelados e cursos superiores em tecnologia justifica-se pela 

importância da Computação nas variadas atividades econômicas e mesmo no cotidiano das 

pessoas, em uma sociedade cuja dependência de recursos tecnológicos de informática é 

crescente. No entanto, é preciso reconhecer que estes cursos (bacharelados e tecnólogos), 

apesar de fornecerem conhecimento técnico para produzir e gerir tecnologias, não habilitam o 

profissional para a docência na educação básica. Nessa perspectiva, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB), Lei n. 9.394/96, estabelece no seu art. 62:  

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 

em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício 

do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. (BRASIL, 2016) 

 

 Para além do cumprimento de uma exigência legal, atualmente, espera-se que o 

professor, mais que um transmissor de conhecimentos, seja um provocador, que facilite o 

desenvolvimento de competências como criatividade, flexibilidade e capacidade de resolver 

problemas (BALADELI; BARROS; ALTOÉ, 2012). Dessa forma, apenas o domínio técnico 

não é suficiente para preparar ao exercício da docência, sendo indispensável uma formação 
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que alie saber teórico e habilidades para a mediação do processo de ensino-aprendizagem e, 

sobretudo, que congregue uma concepção crítica e ampliada sobre educação no atual contexto 

da sociedade. 

 A Resolução n. 5/2016 do Conselho Nacional de Educação (CNE), que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação, ao 

tratar das licenciaturas, especifica no seu art. 5º, §5º: 

 

§ 5º Levando em consideração a flexibilidade necessária para atender domínios 

diversificados de aplicação e as vocações institucionais, os cursos de licenciatura em 

Computação devem prover uma formação profissional que revele, pelo menos, as 

habilidades e competências para: 

I - especificar os requisitos pedagógicos na interação humano-computador; 

II - especificar e avaliar softwares e equipamentos para aplicação educacionais e de 

Educação à Distância; 

III - projetar e desenvolver softwares e hardware educacionais e de Educação à 

Distância em equipes interdisciplinares; 

IV - atuar junto ao corpo docente das Escolas nos níveis da Educação Básica e 

Técnico e suas modalidades e demais organizações no uso efetivo e adequado das 

tecnologias da educação; 

V - produzir materiais didáticos com a utilização de recursos computacionais, 

propiciando inovações nos produtos, processos e metodologias de ensino 

aprendizagem; 

VI - administrar laboratórios de informática para fins educacionais; 

VII - atuar como agentes integradores promovendo a acessibilidade digital; 

VIII - atuar como docente com a visão de avaliação crítica e reflexiva; 

IX - propor, coordenar e avaliar, projetos de ensino-aprendizagem assistidos por 

computador que propiciem a pesquisa. (BRASIL, 2016) 

 

Há, portanto, conhecimentos e saberes próprios da formação de licenciatura que, 

geralmente, não são contemplados nos cursos de bacharelado e superiores em tecnologia. O 

domínio dessas competências é fundamental para a promoção de uma educação acessível, 

inclusiva e socialmente relevante. Por outro lado, não se podem desprezar os conhecimentos 

técnicos inerentes à Computação, que são essenciais à formação de sujeitos que integrarão o 

mundo do trabalho. O papel da licenciatura é, justamente, aliar ambos os aportes (técnico e 

pedagógico), de modo que a construção do conhecimento possa ser mediada por uma prática 

de fato transformadora.  

No âmbito dos Institutos Federais de Educação, a importância da formação docente 

inicial em nível de graduação foi ratificada pela própria legislação que criou a rede federal de 

educação profissional, a Lei n. 11.892, ao estabelecer que, pelo menos, 20% de suas vagas 

devem ser destinadas a cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 

pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas 

áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional (art. VI do caput do citado art. 

7º c/c caput do art. 8º). 
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A preocupação com a formação de professores para a educação básica, explicitada na 

legislação, decorre do menor número de oferta de vagas no ensino superior nas áreas que ela 

especifica. Conforme se pode verificar na tabela abaixo, em áreas como Química, Física, 

Ciências e Computação, o número de matrículas nas instituições de ensino superior é 

significativamente reduzido. 

 

 

TABELA 2 – Número de matrículas em cursos de licenciatura segundo os cursos de licenciatura com 

maiores números de alunos (Brasil – 2014) 

N Curso/Nome OCDE Matrículas 

1 Pedagogia 648.998 

2 Formação de professor de educação física 149.011 

3 Formação de professor de biologia 88.294 

4 Formação de professor de história 86.661 

5 Formação de professor de matemática 84.522 

6 Formação de professor de língua/literatura vernácula 

(português) 

80.737 

7 Formação de professor de geografia 50.723 

8 Formação de professor de língua/literatura 

estrangeira moderna 

48.383 

9 Formação de professor de língua/literatura vernácula 

e língua estrangeira moderna 

39.081 

10 Formação de professor de química 35.892 

11 Formação de professor de física 25.102 

12 Formação de professor de filosofia 20.046 

13 Formação de professor de artes visuais 17.609 

14 Formação de professor de sociologia 15.220 

15 Formação de professor de música 14.855 

16 Formação de professor de ciências 13.183 

17 Formação de professor de computação (informática) 12.210 

18 Formação de professor de artes (educação artística) 6.692 

19 Formação de professor de teatro (artes cênicas) 4.898 

20 Formação de professor das séries finais do ensino 

fundamental 

3.359 

Fonte: MEC/INEP; Tabela elaborada por INEP/DEED 

 

Atualmente, no estado da Bahia, há 20 cursos ativos de licenciatura na área de 

Computação/Informática, considerando toda a rede pública e privada e as modalidades 

presencial e a distância. Destes, cinco são ofertados por instituições particulares (quatro na 

modalidade a distância e um presencial). As instituições públicas ofertam os outros 15 cursos, 

sendo quatro a distância e onze presenciais. Do total de cursos ofertados por instituições 

públicas, o IFBA é responsável por cinco deles, em campi diferentes (Camaçari, Jacobina, 

Porto Seguro, Santo Amaro e Valença), todos na modalidade presencial. O município mais 

próximo de Jacobina que oferta o curso é o de Senhor do Bonfim, localizado a 110 km, por 

meio do Instituto Federal Baiano, que também integra a rede federal de educação profissional 

e tecnológica. 
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A ampliação da rede de educação técnica de nível médio, tanto pública quanto 

particular, nos últimos anos, tem contribuído para o aumento da demanda por profissionais 

licenciados nas áreas de Ciência e Tecnologia. De acordo com o Censo Escolar da Educação 

Básica de 2016, realizado pelo INEP, o Brasil conta com 1,9 milhão de matrículas na 

educação profissional. Conforme se pode acompanhar no gráfico abaixo, desde 2008, o 

quantitativo de estudantes matriculados nesta forma de ensino tem apresentado crescimento 

regular, sobretudo na rede pública. 

 

GRÁFICO 2 – Número de matrículas na educação profissional por rede de ensino (Brasil, 2008-2016) 

 

 
Fonte: MEC/INEP, 2016 

 

 O curso de Licenciatura em Computação atende ainda à grande oferta de cursos 

técnicos de nível médio (formas integrada, subsequente e concomitante) nessa área específica. 

Na rede de ensino do estado da Bahia, por exemplo, no ano de 2013, segundo o DIEESE 

(2014), o eixo tecnológico Informação e Comunicação, que abrange cursos técnicos de 

informática, informática para internet, manutenção e suporte em informática, programação, 

redes de computadores e programação de jogos digitais, correspondia a 13% do total de 

matrículas, sendo a quarta maior oferta no estado, considerando-se os doze eixos da educação 

profissional técnica de nível médio. 

 No âmbito do Instituto Federal da Bahia, o curso técnico em informática é o que 

possui maior oferta. Atualmente, é oferecido em 13 das 23 unidades de ensino distribuídas em 

todo o estado da Bahia, nas formas integrada e subsequente ao ensino médio, inclusive no 

próprio Campus Jacobina. No caso do IFBaiano, os cursos técnicos na área de informática 

também estão entre os de maior oferta, estando presentes em 6 dos seus 10 campi. 
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 No município de Jacobina, na rede pública estadual, o curso técnico de nível médio em 

informática ainda é ofertado no Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e 

Negócios do Centro Baiano Professora Felicidade de Jesus Magalhães. Em escolas públicas 

de municípios vizinhos, como Capim Grosso (Centro Territorial de Educação Profissional do 

Piemonte da Diamantina), localizado a 62 km, e Mundo Novo (Centro Territorial de 

Educação Profissional do Piemonte do Paraguaçu II), localizado a 95 km, também há oferta 

de cursos técnicos na área de informática. 

No atual estágio do avanço tecnológico, a área de computação se mostra estratégica, 

pois, direta ou indiretamente, é aproveitada em todos os setores da economia. No caso de 

Jacobina, segundo o IBGE (2015), mais de 75% da riqueza produzida no município está 

concentrada na prestação de serviços, que, entre outros subsetores, abrange comércio, 

alimentação, transporte, serviços financeiros, atividades imobiliárias e serviços prestados às 

empresas. Em todas estas atividades, há espaço para o profissional de informática, seja na 

instalação e manutenção de redes de computadores, no gerenciamento de bancos de dados, no 

desenvolvimento de softwares e sistemas para internet ou na computação gráfica. Desse 

modo, a tendência é que a demanda por formação de profissionais da área seja permanente e, 

consequentemente, que o profissional formador, isto é, o professor de Computação, tenha 

sempre espaço para atuar. 

Um dos grandes desafios da intersecção entre educação e trabalho, na atualidade, é 

promover uma prática pedagógica comprometida com a emancipação dos trabalhadores, em 

face de uma sociedade que passou a demandar o desenvolvimento de competências 

complexas, inclusive compreensão ampla dos processos produtivos e das relações entre 

capital e trabalho (KUENZER, 2014). Esta é uma perspectiva contemplada na formação do 

licenciado em Computação e, dessa maneira, o curso de Licenciatura em Computação cumpre 

uma importante tarefa social, sobretudo no que se refere à preparação de profissionais com 

bases sólidas para enfrentar os atuais desafios do mundo do trabalho. 

Embora a educação profissional constitua o principal campo de trabalho dos 

licenciados em Computação, haja vista a grande demanda de profissionais para formar os 

quadros docentes dos cursos técnicos, é possível ainda que eles atuem no ensino básico 

regular, lecionando disciplinas da área de Computação, como integrantes da parte 

diversificada do currículo, ou mesmo na gestão de laboratórios de informática, infocentros e 

outras atividades de gestão que demandem conhecimento pedagógico e computacional. Os 

licenciados poderão ainda trabalhar como empreendedores, desenvolvendo soluções de 
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informática voltadas para o setor educacional ou ofertando consultoria quanto ao uso de 

tecnologias na educação.  

De acordo com o IBGE, em 2015, Jacobina possuía 11.939 matrículas no ensino 

fundamental, 3.186 matrículas no ensino médio distribuídas em 79 instituições de ensino de 

educação básica, incluindo-se rede pública e privada. Portanto, são muitas as possibilidades 

de atuação do licenciado em Computação em âmbito local. Ademais, se forem considerados 

dados referentes à educação dos outros 15 municípios menores que compõem a microrregião 

de Jacobina (Capim Grosso, Caém, Caldeirão Grande, Miguel Calmon, Mirangaba, Morro do 

Chapéu, Ourolândia, Piritiba, Ponto Novo, Quixabeira, São José do Jacuípe, Saúde, 

Serrolândia, Várzea do Poço, Várzea Nova), chega-se a um total de 447 estabelecimentos de 

educação básica, o que, sem dúvida, representa um campo de trabalho promissor para o 

profissional licenciado.  

O município de Jacobina tornou-se uma referência regional na formação de 

professores para a educação básica. Desde a década de 1980, a Universidade do Estado da 

Bahia (UNEB) manteve-se como a única instituição pública de nível superior com oferta de 

cursos presenciais de licenciatura na microrregião. Atualmente, a Universidade oferece, de 

maneira regular, vagas para licenciaturas em Letras/Português, Letras/Inglês, Geografia, 

História e Educação Física. Nas áreas de ciências e tecnologia, em nível regional, há grande 

deficiência de oferta de vagas, o que, neste caso, abrange também a rede de ensino superior 

privada e a modalidade online. 

 A oferta de um curso de licenciatura em Computação pelo IFBA Jacobina, além de 

contribuir para a ampliação de vagas na formação de professores e observar a crescente 

demanda pela formação técnica na área, justifica-se pelo fato de que a unidade de ensino 

dispõe de infraestrutura e recursos humanos capacitados, devido ao fato de já ofertar o curso 

técnico em informática nas formas integrada e subsequente ao ensino médio. Logo, o curso de 

Licenciatura em Computação exige investimentos menos robustos para sua manutenção e 

ainda contribui qualitativamente para a formação técnica de nível médio, visto que os cursos 

existentes são espaços privilegiados para o desenvolvimento de pesquisas e para o exercício 

da prática docente. A partir da inserção dos primeiros egressos no mundo do trabalho, esses 

professores, formados numa perspectiva integral e conscientes de seu papel cidadão,poderão 

consolidar o seu compromisso com a comunidade local, regional e/ou nacional, no âmbito do 

seu campo de atuação, influenciando a criação ou alteração de ideias, comportamentos, 

atitudes e valores que contribuam para uma transformação social cujos impactos também 

sejam vistos nas questões de natureza política e ambiental.   
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3. CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

O curso foi concebido a partir de duas premissas básicas: a formação profissional 

necessária ao exercício da docência em Computação e a preparação do egresso para atuar no 

mundo do trabalho de forma competente e cidadã.  

 

3.1 OBJETIVOS DO CURSO 

 

3.1.1 GERAL 

 

Formar profissionais habilitados para atuarem no ensino de Computação nas diferentes 

etapas e modalidades da educação básica e em outros espaços educativos que demandem a 

aplicação de conhecimentos pedagógicos e computacionais, bem como profissionais capazes 

de refletir sobre sua prática pedagógica, de analisar criticamente as mudanças no mundo do 

trabalho e de intervir na realidade regional buscando transformá-la.  

 

3.1.2 ESPECÍFICOS 

 

i. Colaborar com o desenvolvimento da educação nacional, estimulando a 

articulação de ações coerentes com as reais necessidades da escola e da sociedade 

brasileira;  

ii. Formar educadores capazes de acompanhar as constantes transformações 

culturais, científicas e tecnológicas e que compreendam a formação docente como 

um processo permanente;  

iii. Promover a articulação entre teoria e prática de ensino da Computação no âmbito 

das várias etapas e modalidades da educação;  

iv. Formar profissionais dotados de responsabilidade social e de valores humanos e 

ambientais, assim como conscientes de seu papel social como 

mediador/multiplicador de conhecimentos; 

v. Impulsionar o respeito às diferenças, à dignidade da pessoa humana, ao 

acolhimento e ao trato da diversidade;  

vi. Propiciar a vivência de valores humanos (partilha, cooperação, ética e 
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solidariedade) necessários à construção de uma sociedade mais justa;  

vii. Capacitar profissionais para a promoção e a divulgação da Computação como 

instrumento de comunicação de ideias, de compreensão do mundo e de 

modificação da realidade social;  

viii. Favorecer a construção de uma postura reflexiva em relação ao ensino da 

Computação, apontando problemas, sugestões e propostas metodológicas, com 

vistas à formação de profissionais qualificados e comprometidos com o 

desenvolvimento da educação brasileira;  

ix. Viabilizar a construção de práticas pedagógicas baseadas nos princípios da 

contextualização e da interdisciplinaridade e que reconheçam a importância do 

pensamento computacional na vida cotidiana; 

x. Capacitar profissionais para atuarem em equipes interdisciplinares desenvolvendo 

e avaliando softwares e hardwares educacionais, assim como produtos para a 

educação à distância; 

xi. Desenvolver atitudes que articulem o conhecimento computacional e pedagógico 

com as ações de pesquisa e extensão, reconhecendo esta articulação como 

dimensão essencial à produção do conhecimento científico e à atuação 

profissional;  

xii. Formar profissionais capazes de utilizar racionalmente os recursos disponíveis de 

forma transdisciplinar; 

xiii. Impulsionar uma atuação empreendedora, abrangente e cooperativa no 

atendimento às demandas sociais da região onde atua, do Brasil e do mundo; 

xiv. Estimular o exercício de atividades de enriquecimento e valorização cultural;  

xv. Estimular a leitura, a compreensão e a interpretação crítica de textos, 

especialmente os de natureza científica; 

xvi. Promover o desenvolvimento do raciocínio lógico e abstrato; 

xvii. Desenvolver articulações entre a licenciatura e os cursos técnicos, assim como 

estruturar futuras iniciativas de oferta de pós-graduação pertinentes ao binômio 

Computação/Educação, consolidando o princípio de verticalização do ensino no 

IFBA Jacobina; 

xviii. Instrumentalizar, com base em métodos de investigação científica, a resolução de 

problemas na área de informática, identificados no contexto educacional e social, 

de forma individual e coletiva. 
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3.2 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 

É assegurado ao egresso uma formação profissional e humanística que o permita atuar 

no mundo do trabalho de forma competente e cidadã. Desse modo, o licenciado em 

Computação, na qualidade de educador, estará apto para conceber, construir e administrar 

situações de aprendizagens, além de participar do desenvolvimento de sua comunidade. 

Deverá ainda compreender que o conhecimento da Computação pode e deve ser acessível a 

todos e conceber a educação como caminho para a formação do cidadão crítico-reflexivo.  

O egresso do curso de Licenciatura em Computação poderá atuar em diversas áreas 

educacionais, tais como: 

 

 Professor de componentes curriculares da área de Computação em todas as 

etapas e modalidades da educação básica; 

 Consultor ou gestor de tecnologia da informação em instituições públicas e 

privadas;  

 Integrante de equipes multidisciplinares de consultoria em secretarias de 

educação, instituições de ensino e em empresas;  

 Integrante de equipes técnicas para construção de ambientes virtuais de 

aprendizagem;  

 Pesquisador das áreas de tecnologias educacionais e ensino da Computação;  

 Empreendedor no desenvolvimento de hardwares e softwares voltados para a 

educação.  

 

3.2.1 COMPETÊNCIAS 

 

 Com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para formação inicial em nível 

superior e para a formação continuada (Resolução CNE/CP n. 2, de 2 de julho de 2015), nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área de Computação 

(Resolução CNE/CES n. 5, de 16 de novembro de 2016) e considerando as necessidades 

locais e regionais, espera-se que o egresso seja capaz de: 

 

 Articular ensino, pesquisa e extensão em sua prática pedagógica; 
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 Utilizar de modo competente as tecnologias de informação e comunicação para 

o aprimoramento da prática pedagógica e a ampliação da formação cultural de 

docentes e discentes; 

 Promover espaços para a reflexão crítica sobre as diferentes linguagens e seus 

processos de construção, disseminação e uso, incorporando-os ao processo 

pedagógico, com a intenção de possibilitar o desenvolvimento da criticidade e 

da criatividade; 

 Contribuir para a consolidação da educação inclusiva através do respeito às 

diferenças, reconhecendo e valorizando a diversidade étnico-racial, de gênero, 

sexual, religiosa, de faixa geracional, entre outras; 

 Promover a aprendizagem e o desenvolvimento de todos(as) os(as) estudantes 

durante o percurso educacional por meio de currículo e atualização da prática 

docente que favoreçam a formação e estimulem o aprimoramento pedagógico 

das instituições; 

 Identificar problemas que tenham solução algorítmica; 

 Conhecer os limites da computação; 

 Resolver problemas usando ambientes de programação; 

 Tomar decisões e inovar, com base no conhecimento do funcionamento e das 

características técnicas de hardware e da infraestrutura de software dos 

sistemas de computação, consciente dos aspectos éticos, legais e dos impactos 

ambientais decorrentes; 

 Compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema; 

 Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de 

tempo e competências organizacionais; 

 Preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos e suas soluções para 

audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito); 

 Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação; 

 Adequar-se rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes de 

trabalho; 

 Compreender textos técnicos na língua inglesa; 

 Empreender e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de 

atuação profissional; 
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 Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e entender os benefícios que este 

pode produzir; 

 Especificar os requisitos pedagógicos na interação humano-computador; 

 Especificar e avaliar softwares e equipamentos para aplicação educacionais e 

de educação a distância; 

 Projetar e desenvolver softwares e hardwares educacionais e de educação à 

distância em equipes interdisciplinares; 

 Atuar junto ao corpo docente da educação básica, nas diferentes etapas e 

modalidades, e demais organizações no uso efetivo e adequado das tecnologias 

da educação; 

 Produzir materiais didáticos com a utilização de recursos computacionais, 

propiciando inovações nos produtos, processos e metodologias de ensino 

aprendizagem; 

 Administrar laboratórios de informática para fins educacionais; 

 Atuar como agentes integradores promovendo a acessibilidade digital; 

 Atuar como docente com a visão de avaliação crítica e reflexiva; 

 Propor, coordenar e avaliar, projetos de ensino-aprendizagem assistidos por 

computador que propiciem a pesquisa; 

 Aplicar métodos e técnicas de ensino adequados ao exercício da relação teoria-

prática na área Computação; 

 Aplicar os conteúdos gerais e específicos de sua área de formação profissional 

em ações que impactem positivamente na qualidade do ensino e no 

desenvolvimento regional; 

 Solucionar, com base na utilização de métodos de investigação científica, os 

problemas na área da informática, identificados no contexto educacional e 

social de forma individual ou coletiva;  

 Desenvolver projetos e soluções de informática economicamente viáveis e 

sustentáveis, que possibilitem melhorias na educação e no mundo do trabalho, 

especialmente em âmbito regional; 

 Colaborar com os processos de discussão, planejamento, execução e avaliação 

do projeto pedagógico das instituições em que esteja inserido, sempre prezando 

pelo respeito à diversidade e às especificidades da comunidade local; 
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 Contribuir para a aprendizagem empreendedora, na perspectiva de valorização 

dos indivíduos, de suas capacidades, de suas relações sociais e éticas, num 

processo de transformação de si próprio e de seu espaço social. 

 

3.3 REQUISITOS DE ACESSO 

 

A formação mínima exigida para o ingresso no curso de Licenciatura em Computação 

é o ensino médio completo ou formação equivalente na forma da legislação educacional 

vigente.  

A seleção de ingresso regular de estudantes no primeiro semestre do curso ocorre por 

meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU), conforme determina a Resolução 

CONSUP/IFBA nº 31, de 09 de junho de 2016.  O acesso ao curso pode acontecer ainda 

mediante matrículas como/resultantes de: 

 

Transferências externas ou internas: de acordo com critérios estabelecidos nas 

Normas Acadêmicas da Instituição e divulgados em edital específico, que é publicado 

em data especificada no calendário acadêmico do Campus.  

 

Aluno especial: contempla o portador de diploma de nível superior que deseja cursar 

disciplinas isoladas, sem qualquer vínculo com o curso. A matrícula está condicionada 

à existência de vagas e o interessado pode se inscrever em até duas disciplinas 

profissionalizantes por semestre, durante dois semestres consecutivos ou alternados;  

 

Aluno ouvinte: destina-se ao portador de diploma de nível superior e ao profissional 

na área de conhecimento do curso com escolaridade de nível médio que desejam 

realizar estudos específicos. O candidato será avaliado pelo docente da disciplina 

solicitada com o objetivo de verificar a sua capacidade de acompanhar os 

conhecimentos abordados. Poderão ser cursadas até 02 (duas) disciplinas por semestre, 

durante dois semestres consecutivos ou alternados; 

 

Convênio, intercâmbio ou acordo cultural: A matrícula observará o estabelecido 

nos convênios e limita-se a, no máximo, dois semestres letivos. 
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Portador de diploma de nível superior: destina-se ao portador de diploma de nível 

superior graduado por Instituição de Ensino Superior, nacional ou estrangeira. 

 

As formas de ingresso enumeradas acima dependem da existência de vagas 

remanescentes e da publicação de edital de processo seletivo, que deverá observar as Normas 

Superiores do IFBA. Há, no entanto, a possibilidade de ingresso mediante transferência ex-

officio, que será realizada independentemente do período do curso e da existência de vagas 

remanescentes. Trata-se de hipótese de matrícula obrigatória decorrente de transferência de 

servidor público estudante ou seus dependentes, em razão de mudança do local de trabalho, 

no interesse da administração pública, na forma da legislação em vigor. 

Em atenção ao disposto na Lei nº 13.409/2016 (Lei de Cotas), no Decreto 9.034, de 20 

de abril de 2017 e na Portaria Normativa do MEC nº 9 de 5 de maio de 2017, que dispõem 

sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de 

nível médio, o Instituto Federal da Bahia reserva 50% (cinquenta por cento) das vagas para 

estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas. Estas vagas são 

preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção 

no mínimo igual à de pretos, pardos e indígenas na população do estado da Bahia, segundo o 

último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Em atendimento ao estabelecido no Decreto n. 3298/99, é disponibilizado ainda o 

percentual de 5% das vagas para pessoas com deficiência.  As vagas destinadas a estes 

candidatos que não forem preenchidas são incorporadas ao quadro das vagas da ampla 

concorrência. 

 

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A organização curricular do curso de Licenciatura em Computação tem como base as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para formação inicial em nível superior e para a formação 

continuada (Resolução CNE/CP n. 2/2015), que estabelecem que a formação de professores 

deve assegurar a base comum nacional, pautada pela concepção de educação como processo 

emancipatório e permanente, bem como pelo reconhecimento da especificidade do trabalho 

docente, que conduz à práxis como expressão da articulação entre teoria e prática e à 

exigência de que se leve em conta a realidade dos ambientes das instituições educativas da 

educação básica e da profissão (Art. 5º). 
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Quanto à formação inicial de professores para a educação básica em nível superior, em 

cursos de licenciatura, as Diretrizes exigem que, observadas a diversidade nacional e a 

autonomia pedagógica das instituições, os currículos serão constituídos de: a) núcleos de 

estudos de formação geral, das áreas específicas e interdisciplinares, e do campo 

educacional, seus fundamentos e metodologias, e das diversas realidades educacionais; b) 

núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atuação profissional, 

incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos; c) núcleo de estudos integradores para 

enriquecimento curricular, compreendendo a participação em seminários e estudos 

curriculares, atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e instituições 

educativas, mobilidade estudantil e atividades de comunicação e expressão (Art. 12). 

A organização curricular observou ainda as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos superiores na área de graduação (Resolução CNE/CES n. 5/2016), que estabelecem 

que os currículos dos cursos de bacharelado e licenciatura na área de Computação deverão 

incluir conteúdos básicos e tecnológicos referentes à área da Computação, comuns a todos 

os cursos, bem como conteúdos básicos e tecnológicos específicos para cada curso, todos 

selecionados em grau de abrangência e de profundidade de forma consistente com o perfil, as 

competências e as habilidades especificadas para os egressos. Para a licenciatura também 

deverão ser incluídos conteúdos de formação pedagógica (Art. 6º).  

 

4.1 ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Buscando equalizar as Diretrizes gerais e específicas ao curso de Licenciatura em 

Computação, o Projeto Pedagógico Institucional do IFBA e o Projeto Pedagógico do curso de 

Licenciatura em Computação do Campus Jacobina, organiza o currículo a partir de três 

núcleos:  

 

a) Núcleo de Formação Geral (NUFORG): os componentes curriculares deste núcleo 

articulam princípios, concepções, conteúdos e critérios oriundos de diferentes áreas do 

conhecimento, incluindo os conhecimentos pedagógicos, específicos e 

interdisciplinares, que são essenciais e obrigatórios para a formação inicial do 

licenciando em Computação. 
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b) Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudos (NADE): abrange 

componentes curriculares obrigatórios e optativos que aprofundam e ampliam a 

formação profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos. 

c) Núcleo de Estudos Integradores (NEI): inclui Atividades Acadêmico-Científico-

Culturais (AACC) obrigatórias que possam ampliar o conhecimento produzido ao 

longo do curso, instigar a vivência dos estudantes com ações de pesquisa e extensão e 

potencializar a prática profissional. As atividades cuja carga horária pode ser 

aproveitada para a integralização deste núcleo estão definidas em regulamento próprio 

(ANEXO 4). 

 

Os componentes curriculares que integram os três núcleos estão ainda distribuídos em 

quatro áreas de formação: 

 

a) Área de formação específica: é constituída por disciplinas da área de computação que 

objetivam o domínio dos fundamentos computacionais, do raciocínio lógico e de 

resolução de problemas, da organização e manipulação de informações armazenadas e 

da utilização de tecnologias da informação. Abrange inclusive disciplinas que 

possibilitam a aplicação desses conhecimentos específicos no âmbito educacional. 

b) Área de formação pedagógica: inclui disciplinas que fornecem saberes necessários à 

prática pedagógica. Abrange fundamentos da educação, temáticas relacionados às 

políticas públicas e gestão da educação, à inclusão dos diferentes sujeitos nos 

processos educativos, além de saberes e metodologias capazes de subsidiar a prática 

de ensino.    

c) Área de formação complementar: congrega componentes curriculares que 

suplementam a formação profissional, abrangendo temas de relevância 

socioambiental, formação humanística e habilidades comunicativas.  

d) Área de formação em pesquisa e prática profissional: é constituída por disciplinas 

que possibilitam a aplicação dos conhecimentos produzidos ao longo do curso, tanto 

por meio da prática de ensino quanto pelo desenvolvimento de pesquisas científicas. 

 

No QUADRO 1, observa-se a distribuição de disciplinas por núcleos e áreas de 

formação. No ementário (ANEXO 1), estão dispostos os conteúdos programáticos de cada 

componente curricular pertencente à grade do Curso Superior de Licenciatura em 

Computação.  
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QUADRO 1 – Distribuição dos componentes curriculares por núcleos e áreas de formação  

 

Á
R
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A

S
 

Núcleo de Formação 

Geral 

(NUFORG) 

Núcleo de 

Aprofundamento e 

Diversificação de 

Estudos (NADE) 

(NADE) 

Núcleo de Estudos 

Integradores 

(NEI) 

F
o

rm
a

çã
o

 e
sp

ec
íf

ic
a

 

Álgebra Linear Ambiente Virtual de 

Aprendizagem* 

Atividades Acadêmico-

Científico-Culturais (AACC)  

Algoritmos Análise e Projeto de Sistemas 

OO* 

Arquitetura de Computadores Desenvolvimento para 

Dispositivos Móveis* 

Banco de Dados Desenvolvimento Web 

Cálculo I Games e Educação* 

Cálculo II Informática Aplicada a 

Educação 

Engenharia de Software Interação Homem-

Computador 

Estrutura de Dados Modelagem de Banco de 

Dados 

Fundamentos da Matemática Multimídia e Hipermídia 

Linguagem de Programação Robótica Educacional* 

Linguagem de Programação 

OO I 

Software Educacional 

Linguagem de Programação 

OO II 

Redes de Computadores I 

Redes de Computadores II 

Sistemas Operacionais 

F
o

rm
a

çã
o

 p
ed

a
g

ó
g

ic
a

 

Filosofia da Educação Avaliação da Aprendizagem 

História da Educação Currículo e Novas 

Tecnologias* 

Política e Gestão Educacional Didática 

Psicologia da Educação Educação a Distância 

Sociologia da Educação Educação de Jovens e 

Adultos* 

Educação Inclusiva 

Libras 

Metodologia e Prática do 

Ensino da Computação I 

Metodologia e Prática do 

Ensino da Computação II 

Relações étnico-raciais e 

educação* 

F
o

rm
a

çã
o
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o

m
p

le
m

en
ta

r
 

Ciência, Tecnologia e 

Sociedade 

Empreendedorismo  

Economia, Trabalho e 

Educação  

Filosofia da Ciência* 

Ética, Direitos Humanos e 

Cidadania 

Gerência de Projetos 

Inglês I Inglês II* 

Leitura e Produção Textual Psicologia Organizacional* 

Relações Interpessoais e 

Educação* 

Segurança, Meio Ambiente e 

Saúde* 
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F
o
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a
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m
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es

q
u
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a

 e
 

p
rá

ti
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fi
ss

io
n

a
l 

Metodologia da Pesquisa Estágio Supervisionado em 

Computação I 

Estágio Supervisionado em 

Computação II 

Estágio Supervisionado em 

Computação III 

Estágio Supervisionado em 

Computação IV 

Pesquisa em Educação* 

TCC I 

TCC II 

*Componentes Curriculares Optativos 

 

A Estrutura Curricular é composta por unidades curriculares, Atividades Acadêmico-

Científico-Culturais (AACC), estágio obrigatório e trabalho de conclusão de curso. No curso 

Superior de Licenciatura em Computação, o conhecimento é voltado para atender não só as 

demandas do mercado de trabalho, mas também em prol da sociedade na forma de 

transformação e desenvolvimento social. A flexibilidade curricular é uma necessidade atual 

que integra a formação acadêmica, profissional e cultural. Em outras palavras, procura 

construir um currículo que atenda não só o crescimento profissional, mas também o 

desenvolvimento pessoal. 

Dentro das atividades extracurriculares que devem ser realizadas, há a possibilidade de 

participação em projetos de Iniciação a Docência – PIBID, assim como de iniciação científica 

como PIBIC, PIBIT, de extensão, estágio, entre outros. Além disso, a participação em 

palestras, seminários e ações sociais em diversas áreas, previstas no Regulamento das 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) do Curso de Licenciatura do Campus 

Jacobina. Estas atividades permitem ao estudante apreciar temas relacionados à realidade e 

inclusão social, além de refletir a vivência profissional e cidadania. Estas práticas são 

reforçadas ainda por eventos promovidos pelo próprio IFBA, como, por exemplo, a Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia, Semana de Consciência Negra, Festival de Artes, que 

contam com palestras, minicursos e apresentação de trabalhos relacionados aos temas. Dessa 

forma, pode-se afirmar que o processo de formação do Licenciado em Computação vai além 

das disciplinas comuns e específicas do curso. A integração entre a teoria e a prática ocorrerá 

por meio de metodologias ativas que permitem ao estudante, ao mesmo tempo que aprende, 

colocar em prática os conhecimentos adquiridos. A realização de aulas práticas, práticas 

pedagógicas, laboratoriais, visitas técnicas, possibilitarão tal integração.  

O contexto atual da educação profissional tem se constituído numa modalidade 

educacional na qual princípios como diversidade, diferenças, acessibilidade e inclusão 

precisam ser estruturantes das práticas pedagógicas que operacionalizam o currículo escolar. 
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Assim, promover a oferta de um curso superior que profissionalize pessoas para o mundo do 

trabalho envolve buscar formas de se contemplar as suas necessidades educacionais 

específicas (NEE), tendo a inclusão e a promoção da acessibilidade plena como horizonte de 

todo o trabalho pedagógico a ser desenvolvido. 

 Em se tratando do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, este 

precisa desenvolver suas atividades de ensino, pesquisa e extensão tendo como referencial 

norteador os dispositivos legais que constituem a política nacional da educação especial na 

perspectiva da inclusão. Tais dispositivos buscam garantir legalmente a efetivação de práticas 

institucionais que promovam a inclusão e as acessibilidades, nos termos da Lei Brasileira de 

Inclusão nº 13.146 de 06 de Julho de 2015 e da Resolução nº 30 de 12 de Dezembro de 2017 

que instituiu a Política de Inclusão da Pessoa com Deficiência e/ou outras Necessidades 

Educacionais Específicas no âmbito do IFBA. 

Construir uma escola inclusiva que contemple a todas/os envolve buscar formas de se 

superar os paradigmas da exclusão e da integração tão arraigados em discursos e práticas que 

não se ancoram nos ideais de uma instituição que busca promover a equidade educacional 

socioeducacional. No paradigma da exclusão, exclui-se quando não são desenvolvidas 

práticas metodológicas que possibilitem a acessibilidade pedagógica aos/às estudantes. Por 

outro lado, num paradigma integracionista, a responsabilidade sobre a adaptação ao ambiente 

escolar recai sobre o/a próprio/a estudante, partindo da falsa crença de que basta matricular e 

inseri-lo para que este tenha suas necessidades atendidas. Exclusão e integração, portanto, são 

conceitos e ideias que precisam ser tensionados de modo a revelar as problemáticas 

emergentes que estes constituem discursos e práticas no interior das instituições de ensino 

superior.  

 Outrossim, considerando que as políticas educacionais defendem a inclusão como 

princípio educativo, não mais cabe às instituições de ensino promover formas de exclusão dos 

estudantes, nem esperar apenas que estes se adaptem segundo as exigências institucionais. 

Cabe ao IFBA, desta forma, promover todos os ajustes e transformações necessárias, numa 

perspectiva educacional inclusiva, de modo a se adequar continuamente às diferenças e às 

NEE dos estudantes que se encontram matriculados em toda e qualquer modalidade 

educacional ofertada – o que inclui o ensino superior.   

 Além do mais, cabe destacar que as práticas educacionais que se enviesam de 

princípios inclusivos não devem contemplar apenas as diferenças das pessoas público-alvo da 

educação especial, tais como as pessoas com deficiências, com Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (TGD) e com altas habilidades/superdotação. A inclusão, como princípio 
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educacional, busca contemplar a todas e todos estudantes, segundo suas diferenças, que 

também podem emanar de questões outras, tais como as étnico-raciais, gênero, sexualidade, 

educação de jovens e adultos, educação de estudantes oriundos/as de comunidades rurais e/ou 

de povos e comunidades tradicionais, etc. Construir uma instituição educacional acessível, 

inclusiva, envolve, portanto, desenvolver ações pedagógicas que contemplem as diferentes 

diferenças, a partir de suas múltiplas e variadas dimensões, que podem envolver ainda 

questões de ordem culturais, linguísticas e identitárias e que também precisam ser 

contempladas nas ações metodológicas desenvolvidas nas atividades de ensino. 

 O desenvolvimento metodológico de atividades relacionadas ao ensino em contexto 

educacional inclusivo envolve, desta forma, a busca contínua pelo atendimento às NEE de 

cada estudante, que, independente de serem transitórias ou permanentes, precisam ser 

consideradas no que se refere às suas implicações na vida acadêmica dos/as estudantes e na 

própria atividade docente. São metodologias, portanto, que necessitam ser flexibilizadas e 

ajustadas continuamente, posto que tais NEE tenderão a variar a cada ano/semestre, sendo 

movimentados sempre a partir da entrada de novos/as graduandos/as. 

 Segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

(BRASIL, 2001),  

Art. 8º As escolas da rede regular de ensino devem prever (...): III – flexibilizações e 

adaptações curriculares que considerem o significado prático e instrumentados 

conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos diferenciados e 

processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais. (BRASIL, 2001) 

 

 As adaptações, neste caso, se referem a todo e qualquer ajuste e/ou modificações, por 

menores que sejam, realizadas nos elementos que compõem o currículo escolar de modo a 

adequá-lo ao contexto da diversidade (MINETTO, 2008). Como exemplo, podem ser 

adaptados os conteúdos escolares, os objetivos de ensino, as metodologias, as atividades 

avaliativas, os recursos utilizados, dentre outros, que podem ser suprimidos, podem sofrer 

ajustes ou podem ser alvo de acréscimos, visando assim contemplar as necessidades de cada 

estudante. Desta forma, sempre que forem matriculados estudantes com deficiências 

(intelectuais, sensoriais e físicas), com transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e/ou 

com altas habilidades/superdotação, devidamente identificados, serão mapeadas as 

necessidades educacionais específicas destes estudantes para, a partir de então, subsidiar as 

adaptações nas diversas dimensões do currículo escolar (Projeto Pedagógico; projetos de 

ensino, de pesquisa e de extensão; planos de curso; planos de ensino; materiais didáticos; 
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atividades pedagógicas, atividades avaliativas, metodologias de ensino, etc.), de forma a 

possibilitar a tais estudantes a plena acessibilidade ao currículo escolar e à formação. 

 Cabe destacar que, para que as adaptações curriculares logrem êxito e possibilitem a 

acessibilidade pedagógica aos estudantes, estas não devem ocorrer de forma unilateral e 

apenas por decisão do professor, mas precisa ser objeto de diálogo com outros integrantes da 

equipe escolar, tais como outros docentes, coordenações, direção de ensino e equipe 

multidisciplinar. Além disso, as adaptações metodológicas, enquanto um dos aspectos da 

adaptação curricular, devem ocorrer sempre em diálogo com o próprio estudante e seus 

familiares, de modo a possibilitar o envolvimento de outros participantes no processo de 

ensino e de aprendizagem. 

 No que se refere especificamente à oferta de educação superior a estudantes surdos 

e/ou com deficiência auditiva, as metodologias de ensino devem ter como princípio norteador 

a pedagogia visual, considerando que é principalmente por meio do canal visual que tais 

estudantes constroem aprendizagens. Assim, além de a Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

figurar todo o processo de ensino e de aprendizagem envolvendo estes estudantes, outros 

aportes visuais deverão ser densamente explorados, tais como as imagens, os vídeos, as 

figuras, as fotografias, os mapas, dentre outros, o que promoverá as aprendizagens não apenas 

de estudantes surdos e/ou com deficiência auditiva, mas de todos os demais estudantes não-

surdos.  

 Assim também, as metodologias de ensino direcionadas a estudantes surdos e/ou com 

deficiência auditiva deverão ter como horizonte os princípios da educação bilíngue, no qual a 

Libras deverá ser a primeira língua em todo o processo educativo, e a língua portuguesa, em 

sua modalidade escrita, será considerada uma segunda língua. Tais especificidades 

linguísticas dos estudantes surdos apontam para a necessidade de desenvolvimento 

metodológico das atividades didático-pedagógicas a partir de materiais em Libras e/ou 

audiovisuais com legendas, atendendo-se assim às suas singularidades quanto ao uso da 

linguagem verbal. 

 No que se refere aos estudantes com cegueira, com deficiência visual e/ou com baixa 

visão, os princípios pedagógicos a nortear as metodologias de ensino deverão primar pelos 

aspectos sonoros e/ou táteis, posto que as necessidades educacionais específicas deste público 

estudantil se centram principalmente nas aprendizagens que são construídas a partir do canal 

auditivo e do sentido do tato. Desta forma, as metodologias de ensino serão 

instrumentalizadas a partir de materiais didático-pedagógicos táteis, materiais em alto relevo, 

em braile, em áudio e audiodescrição, com letras ampliadas, dentre outros. Além disso, como 
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elementos de promoção da acessibilidade a este público discente, serão exploradas ainda, no 

desenvolvimento metodológico das atividades pedagógicas, as diversas tecnologias assistivas, 

tais como os leitores de tela DOS-VOX e o NVDA e a linha braile, possibilitando assim aos 

estudantes com cegueira, baixa visão e/ou deficiência visual uma maior autonomia e 

independência na realização de suas tarefas acadêmicas e no acesso aos insumos escolares. 

 Em se tratando dos/as demais estudantes que possuem dificuldades de comunicação 

oral e/ou sinalizada, o desenvolvimento metodológico das aulas terá o auxílio sistemas de 

comunicação alternativa que também possibilitem a tais estudantes se expressarem com 

autonomia e independência e interagirem adequadamente no desenvolvimento do processo de 

ensino e de aprendizagem. 

 Por fim destacamos que, embora reconheçamos a necessidade de se promover 

adaptações nas variadas dimensões do currículo escolar visando atender às NEE de todos/as 

os/as estudantes, temos a consciência também de que, em se tratando de inclusão e de 

adaptação curricular, não há receitas prontas ou encaminhamentos metodológicos que possam 

ser tomados de forma a priori, posto que os ajustes e modificações no currículo precisam 

ocorrer a partir de cada situação e de cada NEE evidenciada nos/as estudantes matriculados 

(MINETTO, 2008). Cabe, neste caso, a todos os docentes e demais servidores atuantes na 

instituição, especialmente os que realizam atividades relacionadas ao ensino superior, o 

desenvolvimento de um olhar atento e sensível que lhes possibilitem flexibilizar, sempre que 

possível e necessário for, suas ações administrativas e/ou pedagógicas cotidianas, visando 

assim a construção de um ambiente que seja de fato inclusivo. 

 

4.2 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PERFIL DE FORMAÇÃO 

 

O Quadro 2 mostra a distribuição das disciplinas por semestre letivo e a distribuição 

da carga horária e a Figura 1 mostra o fluxograma de disciplinas do curso.  
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QUADRO 2 – Matriz Curricular do Curso de Licenciatura em Computação 

  DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA CRÉDITOS 
PRÉ-

REQUISITOS 

  1 SEMESTRE NÚCLEO T P PE EST TOT T P PE EST TOT   

1 Algoritmos NUFORG 30 30 0 0 60 2 2 0 0 4   

2 Metodologia da Pesquisa NUFORG 30 0 0 0 30 2 0 0 0 2   

3 Fundamentos da Matemática NUFORG 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4   

4 Leitura e Produção Textual NUFORG 45 0 0 0 45 3 0 0 0 3   

5 História da Educação NUFORG 30 0 30 0 60 2 0 2 0 4   

6 Informática Aplicada a Educação NADE 30 0 30 0 60 2 0 2 0 4   

  SUB-TOTAL SUB-TOTAL 225 30 60 0 315 15 2 4 0 21   

  2 SEMESTRE NÚCLEO T P PE EST TOT T P PE EST TOT   

7 Linguagem de Programação NUFORG 30 30 0 0 60 2 2 0 0 4 1 

8 Arquitetura de Computadores NUFORG 45 15 0 0 60 3 1 0 0 4   

9 Cálculo I NUFORG 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4 3 

10 Inglês I NUFORG 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4   

11 Filosofia da Educação NUFORG 45 0 15 0 60 3 0 1 0 4   

12 Psicologia da Educação NUFORG 45 0 15 0 60 3 0 1 0 4   

  SUB-TOTAL SUB-TOTAL 285 45 30 0 360 19 3 2 0 24   

  3 SEMESTRE NÚCLEO T P PE EST TOT T P PE EST TOT   

13 
Linguagem de Programação OO 

I 
NUFORG 30 30 0 0 60 2 2 0 0 4 7 

14 Sistemas Operacionais NUFORG 45 15 0 0 60 3 1 0 0 4 8 

15 Modelagem de Banco de Dados NADE 45 15 0 0 60 3 1 0 0 4   

16 Cálculo II NUFORG 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4 9 

17 Didática NADE 30 0 30 0 60 2 0 2 0 4   

18 Estrutura de Dados NUFORG 30 30 0 0 60 2 2 0 0 4 7 

  SUB-TOTAL SUB-TOTAL 240 90 30 0 360 16 6 2 0 24   

  4 SEMESTRE NÚCLEO T P PE EST TOT T P PE EST TOT   

19 
Linguagem de Programação OO 

II 
NUFORG 30 30 0 0 60 2 2 0 0 4 13 

20 Banco de Dados NUFORG 30 30 0 0 60 2 2 0 0 4 15 

21 Engenharia de Software NUFORG 30 30 0 0 60 2 2 0 0 4 13 

22 Avaliação da Aprendizagem NADE 45 0 15 0 60 3 0 1 0 4   

23 Sociologia da Educação NUFORG 30 0 30 0 60 2 0 2 0 4   

24 
Metodologia e Prática do Ensino 

da Computação I 
NADE 15 0 45 0 60 1 0 3 0 4 17 

25 AACC NEI 0 0 0 0 105 0 0 0 0 7   

  SUB-TOTAL SUB-TOTAL 180 90 90 0 465 10 6 6 0 29   

  5 SEMESTRE NÚCLEO T P PE EST TOT T P PE EST TOT   

26 Desenvolvimento Web NADE 30 30 0 0 60 2 2 0 0 4 19, 21 

27 Álgebra Linear NUFORG 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4   

28 Redes de Computadores I NUFORG 45 15 0 0 60 3 1 0 0 4 14 

29 Ciência, Tecnologia e Sociedade NUFORG 30 0 0 0 30 2 0 0 0 2   

30 Política e Gestão Educacional NADE 30 0 30 0 60 2 0 2 0 4   

31 
Metodologia e Prática do Ensino 

da Computação II 
NADE 15 0 45 0 60 1 0 3 0 4 24 
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32 
Estágio Supervisionado em 

Computação I 
NADE 0 0 0 105 105 0 0 0 7 7 24 

  SUB-TOTAL SUB-TOTAL 210 45 75 105 435 14 3 5 7 29   

  6 SEMESTRE NÚCLEO T P PE EST TOT T P PE EST TOT   

33 Interação Homem-Computador NADE 45 15 0 0 60 3 1 0 0 4   

34 Gerência de Projetos NADE 30 30 0 0 60 2 2 0 0 4   

35 Redes de Computadores II NUFORG 45 15 0 0 60 3 1 0 0 4 28 

36 Multimídia e Hipermídia NADE 30 15 15 0 60 2 1 1 0 4   

37 Libras NADE 30 0 30 0 60 2 0 2 0 4   

38 TCC I NADE 30 0 0 0 30 2 0 0 0 2 2 

39 
Estágio Supervisionado em 

Computação II 
NADE 0 0 0 105 105 0 0 0 7 7 32 

  SUB-TOTAL SUB-TOTAL 210 75 45 105 435 14 5 3 7 29   

  7 SEMESTRE NÚCLEO T P PE EST TOT T P PE EST TOT   

40 Educação Inclusiva NADE 30 0 30 0 60 2 0 2 0 4   

41 Software Educacional NADE 30 15 15 0 60 2 1 1 0 4   

42 Educação a Distância NADE 30 0 30 0 60 2 0 2 0 4   

  Optativa I NADE 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4   

  Optativa II NADE 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4   

43 Empreendedorismo NADE 45 15 0 0 60 3 1 0 0 4   

44 
Estágio Supervisionado em 

Computação III 
NADE 0 0 0 105 105 0 0 0 7 7 39 

  SUB-TOTAL SUB-TOTAL 255 30 75 105 465 17 2 5 7 31   

  8 SEMESTRE NÚCLEO T P PE EST TOT T P PE EST TOT   

45 TCC II NADE 30 0 0 0 30 2 0 0 0 2 38 

46 
Ética, Direitos Humanos e 

Cidadania 
NUFORG 45 0 0 0 45 3 0 0 0 3   

47 Economia, Trabalho e Educação NUFORG 45 0 0 0 45 3 0 0 0 3   

  Optativa III NADE 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4   

  Optativa IV NADE 60 0 0 0 60 4 0 0 0 4   

48 
Estágio Supervisionado em 

Computação IV 
NADE 0 0 0 105 105 0 0 0 7 7 44 

49 AACC NEI 0 0 0 0 105 0 0 0 0 7   

  SUB-TOTAL SUB-TOTAL 240 0 0 105 450 16 0 0 7 30   

  TOTAL TOTAL 1845 405 405 420 3285 121 27 27 28 219   

LEGENDA: T - TOTAL; P - PRÁTICA; PE - PRÁTICA DE ENSINO;  EST - ESTÁGIO; TOT – TOTAL 

Carga Horária Total Teórica:  1845         

Carga Horária Total  Prática:  405         

Carga Horária Total de Prática como Componente Curricular (Prática de Ensino):  405         

Carga Horária Total de Estágio:  420         

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais(AACC):  210         

Total Geral:  3285         

 

 

Cada semestre letivo possui, no mínimo, 100 dias letivos, conforme determina a Lei n. 

9.394/1996 (LDB). A carga horária total para a integralização do curso de Licenciatura em 

Computação é de 3.285 horas, que corresponde a 219 créditos, distribuídas em componentes 
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curriculares obrigatórios e optativos, estágio supervisionado e Atividades Acadêmico-

Científico-Culturais (AACC), conforme indicado no quadro acima.  

Cada aula do curso de Licenciatura em Computação do IFBA Campus Jacobina possui 

duração de 50 minutos. Dentro do semestre letivo, as horas-aulas são distribuídas de maneira 

a atender a carga horária de cada componente curricular. Dessa forma, para uma disciplina 

com carga horária de 60 horas, por exemplo, são ministradas 72 aulas de 50 minutos, por 

semestre. Durante a semana, as aulas ocorrem de 18:40 às 22:00, que correspondem a 4 aulas.  

Aos sábados, as aulas ocorrem de 07:00 às 12:20, que correspondem a 6 aulas. 
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1° SEMESTRE 
 

2° SEMESTRE 
 

3° SEMESTRE 
 

4° SEMESTRE 
 

5° SEMESTRE 
 

6° SEMESTRE 
 

7° SEMESTRE 
 

8° SEMESTRE 

                                                                        
1 

 
7 

 
13 

 
19 

 
26 

 
33 

 
40 

 
45 

ALGORITMOS                   
4 Créditos / 60 horas 

  LINGUAGEM DE 
PROGRAMAÇÃO                     

4 Créditos / 60 horas 

  LINGUAGEM DE 
PROGRAMAÇÃO OOI                 

4  Créditos / 60 horas 

  LINGUAGEM DE 
PROGRAMAÇÃO OOII              

4  Créditos / 60 horas 

  DESENVOLVIMENT
O WEB                                       

4  Créditos / 60 horas 

  INTERAÇÃO HOMEM 
COMPUTADOR                 

4  Créditos / 60 horas 

  EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA      4 

Créditos / 60 horas 

  
TCC II                                

2 Créditos / 30 horas 
              

    Pré-requisito – 1 
 

Pré-requisito - 7 
 

Pré-requisito - 13 
 

Pré-requisito - 19, 21 
     

Pré-requisito - 38 

                                                                        
2 

 
8 

 
14 

 
20 

 
27 

 
34 

 
41 

 
46 

METODOLOGIA DA 
PESQUISA                             

2 Créditos / 30 horas 

  ARQUITETURA DE 
COMPUTADORES                 
4 Créditos / 60 horas 

  SISTEMAS 
OPERACIONAIS                         

4 Créditos / 60 horas 

  
BANCO DE DADOS               
4  Créditos / 60 horas 

  
ALGEBRA LINEAR               
4 Créditos / 60 horas 

  GERENCIA DE 
PROJETOS                      

4   Créditos / 60 horas 

  SOFTWARE 
EDUCACIONAL                

4   Créditos / 60 horas 

  ÉTICA, DIR. 
HUMANOS E 
CIDADANIA                         

3  Créditos / 45 horas               

        Pré-requisito - 8 
 

Pré-requisito - 15                 

                                                                        
3 

 
9 

 
15 

 
21 

 
28 

 
35 

 
42 

 
47 

FUNDAMENTOS DA 
MATEMÁTICA                   

4 Créditos / 60 horas 

  
CALCULO I                         

4   Créditos / 60 horas 

  MODELAGEM DE 
BANCO DE DADOS                            
4 Créditos / 60 horas 

  ENGENHARIA DE 
SOFTWARE                                

4   Créditos / 60 horas 

  REDES DE 
COMPUTADORES I               
4   Créditos / 60 horas 

  REDES DE 
COMPUTADORES II                 
4  Créditos / 60 horas 

  EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA                          

4   Créditos / 60 horas 

  ECONOMIA, 
TRABALHO E 
EDUCAÇÃO                         

3   Créditos / 45 horas               

    Pré-Requisito – 3 
   

Pré-requisito - 13 
 

Pré-requisito - 14 
 

Pré-requisito - 28         

                                                                        
4 

 
10 

 
16 

 
22 

 
29 

 
36 

    

LEITURA E PRODUÇÃO 
TEXTUAL                                

3 Créditos / 45 horas 

  
INGLES I                             

4   Créditos / 60 horas 

  
CALCULO II                         

4 Créditos / 60 horas 

  AVALIAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM               

4  Créditos / 60 horas 

  CIEN. TEC E 
SOCIEDADE               

2   Créditos / 30 horas 

  MULTIMÍDIA E 
HIPERMÍDIA                          

4 Créditos / 60 horas 

  
OPTATIVA I                       

4  Créditos / 60 horas 

  
OPTATIVA III                    

4  Créditos / 60 horas 
              

        Pré-requisito - 9                     

                                                                        
5 

 
11 

 
17 

 
23 

 
30 

 
37 

    

HISTÓRIA DA 
EDUCAÇÃO                    

4  Créditos / 60 horas 

  FILOSOFIA DA 
EDUCAÇÃO                           

4  Créditos / 60 horas 

  
DIDÁTICA                            

4 Créditos / 60 horas 

  SOCIOLOGIA DA 
EDUCAÇÃO                         

4  Créditos / 60 horas 

  POLÍTICA E GESTÃO 
EDUCACIONAL               

4   Créditos / 60 horas 

  
LIBRAS                                

4  Créditos / 60 horas 

  
OPTATIVA II                 

4 Créditos / 60 horas 

  
OPTATIVA IV               

4 Créditos / 60 horas 
              

                              

 
 

 
                                                                      

FIGURA 1 – Fluxograma da matriz curricular do Curso de Licenciatura em Computação 
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6 
 

12 
 

18 
 

24 
 

31 
 

38 
 

43 
 

48 

INFORMÁTICA APLI. 
EDUCAÇÃO                               

4 Créditos / 60 horas 

  PSICOLOGIA DA 
EDUCAÇÃO                            

4 Créditos / 60 horas 

  ESTRUTURA DE 
DADOS                           

4 Créditos / 60 horas 

  MET. E PRÁTICA DO  
ENS. COMPUTAÇÃO I                

4  Créditos / 60 horas 

  MET. E PRÁTICA DO  
ENS. COMPUTAÇÃO 

II                                 
4   Créditos / 60 horas 

  
TCC I                                   

2  Créditos / 30 horas 

  
EMPREENDEDORISMO                            
4   Créditos / 60 horas 

  ESTÁGIO SUP. 
COMPUTAÇÃO IV               

7 Créditos / 105 horas               

        Pré-requisito - 7 
 

Pré-requisito - 17 
 

Pré-requisito - 24 
 

Pré-requisito - 2 
   

Pré-requisito - 44 

                                                                        

    Código da disciplina 
     

25 
 

32 
 

39 
 

44 
 

49 

LEGENDA: 

  NOME DA DISCIPLINA                              
Nº de Créditos /            

Carga Horária 

  
   

  
AACC                                 

7  Créditos / 105 horas 

  ESTÁGIO SUP. 
COMPUTAÇÃO I             

7   Créditos / 105 horas 

  ESTÁGIO  SUP. 
COMPUTAÇÃO II                           

7   Créditos / 105 horas 

  ESTÁGIO  SUP.  
COMPUTAÇÃO III              

7 Créditos / 105 horas 

  
AACC                                  

7 Créditos / 105 horas 
    

   
          

    Cód. disciplina pré-requisito 

       
Pré-requisito - 24 

 
Pré-requisito - 32 

 
Pré-requisito – 39     

                    
   

  
    

                                    

1° SEMESTRE 
 

2° SEMESTRE 
 

3° SEMESTRE 
 

4° SEMESTRE 
 

5° SEMESTRE 
 

6° SEMESTRE 
 

7° SEMESTRE 
 

8° SEMESTRE 

TOTAL DE CRÉDITOS: 21 
TOTAL CH: 315      

  
TOTAL DE CRÉDITOS: 24 

TOTAL CH: 360   

  
TOTAL DE CRÉDITOS: 24 

TOTAL CH: 360   

  
TOTAL DE CRÉDITOS: 31 

TOTAL CH: 465      

  
TOTAL DE CRÉDITOS: 

29 TOTAL CH: 435      

  
TOTAL DE CRÉDITOS: 29 

TOTAL CH: 435          

  
TOTAL DE CRÉDITOS: 31 

TOTAL CH: 465       

  
TOTAL DE CRÉDITOS: 30 

TOTAL CH: 450                  
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As disciplinas optativas oferecidas aos licenciandos estão relacionadas no Quadro 3 

com as respectivas cargas horárias. 

 

QUADRO 3 - Disciplinas Optativas 

COD. DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA CRÉDITOS 
PRÉ- 

REQUISITOS 

 T P PE TOT T P PE TOT    

50 Ambiente Virtual de 

Aprendizagem  

60 0 0 60 4 0 0 4 42 

51 Currículo e Novas Tecnologias 60 0 0 60 4 0 0 4 6 

52 Desenvolvimento para 

Dispositivos Móveis 

60 0 0 60 4 0 0 4 13,20,26 

53 Educação de Jovens e Adultos 60 0 0 60 4 0 0 4 30 

54 Filosofia da Ciência 60 0 0 60 4 0 0 4  

55 Games e Educação 60 0 0 60 4 0 0 4 6 

56 Inglês II 60 0 0 60 4 0 0 4 10 

57 Pesquisa em Educação 60 0 0 60 4 0 0 4 2 

58 Psicologia Organizacional 60 0 0 60 4 0 0 4  

59 Relações Étnico-Raciais e 

Educação 

60 0 0 60 4 0 0 4  

60 Relações Interpessoais e Educação 60 0 0 60 4 0 0 4  

61 Robótica Educacional 60 0 0 60 4 0 0 4 7 

62 Segurança, Meio Ambiente e 

Saúde 

60 0 0 60 4 0 0 4  

 

 

4.3 RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS EQUIVALENTES ENTRE AS MATRIZES 

CURRICULARES 

 

 
QUADRO 4 – Matriz de Equivalência 

Disciplina original – Projeto de Implantação de 

Curso (PIC) 

Disciplina equivalente – Projeto Pedagógico de 

Curso (PPC) 

Código Nome CH Código Nome CH 

2 Metodologia da Pesquisa I 30 2 Metodologia da Pesquisa 30 

3 Lógica Matemática 60 3 Fundamentos da Matemática 60 

4 Comunicação e Informação 60 4 Leitura e Produção Textual 45 

22 
Análise de Projeto de Sistema 

OO 
60 21 Engenharia de Software 60 

30 
Organização da Educação 

Brasileira 
60 30 Política e Gestão Educacional 60 

38 Metodologia da Pesquisa II 30 38 TCC I   30 

46 TCC 30 45 TCC II 30 

47 Ética e Cidadania 45 46 
Ética, Direitos Humanos e 

Cidadania 
45 
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 Educação Inclusiva (optativa) 60 40 
Educação Inclusiva 

(obrigatória) 
60 

 
Educação a Distância 

(optativa) 
60 42 

Educação a Distância 

(obrigatória) 
60 

 
Engenharia de Softwares 

(optativa) 
60 21 

Engenharia de Softwares 

(obrigatória) 
60 

42 

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 

(obrigatória) 

60 50 

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 

(optativa) 

60 

17 Inglês II (obrigatória) 60 57 Inglês II (optativa) 60 

 
 

4.4 CONTEÚDOS CURRICULARES  

 

 Os conteúdos curriculares estão dispostos no ementário (ANEXO 1), juntamente com 

a bibliografia básica e complementar de cada componente curricular. Abaixo, são destacados 

alguns conteúdos obrigatórios para todos os cursos de licenciatura.  

   

4.4.1 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E HISTÓRIA E CULTURA 

AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA  

 

Conforme prever a Lei n. 9.394/96 e Resolução CNE/CP n. 1/2004 e a Lei n. 

11.645/08, são obrigatórios a inclusão de conteúdos curriculares e o desenvolvimento de 

atividades que contemplem as temáticas das relações étnico-raciais, história e cultura afro-

brasileira e indígena. No âmbito do curso de Licenciatura em Computação do IFBA Jacobina, 

essas temáticas estão contempladas da seguinte maneira: 

 No componente curricular obrigatório História da Educação, são estudadas as 

interfaces entre relações étnico-raciais, cultura afro-brasileira e indígena e a 

educação no Brasil e na Bahia, considerando o contexto social, político e 

econômico de cada período histórico. 

 No componente curricular obrigatório Política e Gestão Educacional é discutido o 

impacto das cotas nas universidades brasileiras, compreendendo esta ação 

afirmativa como parte das políticas educacionais de inclusão. 

 No componente curricular obrigatório Sociologia da Educação, são discutidas, a 

partir da perspectiva sociológica, as implicações do multiculturalismo e das 

questões ético-raciais na educação brasileira. 
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 No componente curricular obrigatório Educação inclusiva, ao tratar das políticas 

públicas de inclusão, é retomada a discussão sobre as cotas raciais e discutido o 

papel do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) para a inclusão das 

populações negras e indígenas no âmbito da educação. 

 No componente curricular obrigatório Economia, Trabalho e Educação, ao tratar 

das principais mudanças operadas no âmbito do trabalho e do emprego, é 

trabalhada a intersecção entre mundos do trabalho, raça e gênero. 

 No componente curricular optativo Relações Étnico-raciais e Educação, são 

diferenciados os conceitos de raça e etnia, mestiçagem, racismo e racialismo, 

preconceito e discriminação. Além disso, são discutidas as configurações dos 

conceitos de raça, etnia e cor no Brasil, abordados temas relativos às cultura afro-

brasileira e indígena e estudadas as políticas de ações afirmativas e discriminação 

positiva. 

 Anualmente, conforme estabelecido no calendário acadêmico do Campus, é 

realizada a Semana de Consciência Negra do IFBA Jacobina, quando, por meio 

de palestras, mesas-redondas, rodas de conversa e apresentações culturais, são 

abordados os temas relações étnico-raciais e história e cultura afro-brasileira. 

 

4.4.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

O Decreto n. 4.281/2002 e a Resolução CNE/CP n. 2, de 15 de junho de 2012 

estabelecem a obrigatoriedade de se desenvolver Educação Ambiental em todos os níveis e 

modalidades de ensino, por meio da interdisciplinaridade e da transversalidade. No âmbito do 

curso de Licenciatura em Computação do IFBA Jacobina, as temáticas relacionadas à 

Educação Ambiental estão contempladas da seguinte maneira: 

 No componente curricular obrigatório Ciência, Tecnologia e Sociedade, é 

trabalhado o tema desenvolvimento científico, interação homem-ambiente e 

sustentabilidade. Assim, discutem-se as implicações socioeconômicas e ambientais 

do avanço científico e tecnológico e problematiza-se o desafio da sustentabilidade 

na sociedade capitalista. 

 Nos componentes curriculares obrigatórios Gerência de Projetos e 

Empreendedorismo, o desenvolvimento sustentável é concebido como um valor 
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da gestão de projetos, da inovação e do empreendedorismo no mundo 

contemporâneo. 

 No componente curricular optativo Segurança, Meio Ambiente e Saúde são 

estudados fatores relativos à preservação ambiental que influenciam na segurança e 

na qualidade de vida no trabalhado. Além disso, a disciplina se propõe a discutir o 

tema educação e a preservação ambiental. 

 O Campus sedia eventos que discutem o tema da preservação ambiental, 

promovidos por órgãos ambientais da região, pelo Ministério Público estadual e 

pelo colegiado do curso técnico em Meio Ambiente do IFBA Jacobina. Geralmente, 

são eventos abertos ao público interno e externo. 

 

4.4.3 EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS  

  

O Parecer CNE/CP n. 8/2012 e as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos (Resolução CNE/CP n. 1, de 30 de maio de 2012) estabelecem que o tema 

Educação em Direitos Humanos deve ser contemplado nos currículos da educação básica e 

superior. Poderá ser inserido de forma transversal, como conteúdo específico de uma 

disciplina ou de maneira mista, combinando transversalidade e disciplinaridade. No âmbito do 

curso de Licenciatura em Computação do IFBA Jacobina, as temáticas relacionadas à 

Educação em Direitos Humanos estão contempladas da seguinte maneira: 

 No componente curricular obrigatório Educação Inclusiva, o tema da inclusão é 

compreendido de maneira ampla. Assim, a inclusão dos diferentes sujeitos na 

escola é percebida como um direito que decorre de princípios universalmente 

consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e em outros tratados e 

convenções internacionais asseguradores da igualdade e da dignidade da pessoa 

humana. 

 No componente curricular obrigatório Ética, Direitos Humanos e Cidadania, são 

trabalhados conceitos e problemas envolvendo Direitos Humanos, a exemplo da 

educação e da inclusão da pessoa com deficiência, estabelecendo diálogos com 

outros componentes curriculares como Educação Inclusiva e Política e Gestão 

Educacional. 
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 No componente curricular optativo Relações Étnico-raciais e Educação, 

discutem-se as interfaces entre educação, Direitos Humanos e diversidade étnico-

raciais, tecendo relações com o componente curricular Educação Inclusiva. 

 

4.4.4 TEMAS RELACIONADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

 Conforme estabelece o inciso XIV do art. 28 da Lei 13146, de 6 de julho de 2015, é 

obrigatória a inclusão de conteúdos relacionados à pessoa com deficiência em cursos de nível 

superior e da educação profissional técnica e tecnológica, nos respectivos campos de 

conhecimento. No âmbito do curso de Licenciatura em Computação do IFBA Jacobina, as 

temáticas relacionadas à pessoa com deficiência estão contempladas da seguinte maneira: 

 No componente curricular obrigatório Educação Inclusiva, são discutidos 

conceitos e terminologias relacionados aos diversos tipos de deficiências (visual, 

auditiva, intelectual, física e múltipla). São ainda estudadas estratégias de inclusão 

para pessoas com síndrome de Down e outras síndromes, para pessoas com altas 

habilidades e superdotação e para pessoas com transtornos globais de 

desenvolvimento. Além disso, o componente curricular contempla a legislação 

específica voltada para o atendimento de pessoas com deficiência. 

 No componente curricular obrigatório Libras, são estudadas políticas de inclusão 

com enfoque em surdez. 

 Nos componentes curriculares Software Educacional e Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, discute-se como o conhecimento computacional pode contribuir 

para a acessibilidade e a inclusão da pessoa com deficiência na educação. 

 

4.4.5 LIBRAS 

 

Em atenção ao que dispõe o Decreto n. 5.626/2005, o curso de Licenciatura em 

Computação do IFBA Jacobina inclui a Libras como componente curricular obrigatório. A 

disciplina possui carga horária de 60 horas e é ofertada no sexto semestre do curso. 



    46 

 

4.5 A PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR – PCC 

 

A Resolução nº 2 de 1º de julho de 2015 determina que o currículo das licenciaturas 

seja composto com, no mínimo, 400 (quatrocentas) horas de prática de ensino como 

componente curricular, sendo estas distribuídas ao longo do processo formativo do discente. 

De acordo com o parecer CNE/CES Nº 15/2015, a prática como componente curricular é 

caracterizada como o conjunto de atividades formativas que proporcionam experiências de 

aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício 

da docência. Estas atividades no Curso Superior de Licenciatura em Computação do Campus 

Jacobina fazem parte das disciplinas existentes na grade curricular e a forma de execução está 

discriminada nos planos de ensino desenvolvidos pelo docente. 

As atividades práticas de ensino dos componentes curriculares do Curso Superior em 

Licenciatura em computação totalizam o quantitativo de 405 horas, apresentando assim em 

conformidade com as Diretrizes Curriculares da educação Básica, da Formação de 

Professores e da área de conhecimento da licenciatura, uma vez que estão presentes e 

relacionam teoria e prática de forma reflexiva durante todo o curso. 

 

4.6  METODOLOGIA 

 

4.6.1 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

O compromisso epistemológico do curso de Licenciatura em Computação do IFBA- 

Campus de Jacobina parte da premissa colocada por Vazquez (1977) de que 

a teoria em si (...) não transforma o mundo. Pode contribuir para sua transformação, 

mas para isso tem que sair de si mesma, e, em primeiro lugar, tem que ser assimilada 

pelos que vão ocasionar com seus atos reais, efetivos, tal transformação. Entre a 

teoria e a atividade prática transformadora, se insere um trabalho de educação das 

consciências, de organização dos meios materiais e planos concretos de ação 

(VAZQUEZ, 1977, p. 206). 

 Problematizar heranças positivistas reducionistas presentes em campos de 

conhecimento complexos e multifacetados (como a Educação e a Computação) é o objetivo 

precípuo daqueles que lidam com a produção de conhecimento na contemporaneidade.   

Dessa forma, permite-se estabelecer outros parâmetros para as produções científicas nessas 

áreas, compreendendo-as a partir das mudanças provocadas pelas ações dos sujeitos em 
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diferentes contextos e dimensões da realidade por meio dos problemas que vivem e de suas 

implicações com os objetos de investigação que elegem. Para Boaventura Souza Santos 

(1988), nos paradigmas emergentes, todo o conhecimento é local e total (ambivalência), é 

também autoconhecimento (implicação de quem conhece) e visa constituir-se num novo senso 

comum (saber para a vida). 

Nesse sentido, segundo Santos “não conhecemos do real senão o que nele 

introduzimos, ou seja, que não conhecemos do real senão a nossa intervenção nele” (1998, p. 

55). Essa afirmação anuncia que as ciências contemporâneas ancoram-se em paradigmas que 

desestabilizam a aposta no estatuto de verdade única e absoluta erigido pelas ciências 

modernas, cujas lógicas advindas das áreas consideradas duras ou exatas, foram tomadas 

como parâmetros inquestionáveis para se fazer ciência. 

Se o real já não pode ser tomado como um dado fora da ação humana a ser descoberto 

por uma racionalidade cartesiana, linear e neutra, mas como processo e produto de uma 

práxis, que é sempre uma construção histórica e coletiva de um dado tempo/contexto e que 

requer formas específicas de interpretação e de produção, será preciso rever métodos 

tradicionalmente apreendidos de inserção no real e de produção de conhecimento. 

Nesse sentido, na formação de professores, um dos maiores desafios contemporâneos 

é a superação de um ensino eminentemente transmissivo, baseado em um modelo 

comunicacional emissor/mensagem/receptor, denominado por Paulo Freire (2005) de 

educação bancária. A educação bancária prevê que, na relação ensino aprendizagem, há em 

um polo alguém que sabe e por isso ensina, que é o professor (emissor/saber) e em outro 

alguém que não sabe, que é o/a aluno/a (receptor/receptáculo). Quem não sabe deve absorver 

e receber os conteúdos que são emitidos ou depositados por aquele/a que sabe. Nessa 

perspectiva, o ensino é baseado numa relação de opressão e se efetiva quando há a reprodução 

do que foi transmitido/depositado pelo professor. Assim, o conteúdo devolvido pelo/a aluno/a 

nos processos avaliativos deve reproduzir o que foi transmitido. Nessa perspectiva, a 

aprendizagem é um produto que advém, consequentemente, do ensino. 

Trata-se, portanto de uma lógica educacional, cuja origem se ancora em um modelo 

mecanicista de explicação da realidade, baseado em relações lineares de causa/efeito, 

difundido por meio de currículos de vertente fabril (SILVA, 2010) e por uma abordagem de 

ensino ampla e profundamente difundida nas salas de aula do Brasil denominada de 

tecnicismo pedagógico. O maior problema desse modelo de ensino, eminentemente 

transmissivo, é desconsiderar que entre quem ensina e o que se ensina existe um sujeito que 
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pensa. Esse sujeito é o centro e a razão de ser de qualquer processo cujo fim é a 

aprendizagem. 

Para lidar com tradições pedagógicas, de raízes tão profundas, que comumente 

integram as lógicas do fazer cotidiano nas salas de aula das instituições educacionais 

brasileiras, é preciso proceder a uma desconstrução cognitiva, alicerçada em princípios 

epistemológicos em que os sujeitos, com seus problemas e suas realidades, sejam 

protagonistas do processo de construção do conhecimento.  

O primeiro movimento nessa direção se dá ao compreender que a aprendizagem 

humana não é, meramente, produto do que alguém ensina, nem apenas a mediação de quem 

tem uma experiência conceitual/procedimental maior e mais profunda. A aprendizagem 

humana é um movimento de aproximação cognitiva/afetiva de um dado sujeito/grupo, em 

uma dada situação, com um dado objeto de conhecimento, por meio de um conjunto 

complexo de mediações de diferentes naturezas. Nessa perspectiva, professores e estudantes, 

em uma relação dialógica, são sujeitos epistêmicos, sujeitos da produção de conhecimento.  

Dada a compreensão do lugar dos sujeitos no processo de ensino e de aprendizagem, o 

segundo movimento de aproximação com uma compreensão emancipatória de educação se dá 

na definição das realidades estudadas como problemas de investigação. O que requer a adoção 

de metodologias, dispositivos e instrumentos de pesquisa para a compreensão dos fenômenos, 

bem como considerar que os problemas a serem investigados devem ser colocados para, pelas 

e com as pessoas que se tornarão professoras e professores, na tentativa de superar a 

fragmentação teórico prática no processo de ensino e aprendizagem. Neste sentido, eleger os 

problemas e quais serão priorizados é tarefa de cada comunidade de investigação/turma, em 

cada disciplina e em cada Projeto Integrador implantado na Licenciatura em Computação do 

IFBA Campus Jacobina. 

O terceiro movimento metodológico refere-se à forma de abordagem da realidade. De 

forma disciplinar ou interdisciplinar? Para Japiassu (1976), o conceito de 

interdisciplinaridade, compreendido como o diálogo entre diferentes campos de 

conhecimento, é facultado pelo conceito de disciplinaridade. As disciplinas formam recortes 

de saberes legitimados e hierarquizados academicamente para a compreensão de fenômenos 

de diferentes dimensões da realidade. E a interdisciplinaridade combate o isolamento e a 

excessiva fragmentação dos saberes pelas disciplinas, bem como permite que os/as 

professores/as percebam as limitações de suas disciplinas para a construção dos 

conhecimentos. 
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Na educação, os conhecimentos produzidos socialmente são transformados em 

conteúdos passíveis de serem conhecidos por meio das didáticas que os escolarizam. Dessa 

maneira, na educação formal, a interdisciplinaridade pressupõe o diálogo entre as disciplinas 

ou componentes curriculares, de modo a possibilitar que, em análises de fenômenos 

complexos, o conhecimento produzido por uma área se relacione com outras a fim de resolver 

determinados problemas não havendo, pois, um rompimento total com a fragmentação 

disciplinar, mas a criação de pontos de articulação entre diferentes campos do conhecimento 

que geralmente não são vistos em suas possibilidades de intersecção e complementariedade 

(FAZENDA, 2008). 

O permanente diálogo entre os componentes curriculares deve ser estimulado e 

garantido na organização do trabalho pedagógico das/os professoras/es do curso de 

Licenciatura em Computação do IFBA Campus Jacobina, dada sua importância para 

contribuir na superação de visões recortadas, sectárias e excludentes; no alargamento da 

compreensão de um conceito; para  oportunizar a percepção de que um mesmo fenômeno  

pode ser visto de vários ângulos e de que muitas respostas podem ser encontradas para um 

mesmo problema a partir de quem o vê, de onde se vê e de como se vê.  Esse necessário 

deslocamento epistêmico deve ser realizado, preferencialmente, por meio de projetos 

interdisciplinares, o que não impede que apenas um componente curricular os promova, visto 

que o que deve mobilizar conhecimentos de diferentes naturezas são os problemas e os 

objetivos de um projeto. 

O quarto movimento, complementar aos outros, visto que nenhum deles pode ser 

tomado separadamente, é a intervenção que o curso deve possibilitar na realidade, tanto na 

vida profissional das/estudantes quanto nas localidades em que se inserem. O compromisso 

com a formação profissional se alia, nesse caso, ao compromisso com o desenvolvimento 

regional, por meio da garantia de mecanismos de produção de conhecimentos que sejam úteis 

à emancipação dos sujeitos e possam beneficiar às comunidades em que atuam. 

Das incursões realizadas até aqui se depreendem quatro princípios teórico-

metodológicos da Licenciatura em Computação oferecida no IFBA Campus Jacobina:  

1. Primazia dos sujeitos do conhecimento;  

2. Problematização da realidade;  

3. Interdisciplinaridade;  

4. Intervenção na realidade.  
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Esses princípios coadunam-se com o PPI do IFBA (2013) e com uma metodologia 

dialética da educação voltada para a organização do trabalho pedagógico. Nesse sentido, 

Vasconcelos (1992) prevê momentos da prática pedagógica que são coerentes com os 

pressupostos da Educação Profissional e Tecnológica.  Com base na teoria dialética, entende-

se que a construção do conhecimento se dá por meio de síncreses, análises e sínteses que se 

traduzem em três grandes dimensões que se interpenetram entre si: mobilização para o 

conhecimento, construção do conhecimento e elaboração da síntese do conhecimento. 

Para mobilização do conhecimento o autor afirma que 

(...) A mobilização se coloca como um momento especificamente pedagógico em 

relação à teoria dialética do conhecimento, uma vez que esta supõe o interesse do 

sujeito em conhecer. De modo geral, na situação pedagógica este interesse tem que 

ser provocado. Visa possibilitar o vínculo significativo inicial entre sujeito e o 

objeto ("approche"), provocar, acordar, desequilibrar, fazer a "corte".(...) Trata-se de 

estabelecer um primeiro nível de significação, em que o sujeito chegue a elaborar as 

primeiras representações mentais do objeto a ser conhecido. (VASCONCELOS, 

1992, p.03). 

Já a construção do conhecimento deve possibilitar 

(...) o confronto de conhecimento entre o sujeito e o objeto, onde o educando possa 

penetrar no objeto, compreendê-lo em suas relações internas e externas, captar-lhe a 

essência. Trata-se aqui de um segundo nível de interação, onde o sujeito deve 

construir o conhecimento através da elaboração de relações  mais totalizantes 

possíveis. Conhecer é estabelecer relações; quanto mais abrangentes e complexas 

forem as relações, melhor o sujeito estará conhecendo. (VASCONCELOS, 1992, 

p.03) 

Os momentos de elaboração da síntese do conhecimento referem-se 

(...) a dimensão relativa à sistematização dos conhecimentos que vêm sendo 

adquiridos, bem como da sua expressão. O trabalho de síntese é fundamental para a 

compreensão concreta do objeto. Por outro lado, a expressão constante dessas 

sínteses (ainda que provisórias) é também fundamental para possibilitar a interação 

do educador com o caminho de construção de conhecimento que o educando está 

fazendo. (VASCONCELOS, 1992, p.04) 

 

4.6.2 INTERDISCIPLINARIDADE E FORMAÇÃO DE LICENCIADOS/AS EM 

COMPUTAÇÃO 

 

 Nos estudos computacionais, o processo de profissionalização docente é relativamente 

novo, o que faz com que a identidade de bacharel em computação muitas vezes prevaleça nas 

identificações profissionais da área. Entretanto, o que a Licenciatura em Computação do 

IFBA Campus Jacobina se propõe a formar é um/a profissional com domínio científico e 

tecnológico, com conhecimento pedagógico de acordo com a natureza epistêmica da sua área 
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de atuação, que possa contribuir para o desenvolvimento da criticidade e para a promoção da 

cidadania por meio da democratização dos conhecimentos produzidos pelas Ciências da 

Computação.  

Nesse sentido, a formação interdisciplinar ganha relevo, pois é ela que amalgama no 

currículo as dimensões científica, tecnológica e pedagógica, de tal forma que todas as 

disciplinas possam assumir essas três dimensões no seu recorte de estudo visando à 

construção de conhecimentos teórico-práticos que possibilitem ao egresso da LC atuar como 

professor/a nas escolas de Educação Básica e na educação não formal. 

Dessa forma e de acordo com o que propõe Ivani Fazenda (2010), na Licenciatura em 

Computação do IFBA Campus Jacobina, a Interdisciplinaridade é tomada como um princípio 

metodológico, portanto, seu manejo é inerente às disciplinas e se propõe a garantir o diálogo 

entre as áreas científica, tecnológica e pedagógica, integrando conhecimentos e práticas de 

diferentes naturezas para a compreensão de fenômenos complexos e para a produção de 

conhecimentos. Sobre a interdisciplinaridade como uma questão de método, Fazenda citada 

por Matos (2013) nos diz que 

a interdisciplinaridade na formação profissional requer competências específicas 

para a união de diferentes saberes disciplinares. Não é, portanto, uma característica 

prescritiva, mas metodológica; isto é, documentos curriculares, como projetos 

pedagógicos de curso (PPC) não garantem cursos interdisciplinares per si. A 

interdisciplinaridade é uma questão de método e postura filosófica do/a educador na 

busca pela integração de práticas e conhecimentos, seja para a construção de novos 

conhecimentos, como para o desenvolvimento de habilidades e manutenção de 

competências. (MATOS apud FAZENDA, 2013, p. 30) 

 

 É preciso considerar ainda que, ao ingressar em cursos de licenciatura, os/as 

estudantes já possuem conhecimentos sobre a docência advindos do seu processo de 

escolarização. A experiência como discentes proporciona a internalização de modelos de 

docência, o que se dá geralmente de forma irrefletida, mas representa ideias de como  deve 

agir um/a professor/a, as habilidades que deve dominar, as atitudes desejáveis e os saberes 

pedagógicos que precisa manejar para ser considerado um bom profissional do ensino. Essas 

primeiras impressões sobre a docência tem papel determinante na construção da identidade 

profissional e precisa integrar o próprio processo formativo para favorecer a desconstrução de 

preconceitos e para que novos saberes possam ser construídos à luz de conhecimentos 

específicos refletidos por meio de atividade intencionais e problematizadas que possam se 

traduzir em experiências significativas para a/o docente em formação.  

 Assim, o trabalho interdisciplinar para formação de professores na Licenciatura em 

Computação, deve possibilitar abordagens curriculares que extrapolem concepções 
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tecnicistas, meramente conteudistas e lineares, contribuindo para superar a mecanização 

embutida nas práticas docentes estritamente transmissivas, dando lugar a abordagens em que 

prevalece a dialética da inter-relação entre diferentes áreas e disciplinas, o que pressupõe 

conectividade, contextualização, problematização e pesquisa para a produção das várias 

sínteses possíveis durante todo o processo de ensino e aprendizagem. Nessa compreensão, a 

interdisciplinaridade é, portanto, elemento imprescindível à natureza dos estudos em Ciências 

da Computação, à logica de pensamento das novas gerações, à produção de conhecimentos na 

contemporaneidade e à formação de professores/as.   

 Nesse sentindo, a formação de professores/as na Licenciatura em Computação no 

IFBA Campus Jacobina adotará Eixos Temáticos para a realização dos estudos 

interdisciplinares. Esses Eixos serão escolhidos por docentes e discentes no início do ano 

letivo, visando o planejamento dos Projetos Integradores de cada semestre. Os Projetos 

Integradores serão compartilhados durante o Ciclo Formativo Anual - CFA, que acontecerá 

durante todos os quatro anos de curso, tendo em vista garantir o movimento interdisciplinar.  

 A tabela abaixo apresenta as disciplinas responsáveis por coordenar os Projetos 

Integradores em cada semestre letivo e os Eixos Temáticos que serão definidos por uma 

representação de discentes e docentes durante reunião extraordinária do Núcleo Docente 

Estruturante - NDE no início de cada ano letivo. 

Semestres Disciplinas Eixos Temáticos 

Interdisciplinares 

I Informática Aplicada à Educação. Tecnologias Educacionais; 

Uso Ético e Seguro das 

Tecnologias; 

Pensamento Computacional; 

Tecnologias Assistivas; 

Gameficação; 

Recursos Educacionais Abertos 

e Softwares Livres; 

Jogos Educativos Digitais; 

Robótica Educacional; 

Desenvolvimento Tecnológico 

Sustentável; 

Educação e Cibercultura. 

II Filosofia da Educação. 

Psicologia da Educação. 

III Didática. 

IV Política e Gestão Educacional. 

Análise e Projeto de Sistemas. 

V Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

VI Gerência de Projetos e 

Empreendedorismo.   

Multimídia e Hipermídia. 

VII Software Educacional. 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

VIII Ética, Direito Humanos e Cidadania. 

Economia, Trabalho e Educação. 
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4.7 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um componente curricular obrigatório 

realizado no sexto e no oitavo semestres de estudos, mediante cumprimento dos créditos 

referentes aos componentes curriculares TCC I e TCC II e desenvolvimento de trabalho 

acadêmico sob orientação de docente do IFBA. Consoante as Diretrizes Nacionais 

Curriculares para os cursos na área de Computação, o TCC deve ser desenvolvido como 

atividade de síntese, integração ou aplicação de conhecimentos adquiridos de caráter 

científico ou tecnológico. Estão disponíveis na página do curso, no portal do Campus, 

manuais atualizados de apoio à produção dos trabalhos. 

No componente curricular TCC I, o discente já deve definir um tema sobre o qual 

versará o seu trabalho de conclusão. Durante o sétimo semestre, o aluno será acompanhado 

por um professor orientador, que direcionará as atividades de pesquisa. No oitavo semestre, 

mediante matrícula na disciplina TCC II, o trabalho de conclusão será formalizado seguindo 

um programa de atividades, acompanhamento e avaliação. 

A apresentação do TCC pelo estudante deve ser presencial e, preferencialmente, em 

seminário interdisciplinar proposto pelo Colegiado do curso de Licenciatura em Computação. 

Após apresentação e a realização das eventuais correções, o estudante entregará uma cópia 

definitiva do trabalho no Colegiado de Curso e outra na Biblioteca do Campus a fim de 

viabilizar ulteriores consultas/pesquisas. Além disso, os TCC estarão disponíveis no 

repositório institucional, que pode ser acessado por meio da página do Curso. 

Os critérios, procedimentos de avaliação, além das diretrizes relacionadas à elaboração 

e documentação do TCC, estão estabelecidos em regramento específico, o Regulamento 

Interno de TCC do Curso de Licenciatura em Computação do IFBA Jacobina (ANEXO 

2), que foi devidamente aprovado pelo Colegiado de Curso. 

 

4.8 ESTÁGIO 

 

O Estágio Supervisionado Curricular é composto por um conjunto de atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação 

em situações reais de vida e trabalho do seu meio, sendo realizado na comunidade em geral, 

junto às escolas públicas e privadas e sob responsabilidade e coordenação do Professor 

Orientador do Estágio do Curso. 
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O Estágio Supervisionado Curricular propicia a complementação do ensino e da 

aprendizagem a serem planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade 

com os currículos, programas e calendários escolares, a fim de se constituir em instrumentos 

de integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, 

científico e de relacionamento humano.  

Operacionalmente a realização do estágio faz-se mediante convênio estabelecido entre 

a instituição de ensino (IFBA) e a unidade ou parte concedente (instituições públicas e 

privadas pertencentes ao município de Jacobina). O Estágio das Licenciaturas funcionam 

mediante a aplicação e a utilização dos seguintes instrumentos: Matrícula, Programa de 

Atividades, Regência, Relatório Final e Avaliação do Estágio. São considerados alunos do 

Estágio Obrigatório dos Cursos de Licenciatura, os que tenham efetivado matrícula nas 

referidas disciplinas. São descritas no programa de atividades todas as tarefas a serem 

desenvolvidas no período de estágio, bem como os prazos de sua conclusão. 

A jornada de atividades dos Estágios Supervisionados Curriculares é cumprida em 

horário fixo ou variável durante a semana. Em qualquer hipótese, no entanto, o horário 

estabelecido não poderá conflitar com o horário do estudante, devendo ser fixado de comum 

acordo entre o Professor Orientador de Estágio do Curso, o estudante e a Instituição Parceira, 

e constar no termo de compromisso. 

O Colegiado dos Cursos de Licenciatura supervisionará as atividades referentes ao 

estágio exercido na Educação Básica, obedecendo à programação previamente elaborada e 

aprovada. Os estágios curriculares são acompanhados pelo Professor Orientador de estágio 

que aprova os programas de atividades, planos e projetos a serem desenvolvidos pelos alunos 

durante o estágio. Ao final de cada estágio curricular, o Professor Orientador de estágio envia 

à Coordenação do Curso os relatórios finais das atividades desenvolvidas pelos estagiários e 

acompanhadas pelo Professor da Escola onde o aluno realiza o seu estágio. A Avaliação do 

estudante será realizada de acordo com o sistema de avaliação das disciplinas de estágio. 

De acordo com a Resolução CNE/CP 2, de 01/07/2015, o Estágio Curricular, num 

total mínimo de 400 horas, será efetuado a partir do início da segunda metade do curso, no 

próprio IFBA Campus Jacobina, assim como em outras Instituições Públicas ou Particulares 

nas quais mantém convênio firmado com a Instituição e atendam as exigências estabelecidas 

nas normas vigentes, e que mantenham turmas de Ensino Básico, sob orientação do Professor 

Orientador. Nessas 400 horas, o licenciando será o agente elaborador de atividades, ou seja, 

ministrará aulas, organizará e corrigirá exercícios, provas e materiais didático-pedagógicos, 

devendo também participar do projeto educativo e curricular da instituição de estágio, etc. 
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Para desenvolver a sua regência, o aluno-docente deverá entregar ao Professor 

Orientador do estágio, para uma discussão prévia, um projeto contendo o planejamento 

pedagógico da unidade didática que será desenvolvida. Ao final do semestre, o aluno-docente 

deverá entregar um relatório discursivo e uma pasta contendo todas as atividades 

desenvolvidas no estágio. 

O aluno-docente só começará a sua regência após a avaliação do projeto pelos 

Professores Orientadores do Estágio Supervisionado e encaminhamento do projeto para o 

Professor Regente. O aluno-docente terá acompanhamento durante todo o estágio. A 

avaliação do aluno-docente inclui as atividades planejamento pedagógico, desenvolvidas 

durante o estágio, e, ao final, apresentação de relatório de observação ou de coparticipação. 

 

QUADRO 5 - Distribuição das modalidades de estágio curricular 

SEMESTRE ESTÁGIO 
CARGA 

HORÁRIA 

MODALIDADE DA 

UNIDADE ESCOLAR 

V 
Estágio Supervisionado em 

Computação I 
105 Educação Básica 

VI 
Estágio Supervisionado em 

Computação II 
105 Ensino Fundamental  

VII 
Estágio Supervisionado em 

Computação III 
105 

Ensino Médio, Integrado e/ou  

Subsequente 

VIII 
Estágio Supervisionado em 

Computação IV 
105 Monitorias, Cursos de Extensão 

 

As normas que regem o estágio estão descritas no Regimento do Estágio 

Supervisionado do Curso Superior de Licenciatura em Computação do Instituto Federal 

de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus Jacobina (ANEXO 3), que está de 

acordo com as normas acadêmicas do ensino superior desta instituição e foi devidamente 

aprovado pelo Colegiado de Curso. 

  

4.9 ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS (AACC) 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Licenciatura em Computação, 

Resolução CNE/CES n. 05/2016, assim como a Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, 

preveem o cumprimento de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) pelos 

estudantes como requisito para integralização curricular.  
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As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) são componentes curriculares 

enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando e deverão possibilitar o 

desenvolvimento de habilidades, conhecimentos, competências e atitudes do aluno, inclusive 

as adquiridas fora do ambiente acadêmico, que serão reconhecidas mediante processo de 

avaliação.  

No âmbito do curso de Licenciatura em Computação do Campus Jacobina, o estudante 

deverá cumprir, no mínimo, 210 horas de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

(AACC), que correspondem a 14 créditos. Para este fim, poderão ser computadas as seguintes 

atividades: 

 

QUADRO 6 - Barema de validação e aproveitamento de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

(AACC) 

ATIVIDADE 

COMPLEMENTAR 

CATEGORIA DE 

ENQUADRAMENTO 

CARGA HORÁRIA 
DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS Por 

atividade 

Máximo 

aproveitado 

Participação em 

Congressos/ 

Simpósios/ 

Workshops/ 

Seminários/ 

Encontros 

Como ouvinte 2 6 
Certificado de 

participação 

Apresentação de 

trabalho 
5 20 

Certificado de 

participação 

Minicursos (ouvinte) 2 20 
Certificado de 

participação 

Minicursos (monitoria) 
4 

 
20 

Declaração do professor 

orientador ou 

Certificado expedido 

pelo IFBA. 

Comissão organizadora 10 40 

Declaração ou 

certificado emitido pela 

instituição promotora, 

com a respectiva carga 

horária. 

Participação em 

programas ou projetos 

como 

bolsista/voluntário 

Pesquisa 100 100 Declaração ou 

certificado emitido pela 

Coordenação de 

Extensão. 

Extensão 100 100 

Ensino 100 100 

Monitoria. Atividade eletiva 100 100 

Declaração do professor 
orientador ou 

Certificado expedido 

pelo colegiado do curso. 

Participação em 

cursos de atualização 
Ouvinte 10 80 

Declaração ou 

certificado emitido pela 

instituição promotora, 

com a respectiva carga 

horária. 
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Estágio 

extracurricular 
Atividade eletiva 10 50 

Declaração da 

instituição em que se 

realiza o estágio, 

acompanhada do 

programa de estágio, da 

carga horária cumprida 

pelo estagiário e 
da aprovação do 

orientador. 

Atividades 

filantrópicas 
Atividade eletiva 5 10 

Declaração da 

instituição, em papel 

timbrado, com a carga 

horária cumprida. 

Publicações 

Trabalho aceito em 

concurso de 

monografias; 
40 80 

Apresentação da 

publicação ou 

declaração da editora ou 

comissão organizadora 

do evento. 

Publicação em 

periódico vinculado a 

instituição científica ou 

acadêmica; 

20 100 

Publicação de resumo 

ou trabalho completo 

em anais 
de evento científico. 

 
10 

 
100 

 
Capítulo de livro 60 120 

 
Obra completa 60 120 

Participação em 

comissão 

organizadora de 

evento educacional ou 

científico 

 10 30 

Declaração ou 

certificado emitido pela 

instituição promotora, 

com a respectiva carga 

horária. 
Ministrar curso, 

palestra na área de 

formação do discente 
Por atividade 5 20 

Certificado emitido pela 
Instituição de ensino que 

solicitou o curso/palestra 

Atividades culturais, 

esportivas e de 

entretenimento. 

Por evento 2 8 

Leitura de livro ou 

apresentação de 

ingresso, programa, 

“folder” etc que 

comprove a participação 

no evento, endossado 

pelo professor 

proponente da atividade. 

Por livro 5 20 

Participação em 

órgãos colegiados, 

conselhos setoriais e 

superiores do IFBA 

ou das esferas 

municipais, estaduais 

ou federais 

Por reunião 2 20 
Declaração emitido pela 
Coordenação ou Ata da 

reunião. 

Participação em 

órgãos de 

representação 
 2 30 

Ata de Reunião, 

declaração do órgão de 

representação com a 
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estudantil respectiva carga horária. 
Aproveitamento 

disciplinas optativas 

além do número 

mínimo exigido pelo 

curso 

Por hora 
2h cursadas 
1h AACC 

 60 

Histórico escolar com a 
comprovação da 

disciplina 
cursada e aprovação. 

Disciplinas de cursos 

superiores 

reconhecidos e/ou 

autorizados não 

aproveitadas na 

análise de 

equivalência do curso 

 100 100 Histórico escolar 

 

As regras de aproveitamento, validação e o registro das Atividades Acadêmico-

Científico-Culturais (AACC) estão estabelecidas no ANEXO 4 - Regulamento de 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) do Curso Superior em Licenciatura 

em Computação do IFBA Campus Jacobina. 

 

5.  POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

 

 O IFBA assumiu a missão de promover a formação do cidadão histórico-crítico, 

oferecendo ensino, pesquisa e extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando 

o desenvolvimento sustentável do país (IFBA, 2014). Esta oferta deve ser articulada de modo 

a tornar a aprendizagem mais significativa e socialmente relevante. 

 

5.1 POLÍTICAS DE ENSINO 

 

No âmbito do IFBA, o ensino tem como princípio a formação do sujeito histórico-

crítico e a vinculação com a ciência e a tecnologia destinadas à construção da cidadania e da 

democracia, mediante o enfrentamento a todas as formas de discriminação e preconceito, a 

defesa do meio ambiente e da vida, a criação e produção solidárias em uma perspectiva 

emancipadora (IFBA, 2014). Consideraram-se as atividades vinculadas aos cursos regulares 

em todos os níveis e formas curriculares, tais como aulas presenciais, aulas a distância, 

atividades de planejamento, orientações de trabalho de conclusão de curso e de estágio 

supervisionado. 

Além de inserir, no currículo formal dos cursos, conteúdos necessários à formação de 

sujeitos preocupados com questões sociais, políticas, econômicas e ambientais, o IFBA 
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Jacobina estimula o desenvolvimento de ações que visem ampliar os temas trabalhados em 

sala de aula, a exemplo da realização de cafés científicos, cine-diálogos, palestras, cursos e 

atividades culturais e esportivas envolvendo a comunidade interna e/ou externa. Anualmente, 

o Campus realiza a Semana de Ciência e Tecnologia e a Semana da Consciência Negra, 

ambas institucionalizadas no seu calendário acadêmico, que agregam temas trabalhados em 

sala de aula, estimulam a realização da pesquisa e a socialização dos trabalhos produzidos 

com o público interno e externo, promovendo intercâmbios do ensino com a pesquisa e a 

extensão. 

A fim de assegurar condições para que os estudantes possam acompanhar com êxito o 

percurso formativo, especialmente aqueles socialmente vulneráveis, o IFBA Jacobina 

desenvolve programas de assistência e permanência voltados para os estudantes, por meio da 

Política de Assistência Estudantil, que oferta bolsas e auxílios financeiros em diferentes 

modalidades: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio para aquisições, auxílio cópia  

impressão, auxílio moradia, bolsa de estudo e bolsa vinculada à Projetos de Incentivo a 

Aprendizagem – PINA, além de bolsa de monitoria para estudantes com mérito acadêmico e 

em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica e de iniciação científica. Além disso, 

prevê ações voltadas para atendimento de alunos com necessidades específicas e dificuldades 

de aprendizagem. 

Ainda como parte da política de assistência estudantil, dispõe de uma estrutura 

multidisciplinar, que oferece atendimento pedagógico, social e de saúde, além de serviço de 

tradução e interpretação de Libras a alunos surdos, de modo a subsidiar o processo de ensino e 

aprendizagem de forma ampla e inclusiva. 

 

 

5.2 POLÍTICAS DE PESQUISA 

 

No âmbito do IFBA, a pesquisa é entendida como uma atividade de produção de 

conhecimento e, nesse sentido, está sempre associada às atividades de ensino e às ações de 

extensão (IFBA, 2017, p. 121). Tem por objetivo realizar o atendimento de demandas sociais, 

do mundo do trabalho e da produção, o comprometimento com a inovação tecnológica e a 

transferência de tecnologia para a comunidade. Cabe, portanto, garantir o estabelecimento e 

manutenção das condições acadêmicas e técnicas que propiciem a complementação e o 

aprimoramento na formação de profissionais aptos a desenvolver a pesquisa científica voltada 

a esse objetivo. 
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Regularmente, a Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PRPGI) do 

IFBA abre editais de seleção de projetos e de bolsistas, com o objetivo de financiar ações de 

pesquisa no âmbito do Instituto. Além disso, os campi mantêm aberto edital de recebimento 

de propostas em fluxo contínuo, que seleciona, a qualquer tempo, projetos de pesquisa que 

não demandam financiamento da PRPGI ou que podem ser custeados pelo próprio Campus, 

com acompanhamento do Coordenador de Pesquisa da unidade de ensino. 

O Campus Jacobina integra um importante empreendimento vinculado à PRGI, o 

Hotel de Projetos. Trata-se de um processo de pré-incubação em que as equipes se encontram 

em um ambiente ainda mais protegido do que na incubação, motivando o processo criativo e, 

em alguns casos, até a criação de protótipos de produtos. Espera-se que estas ideias possam 

impulsionar transferências de tecnologia ou resultar na criação de uma spin-off sustentável 

com potencial para gerar emprego e renda a médio prazo.  

O Hotel de Projetos potencializa o conhecimento sobre Ciência e Tecnologias 

produzido no IFBA e cria oportunidades de desenvolvimento sustentável para a comunidade 

interna e/ou externa. Inclusive, uma das propostas atualmente hospedadas no empreendimento 

é de iniciativa de estudantes do curso de Licenciatura em Computação do IFBA Jacobina e 

pretende aplicar o conhecimento computacional na construção de uma aplicação para auxiliar 

o planejamento de visitas de agentes comunitários de saúde. 

Além disso, atualmente, 17 servidores e 26 estudantes do IFBA Jacobina integram o 

Grupo de Pesquisa Automação, Eficiência Energética e Produção, que está cadastrado no 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) desde 2015. O 

grupo tem por finalidade valorizar, beneficiar e aperfeiçoar práticas desenvolvidas pela 

comunidade interna do IFBA Campus Jacobina e da região do Piemonte da Diamantina, 

correlatas com as áreas de automação, produção industrial e geração de energia elétrica. 

Trata-se de um grupo de pesquisa multidisciplinar e com grande potencial para desenvolver 

pesquisas que beneficiarão a comunidade local. 

 

5.3 POLÍTICAS DE EXTENSÃO 

 

Entende-se por extensão toda e qualquer atividade educacional, científica e cultural 

que, articulada com o ensino e com a pesquisa, possibilita a interação entre o IFBA e a 

sociedade (IFBA, 2017, p. 118).  Em outras palavras, as atividades de extensão permitem que 

o conhecimento científico e o capital cultural produzidos no âmbito da Instituição possam 
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impactar positivamente na comunidade externa. Podem ser implementadas por meio de 

cursos, projetos ou eventos que contemplem a participação do público interno e/ou externo. 

Por meio da Pró-reitoria de Extensão (PROEX), o IFBA propõe e desenvolve 

programas institucionais que abrangem servidores e estudantes das diferentes formas e 

modalidades de ensino, com potencial para envolver as comunidades interna e externados 

seus diversos campi. Atualmente, desenvolve o Programa de Apoio a Projetos de Incentivo a 

Robótica, do qual participam servidores e estudantes do Campus Jacobina, cujo objetivo é 

contribuir para a difusão e popularização da robótica educacional junto à comunidade 

acadêmica, local e regional bem como do entorno dos campi. 

Além disso, com o intuito de fomentar o desenvolvimento de atividades de extensão 

de maneira localizada, a PROEX publica anualmente edital de seleção de ações de extensão 

nos campi, oportunizando que servidores e alunos possam desenvolver atividades voltadas 

para a realidade local. Estas ações são financiadas com verba específica, mas também é 

possível que propostas que não demandam financiamento ou que possam ser custeadas pelo 

próprio Campus sejam avaliadas em edital de fluxo contínuo, cujo acompanhamento compete 

à Coordenação de Extensão da unidade de ensino. 

No âmbito do curso de Licenciatura em Computação do IFBA Jacobina, ações de 

extensão têm sido desenvolvidas com o intuito de aplicar o conhecimento em Computação na 

educação básica. Desde 2016, são desenvolvidos projetos evolvendo diretamente discentes e 

docentes da licenciatura, aprovados em edital interno do IFBA, voltados para alunos da 

educação básica da rede ensino de Jacobina, por meio do ensino de lógica de programação 

mediado por ferramentas de informática(Projetos: Uso do Scratch e Arduino como estratégias 

para o ensino de lógica de programação e Scratch Day: estimulando o pensamento 

computacional).Também se encontra em desenvolvimento um projeto de extensão 

direcionado a crianças, jovens e adultos de comunidades carentes de Jacobina, cujo objetivo é 

capacitar este público no uso e manuseio de computadores, através de cursos de informática 

básica, com vistas à promoção da inclusão social (Projeto Livre Inclusão Social-Digital) 

 

6. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NO 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

As apropriações das TIC nos processos de ensino-aprendizagem potencializam 

situações de aprendizagem mais significativas, contextualizadas e colaborativas, que ampliam 

as possibilidades didático-pedagógicas desenvolvidas nas práticas educativas. Em se tratando 
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de um curso da área de Computação, o uso das TIC torna-se ainda mais essencial, visto que, 

neste caso, construção do conhecimento e domínio tecnológico são faces de um mesmo 

processo. No intuito de ampliar o acesso às mídias e tecnologias educacionais, além de 

promover a sustentabilidade das soluções computacionais adotadas, o Campus IFBA de 

Jacobina, utiliza preferencialmente softwares livres e Recursos Educacionais Abertos (REA) 

nos processos de ensino-aprendizagem. 

 

O uso das TIC no Curso de Licenciatura em Computação do IFBA Jacobina inclui: 

 160 computadores equipados com softwares específicos para o curso, com acesso à 

Internet, distribuídos em seis laboratórios; 

 10 computadores com acesso à Internet para estudo, destinados exclusivamente aos 

estudantes, instalados na Biblioteca e numa Sala de Estudos, disponíveis durante todo 

horário de funcionamento da instituição; 

 25 tablets para uso dos docentes e discentes mediante empréstimo; 

 5 notebooks para uso dos docentes mediante empréstimo; 

 Espaços de ensino, como Salas de Aula, Laboratórios, Auditório, equipados com 

projetores multimídia; 

 Acesso à Internet Wi-Fi livre banda larga para estudantes e servidores em toda a 

extensão do Campus; 

 Aparelho de TV, caixas de som e projetores móveis com som integrado para uso 

mediante empréstimo; 

 Kits de robótica, Lego e Arduíno, que possibilitam o desenvolvimento de projetos 

relacionados à área da Robótica Educacional, nos diferentes níveis de ensino; 

 Sítio eletrônico do IFBA Jacobina contendo página específica com informações sobre 

o curso de Licenciatura em Computação, além e redes sociais oficiais, frequentemente 

atualizadas; 

 Ambiente Virtual de Aprendizagem, utilizado como plataforma de apoio ao ensino 

presencial, onde são desenvolvidas atividades complementares de ensino, pesquisa e 

extensão, que possibilitam a constituição de comunidades de aprendizagem online. o 

AVA do Campus Jacobina, está integrado ao AVA do IFBA, dispondo das seguintes 

funcionalidades de apoio aos processos educativos: Repositório de materiais didáticos 

multimídia, Recursos Educacionais Abertos, fóruns, chats, transmissão ao vivo, wikis, 
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atividades, formulários, que podem ser acessados por todos os estudantes e 

professores do curso a qualquer hora e de qualquer lugar. 

 

Além dos recursos acima mencionados, o Campus conta com ambientes 

computacionais destinados às atividades de experimentação, para instalação e implantação de 

soluções de aprendizagem, como por exemplo, softwares e aplicativos educacionais, 

plataformas de desenvolvimento, sistemas de gestão de conteúdos, editores e servidores 

multimídia, simuladores, dentre outros. 

A utilização das TIC no Campus Jacobina também visa assegurar a acessibilidade 

digital e comunicacional para pessoas com deficiência, conforme dispõe a Lei federal n. 

13.146/2015. Nesse sentido, as ações indicadas abaixo são exemplos de acessibilidade digital 

e comunicacional que o Campus realiza. 

 

 Disponibiliza computadores com softwares livres destinados a pessoas cegas 

(DOSVOX e NVDA); 

 O sítio eletrônico oficial do Campus disponibiliza aplicativo para tradução 

automática de Português para Libras (ferramenta VLibras) e as imagens 

contidas nas páginas web são acompanhadas de descrição; 

 Disponibiliza audiolivros de obras literárias na Biblioteca; 

 Dispõe de impressora Braille e Máquina de Escrever Braille para produção de 

conteúdo acadêmico, bem como viabilizar a participação do aluno cego. 

 

O Campus Jacobina está inscrito como Academia de Redes CISCO, que a credencia 

para a promoção e uso das tecnologias desenvolvidas pela CISCO, bem como certificar 

alunos no uso destas tecnologias. Este credenciamento possibilita uma melhor aprendizagem 

dos alunos nas disciplinas que envolvem redes de computadores, já que permite que o 

Campus utilize os softwares simuladores desenvolvidos pela CISCO.  

 

7. ACESSIBILIDADE 

 

A Constituição Federal de 1988, no Art. 205, estabelece que a educação é um direito 

de todos/as e dever do estado e da família. Já no seu Artigo 206, é estabelecido como um dos 

princípios da educação a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Além 
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disso, no Art. 208, destaca o dever do estado em ofertar educação básica gratuita e obrigatória 

a todos/as, sendo garantido ainda às pessoas com deficiências o acesso ao atendimento 

educacional especializado (AEE) de modo a suplementar e/ou complementar a escolarização 

deste público discente.  

Em 07 de novembro 2003 foi aprovada pelo Ministério da Educação a Portaria nº 

3.284, tratando sobre os requisitos de acessibilidade das pessoas com deficiências e instruindo 

os processos de autorização e de reconhecimento de cursos e de credenciamento de 

instituições. No Art. 1º desta portaria é determinado que sejam incluídos nos instrumentos 

destinados a avaliar as condições de cursos superiores, para fins de autorização, 

reconhecimento e credenciamento de instituições de ensino superior, os requisitos de 

acessibilidade para as pessoas com necessidades educacionais específicas. 

No que se refere especificamente às pessoas surdas e à Língua Brasileira de Sinais, foi 

aprovado em 2005 o Decreto 5.626 que regulamentou a Lei de Libras nº 10.436 de 2002. 

Neste decreto, determina-se a inclusão da Libras enquanto componente curricular de oferta e 

matrícula obrigatória em todas as Licenciaturas e garante a presença de profissionais 

Tradutores/as e Intérpretes de Libras/Língua Portuguesa e a acessibilidade em Libras às 

pessoas surdas nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares 

desenvolvidos também no ensino superior. Assim também, determina a oferta de AEE ao 

público de estudantes surdos/as e incentiva a difusão da Libras na comunidade acadêmica. 

Em se tratando do AEE, foi aprovado o Decreto nº 7.611 em 17 de novembro de 2011 

que trata sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras 

providências. Neste decreto, dentre outras determinações, garante, no Art. 1º, um sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de 

oportunidades.  

No que se refere à pessoa com transtorno do Espectro Autista, foi aprovada a Lei nº 

12.764 em 27 de dezembro de 2012 que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos 

da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Dentre as determinações direcionadas a este 

público, é garantido, no Art. 3º, o acesso à educação e ao ensino profissionalizante.  

Em 06 de Julho de 2015 foi aprovada a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) nº 13.146 que 

instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, assegurando a este público a igualdade, a 

inclusão e a acessibilidade nos espaços públicos e privados. O Art. 3º desta lei considera 

acessibilidade a  

...possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, 

por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, em espaços, mobiliários, 

equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 
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inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações 

abertos ao público. (Lei 13.146, Art. 3º). 

 

Destaca também, neste artigo, que as barreiras são qualquer entrave, obstáculo, atitude 

ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa com deficiência. No 

capítulo IV desta lei é garantido o direito à educação da pessoa com deficiência, sendo 

assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Especificamente no Art. 28 da 

LBI há a seguinte determinação: 

Art. 28.  Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, 

incentivar, acompanhar e avaliar: I - sistema educacional inclusivo em todos os 

níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida; II - 

aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, 

permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de 

recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena; 

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional 

especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender 

às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao 

currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua 

autonomia; IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na 

modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes 

bilíngues e em escolas inclusivas; (...) XI - formação e disponibilização de 

professores para o atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes 

da Libras, de guias intérpretes e de profissionais de apoio; XII - oferta de ensino da 

Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma 

a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e 

participação; XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e 

tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas; 

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de 

educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com 

deficiência nos respectivos campos de conhecimento; (...) XVI - acessibilidade para 

todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade 

escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as 

modalidades, etapas e níveis de ensino (...).  

Percebemos, assim, a indicação de várias estratégias a serem empreendidas visando a 

implementação de um curso superior tendo a inclusão e a acessibilidade como perspectiva 

educacional, de forma a garantir o acesso, a permanência e a participação na aprendizagem 

por parte de todos/as os/as estudantes com deficiências. Dentre as estratégias citadas, 

destacam-se a oferta de educação bilíngue, quando da matrícula de estudante surdo/a, na qual 

a Libras será considerada a primeira língua (L1) em todo o processo de ensino e de 

aprendizagem, e a língua portuguesa, em sua modalidade escrita, figurará status de segunda 

língua (L2).  

Destaca-se ainda a institucionalização do AEE enquanto uma das ações a serem 

implementadas pelo Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) do 

Campus e que também contribuirá na promoção da inclusão e da acessibilidade aos estudantes 

com deficiências matriculados no curso superior, Licenciatura em Computação do IFBA – 
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Campus Jacobina. No que se refere aos/às estudantes com cegueira, baixa visão e/ou 

deficiência visual, notamos a determinação de que seja garantido o ensino do sistema Braille, 

bem como o uso de tecnologias assistivas que garantam a autonomia, a independência e a 

acessibilidade ao currículo escolar.  

No que se refere aos processos seletivos para o ingresso no IFBA, a LBI, em seu Art. 

30, apresenta as seguintes determinações: 

Art. 30.  Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos 

pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, 

públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas: I - atendimento 

preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das Instituições de Ensino 

Superior (IES) e nos serviços; II - disponibilização de formulário de inscrição de 

exames com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os 

recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua 

participação; III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para 

atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência; IV - 

disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva 

adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência; V - 

dilatação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com 

deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades 

acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade; VI - adoção 

de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que 

considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, no domínio da 

modalidade escrita da língua portuguesa; VII - tradução completa do edital e de suas 

retificações em Libras. 

Tais questões já são contempladas nos Processos Seletivos para ingresso no IFBA em 

todas as modalidades, inclusive no curso superior. Os editais já são traduzidos para a Libras, 

possibilitando à pessoa surda o acesso ao seu conteúdo diretamente em sua primeira língua. 

Assim também, por meio de leitores de tela, as pessoas cegas poderão ter acesso ao texto 

escrito dos editais disponíveis no site da instituição. Além disso, são disponibilizadas provas 

em Braille e/ou com letras ampliadas quando são solicitadas por pessoas com deficiência 

visual. Também já é disponibilizado profissional intérprete de Libras e ledor/transcritor nos 

processos seletivos do IFBA para apoio às pessoas com surdez e com deficiência visual, além 

de serem disponibilizados tempos e critérios avaliativos diferenciados, segundo as diferenças 

e as necessidades educacionais específicas indicadas por cada estudante no ato da inscrição.  

No que se refere especificamente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia, foi aprovada pelo Conselho Superior (CONSUP) a Resolução nº 30 em 

12 de dezembro de 2017, instituindo a Política de Inclusão da Pessoa com Deficiência e/ou 

outras Necessidades Específicas no âmbito do IFBA. Segundo essa resolução, a inclusão 

nesse instituto será viabilizada tendo como referência os princípios da acessibilidade em todas 

as suas dimensões.  
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Assim, seguindo estas determinações e recomendações legais, na entrada do estudante 

com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação 

e outras necessidades educacionais específicas, o projeto pedagógico do curso será adaptado 

de modo a promover a acessibilidade. Para cada estudante com deficiência matriculado será 

elaborado um Plano Educacional Individualizado (PEI), a ser desenvolvido colaborativamente 

pelos docentes, pelas coordenações de cursos, pelo setor multidisciplinar/pedagógica e equipe 

do NAPNE, devendo-se considerar ainda o próprio estudante com deficiência, seus 

familiares/responsáveis e a rede externa.  

De acordo com a legislação pertinente ao tema, além da acessibilidade pedagógica e 

da adequação curricular (tratadas na subseção 4.1 deste Projeto Pedagógico de Curso), serão 

adotadas ações que garantam aos estudantes com necessidades específicas, as acessibilidades 

arquitetônica, atitudinal, comunicacional, instrumental, digital, nos transportes e 

programática, conforme descrito nos tópicos a seguir. 

 

7.1 ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA 

 

A acessibilidade arquitetônica compreende a eliminação de todas as barreiras e 

obstáculos urbanistas e/ou arquitetônicas existentes nas vias, nos espaços públicos e privados 

abertos ao público ou de uso coletivo e as existentes nos edifícios públicos e privados. Assim, 

deverão ser eliminadas todas as barreiras que impeçam o acesso dos/as estudantes aos espaços 

de uso coletivo. No IFBA Jacobina, é garantida a reserva de vagas no estacionamento, nos 

termos do Art. 47 da Lei nº 13.146/2015, além dos seguintes elementos essenciais: rampas 

com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas; adaptação de portas e banheiros 

com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas; barras de apoio nas paredes 

dos banheiros; instalação de lavabos e bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira 

de rodas; implantação de piso tátil. 

 

7.2 ACESSIBILIDADE ATITUDINAL 

 

A acessibilidade atitudinal compreende as atitudes e os comportamentos que impeçam 

ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e 

oportunidades com as demais pessoas. Essa dimensão da acessibilidade é garantida por meio 

de: 



    68 

 

 

a) Estímulo e apoio à formação continuada em temas relacionados à educação 

inclusiva; 

b) Promoção de momentos formativos (oficinas, minicursos, rodas de conversas, 

eventos, etc.) em temas relacionados à educação inclusiva, em parceria com o Núcleo de 

Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), com o Setor Multidisciplinar e 

com a Direção de Ensino do Campus; 

c) Promoção de ações e projetos visando a prevenção e o combate às práticas 

discriminatórias, aos preconceitos, estigmas e estereótipos em relação às pessoas com 

deficiências, orientando assim os comportamentos e as atitudes; 

d) Divulgação na comunidade interna da Política de Inclusão do IFBA e da Cartilha de 

Orientação para Atendimento à Pessoa com Deficiência; 

e) Orientações para que os/as integrantes da comunidade interna do IFBA (docentes, 

técnicos, estudantes, terceirizados) observem suas condutas para que seus 

comportamentos e atitudes não sirvam de impedimento para que a pessoa com deficiência 

participe das atividades desenvolvidas no âmbito do instituto.  

 

7.3 ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL 

 

A acessibilidade comunicacional compreende a eliminação de qualquer barreira, 

entrave, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o 

recebimento de mensagens e de informações. Essa dimensão da acessibilidade é garantida por 

meio de: 

 

a) Disponibilização de profissionais Tradutores/as e Intérpretes de Libras para 

mediação da comunicação entre os/as estudantes surdos/as e demais integrantes da 

comunidade escolar, dentro e fora da sala de aula, em todas as atividades relacionados ao 

ensino, à pesquisa e à extensão promovidas pelo Campus; 

b) Disponibilização de editais dos processos seletivos traduzidos para a Libras; 

c) Disponibilização de provas dos processos seletivos em formato acessível (Libras, 

Braille e Letras ampliadas), bem como de profissional ledor/transcritor para os/as 

candidatos cegos e/ou com baixa visão que não utilizam o Braile; 
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d) Disponibilização de sites acessíveis, com descrição para cegos e com janelas em 

Libras; 

e) Realização de cursos de capacitação em Libras para os/as servidores/as e estudantes 

do Campus; 

f) Adoção de um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braile e áudio 

para uso didático. 

 

7.4 ACESSIBILIDADE INSTRUMENTAL, DIGITAL E TECNOLÓGICA 

 

A acessibilidade instrumental, digital e tecnológica compreende a eliminação de toda e 

qualquer barreira ou entrave aos recursos digitais e tecnológicos utilizados na instituição com 

fins informativos, comunicacionais e/ou didático-pedagógicos. Assim, é garantido ao/à 

estudante com deficiência: 

 

a) Acessibilidade nas páginas Web da instituição por meio de audiodescrição das 

informações visuais e por meio de janelas em Libras; 

b) Utilização de leitores de tela, tais como o DOS-VOX e o NVDA, de modo a 

possibilitar a acessibilidade à pessoa com cegueira e/ou baixa visão; 

c) Utilização de sistemas de comunicação alternativa para estudantes que tenham 

dificuldade na comunicação verbal (oral, sinalizada ou escrita); 

d) Uso de tecnologias assistivas, segundo as necessidades educacionais específicas de 

cada estudante que assim demandarem; 

a) NAPNE equipado com máquina computador, impressora braile, gravador de voz, 

scanner de voz, softwares ledores de tela, lupas, réguas de leitura, dentre outras 

ferramentas de tecnologia assistiva. 

 

7.5 ACESSIBILIDADE NOS TRANSPORTES        

 

As leis nº 10.098 /2000 e 13.146/2015 que discorrem sobre as normas gerais e critérios 

básicos para a acessibilidade das pessoas com deficiências ou mobilidades reduzidas e 

inclusão das pessoas com deficiências, definem como:  
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Pessoa com deficiência: aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 

barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas ; IV - pessoa com mobilidade reduzida: aquela 

que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou 

temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação 

motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de 

colo e obeso (BRASIL, 2000;2015). 

Conforme as leis supracitadas e a resolução nº 30 de 12 de dezembro de 2017 que trata 

da Política de Inclusão no âmbito do IFBA, as barreiras existentes nos transportes e meios de 

transportes deverão cumprir os requisitos de acessibilidade das normas técnicas estabelecidas, 

de forma que os veículos de transportes coletivos terrestre, aquaviário  e aéreo, as instalações, 

as estações, os portos e os terminais em operação no país devem ser acessíveis, a fim de 

garantir o seu uso por todas as pessoas. Nesse aspecto, as pessoas com deficiências ou com 

mobilidade reduzida devem ter acesso pleno e autônomo aos meios de transporte da 

instituição através da identificação e eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu 

acesso. 

Dessa forma, os veículos institucionais e os locais de embarque e desembarque do 

instituto devem ser acessíveis de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas, priorizando 

de forma segura os procedimentos referentes à acessibilidade como determina as legislações 

vigentes relativas aos assuntos. Importante ressaltar, que os veículos adquiridos pela 

instituição deverão ser adaptados com plataforma elevatória ou rampa móvel. E ao renovar a 

frota, priorizar pela compra de veículos já adaptados. Faz se necessário ainda, disponibilizar 

pontos de paradas, estações e terminais acessíveis de transportes coletivos seguros a todas as 

pessoas. Nesse mesmo intuito, sempre que for necessário, possibilitar a presença de 

acompanhante da pessoa com deficiência (PcD) nos transportes e garantir a reserva de 

assentos especiais nos transportes coletivos para as pessoas com deficiência e/ou com 

mobilidade reduzida. 

Além de possibilitar os meios de transportes acessíveis, em conformidades com as 

normas técnicas e as legislações vigentes, é relevante que em todas as áreas de 

estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo e em vias 

públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, 

devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoa com deficiência com 

comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificados. A lei brasileira de 

inclusão nº 13.146/2015 define 2% (dois por cento) do total das vagas no estacionamento, 

garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga devidamente sinalizada e com as especificações de 
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desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade. 

 Vale salientar que se faz necessário assegurar à pessoa com deficiência visual ser 

acompanhada de cão-guia, assim como o direito de ingressar e de permanecer com o animal 

em todos os meios de transporte e em estabelecimentos abertos ao público, de uso público e 

privados de uso coletivo, desde que observadas as condições impostas por Lei. Deve-se 

assegurar também que toda a área da instituição seja sinalizada adequadamente, de acordo 

com as normas de acessibilidade, incluindo os acessos, corredores e áreas de convivência. 

Dessa forma, as ações de acessibilidade estarão ancoradas nas legislações vigentes e na 

resolução nº 30 /2017 que dispõe acerca da Política de Inclusão no âmbito do IFBA.  

 

7.6 ACESSIBILIDADE PROGRAMÁTICA 

 

A Resolução nº 30 de 12 de dezembro de 2017 que trata da Política de Inclusão no 

âmbito do IFBA tem como ações de acessibilidade programática: 

I-Disponibilizar , para a comunidade do instituto, o material de divulgação, 

comunicação e informação institucional em, formatos acessíveis; II-Traduzir para a 

Lingua Brasileira de sinais os Editais para seleção do Ifba, sejam de concurso 

público ou processo seletivo; III-disponibilizar os Editais para seleção do Ifba em 

formato de áudio e/ou legível  por software leitor de tela para permitir o acesso das 

pessoas com deficiência visual;[...]VI- garantir nos eventos do Instituto, a tradução 

para Libras, libras tátil e audiodescrição; VII-Realização de cursos de capacitação ou 

extensão de libras, braile, audiodescrição dentre outros meios para os servidores  do 

Ifba e demais membros da comunidade do Instituto VIII (IFBA, 2017). 

 

Nesse aspecto, além de proposições formativas para a comunidade do Instituto, o 

IFBA providenciará orientações à comunidade interna a respeito do trato das pessoas com 

deficiências por meio de cartilhas e manuais para atendimento às pessoas com deficiências no 

objetivo de orientar a comunidade interna sobre como lidar com as pessoas com deficiências 

de forma a buscar a promoção de uma comunicação mais eficiente levando em conta o 

respeito à diversidade.  Nesse sentido, serão realizados cursos de extensão em Libras, a fim de 

orientar a comunidade interna e externa do Campus sobre como se comunicar com as pessoas 

surdas que acessam a Língua Brasileira de Sinais como uma primeira língua, oficinas de 

Braille e de Audiodescrição, para orientar docentes e técnicos para atuar junto às pessoas 

cegas, baixa visão e deficiência auditiva. Além de outras ações como curso de formação 

continuada para professores/as, curso de Extensão em Educação de Surdos, visando orientar 

docentes sobre o trabalho pedagógico com estudantes surdos; Oficina de Adaptação de 
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Materiais para Estudantes Cegos e/ou com Baixa Visão, visando dialogar com docentes sobre 

as possibilidades de adaptação curricular e de materiais didático-pedagógicos para este 

público entre outras ações formativas. 

Assim, o Manual do Aluno será disponível na versão em PDF no site do Campus, com 

orientações gerais sobre os direitos e deveres dos estudantes, além de apresentar-lhes as 

atribuições e competências gerais dos setores do Campus (por estar disponível nesse formato, 

possibilita ao estudante cego acessar seu conteúdo por meio de leitores de tela, tais como o 

NVDA). Vale salientar também que as temáticas relacionadas à Inclusão de Pessoas com 

Deficiências serão contempladas em eventos formativos do IFBA – Campus Jacobina, tais 

como a Jornada Pedagógica, a Semana de Ciência e Tecnologia e o Seminário do Setembro 

Azul entre outros de igual relevância.  

 

8.  SERVIÇO DE APOIO AO DISCENTE E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

O serviço de apoio ao discente e a pessoa com deficiência é feito por meio da Política 

de Assistência Estudantil do IFBA, do Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades 

Específicas – NAPNE, do Programa Bolsa Permanência do Governo Federal, além de outras 

ações exitosas e inovadoras descritas nas políticas de ensino, pesquisa e extensão.  

 

8.1 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFBA 

 

A Política de Assistência Estudantil do IFBA é definida em seu artigo 1º, parágrafo 

único, como: 

 

[...] um arcabouço de princípios e diretrizes que orientam a elaboração e 

implementação de ações que garantam o acesso, a permanência e a conclusão de 

curso dos estudantes do IFBA, com vistas à inclusão social, formação plena, 

produção de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e ao bem estar 

biopsicossocial. 

 

Para garantir a assistência e permanência do discente, a Política divide-se em três 

eixos: Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE), que é destinado a discentes em 

comprovada situação de vulnerabilidade social, sendo obrigatória a participação em processo 

de seleção socioeconômica; Programas Universais, que se destina a todo e qualquer estudante 
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regularmente matriculado no IFBA, sem a necessidade de seleção socioeconômica; e, 

Programas Complementares, que também se destina a todo e qualquer estudante regularmente 

matriculado, porém a sua participação deverá ser condicionada a questões socioeconômicas 

e/ou meritocráticas. 

Dessa forma, o discente do curso de Licenciatura em Computação poderá participar 

dos programas de acordo com suas características e necessidades, sendo as seguintes 

modalidades disponíveis: 

 

8.1.1 Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE) 

 

Dos auxílios: 

 

1) Auxílio Transporte: disponibiliza auxílio financeiro para despesas mensais de 

deslocamento da residência do discente até o Campus. 

2) Auxílio Moradia: disponibiliza auxílio financeiro para contribuir com despesas mensais 

referentes à moradia dos estudantes oriundos de municípios diferentes da localidade do 

Campus e/ou que morem na mesma localidade do Campus, porém, a convivência sócio-

familiar do estudante implica em risco pessoal e social. 

3) Auxílio para Aquisições: disponibiliza auxílio financeiro para atender aos estudantes no 

custeio de material escolar, fardamento ou aquisições que os auxiliem no seu 

desenvolvimento acadêmico. 

4) Auxílio Cópia e Impressão: visa conceder auxílio por meio de cópias e/ou impressão de 

materiais didáticos aos estudantes. 

5) Auxílio alimentação: tem o objetivo de subsidiar uma refeição diária ao estudante 

selecionado. 

 

Das bolsas: 

 

1) Bolsa vinculada a Projetos de Incentivo a Aprendizagem – PINA: tem como objetivo 

disponibilizar bolsa mensal ao estudante conforme edital do processo seletivo do PAAE. Os 

discentes que são selecionados no PAAE recebem bolsa e/ou auxílios no valor de 20% a 50% 

do salário mínimo vigente, a depender da modalidade escolhida.  
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Intercâmbio: 

 

A Política de Assistência Estudantil através do Programa de Assistência e Apoio ao Estudante 

prevê, ainda, a realização de intercâmbio cultural. O objetivo do intercâmbio é a troca de 

experiência entre os bolsistas assistidos pelo PAAE e deve ser realizado, preferencialmente, 

em cidades nas quais existam IF’s. Participarão da atividade, apenas, os estudantes bolsistas 

selecionados no processo seletivo do PAAE.  Para a sua realização é importante uma 

avaliação da viabilidade da sua execução, analisando a disponibilidade de recursos financeiros 

do Campus. 

 

8.1.2 Programas Universais 

 

Os Programas Universais têm o objetivo de desenvolver ações para todos os 

estudantes regularmente matriculados, incluindo os discentes de Licenciatura em 

Computação, através de projetos que atendam aos critérios dos seguintes programas: 

 

1) Programa de Educação para Diversidade: este programa tem como objetivo 

viabilizar ações que possibilitem reflexões e mudanças de atitudes sobre equidade, 

diversidade étnico-racial, gênero, religião, orientação sexual, idade, dentre outras 

questões relativas, demandadas pelo contexto no qual o Campus está inserido. 

2) Programa de Atenção às Pessoas com Necessidades Específicas: este programa tem 

como objetivo desenvolver ações com a finalidade de garantir aos estudantes com 

Necessidades Específicas condições de equidade no acesso, na permanência, no 

acompanhamento e no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, e 

conclusão dos cursos com qualidade. No Campus, ações voltadas à tradução e 

interpretação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para aluna surda é ofertada pelo 

setor Multidisciplinar através de profissional Tradutora e Intérprete de LIBRAS. O 

programa também se destina a apoiar as ações propostas pelo NAPNE (Núcleo de 

Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas). 

3) Programa de Assistência à Saúde: este programa tem por objetivo promover a 

assistência à saúde da comunidade discente, em caráter preventivo, educativo e de 

primeiros socorros. Ainda não está completamente consolidado no Campus Jacobina, mas 

tem o serviço ofertado pelo setor Multidisciplinar através de profissional graduada em 
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Enfermagem. 

4) Programa de Acompanhamento Psicológico: este programa visa à promoção do bem 

estar biopsicossocial e das condições para a aprendizagem dos estudantes, através de 

ações de natureza preventiva e interventiva e de promoção de saúde, que respeitem a ética 

e os direitos humanos e priorizem a multidisciplinaridade. As ações vinculadas a este 

programa têm como objetivo, sobretudo, a prevenção em caráter educativo, não sendo, 

portanto, objetivo do programa o tratamento ou a cura de transtornos psicológicos, 

comportamentais e de aprendizagem. No Campus Jacobina, não existe o profissional de 

Psicologia para atendimento aos discentes, portanto, as ações desse programa podem ser 

executadas através de projetos voltados a essa temática. 

5) Programa de Acompanhamento Pedagógico: este programa tem como objetivo 

subsidiar o processo ensino-aprendizagem por meio de estratégias institucionais que 

viabilizem a aprendizagem dos estudantes. Esse programa é regularmente ofertado pelo 

setor Multidisciplinar do Campus, através de profissionais da área de Pedagogia, com o 

apoio de profissional Técnico em Assuntos Educacionais. 

6) Programa de Acompanhamento Social: este programa prevê ações voltadas à atenção 

social, observando-se os riscos pessoais e sociais que os estudantes podem ser 

acometidos, visando à qualidade da sua formação acadêmica e cidadã. As ações deste 

programa são ofertadas pelo setor Multidisciplinar através de profissional com formação 

em Serviço Social. 

7) Programa de Incentivo à Educação Física e Lazer: este programa objetiva contribuir 

para a formação física e intelectual, agindo também como um elemento de inclusão 

social, colaborando com a formação cidadã. 

8) Programa de Incentivo à Educação Artística e Cultural: este programa tem por 

finalidade possibilitar aos estudantes o exercício dos direitos de acesso aos bens e à 

produção culturais, visando oferecer uma formação estética ampliada, de modo a 

incentivar o desenvolvimento da criatividade e do olhar analítico, além de promover a 

prática da sensibilidade, melhorar a autoestima e o aprimoramento do fazer artístico, a 

qualidade do desempenho acadêmico e produção do conhecimento. 

9) Programa de Incentivo à Formação da Cidadania: este programa tem como objetivo 

fomentar espaços de discussão e reflexão do estudante enquanto sujeito político crítico, 

contribuindo para a construção de sua autonomia e a sua participação ativa no ambiente 

acadêmico-científico e na sociedade. 

10) Programa de Assistência a Viagens: este programa visa viabilizar a participação do 
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estudante em eventos, reuniões, comissões e visitas técnicas. Serão consideradas ajudas 

de custo com viagens para apresentar trabalhos acadêmicos, científicos, tecnológicos, 

artísticos, culturais e esportivos vinculados à instituição, bem como para participar de 

visitas técnicas, comissões instituídas por portaria e/ou resolução e representar o IFBA ou 

Campus em fóruns internos e externos, mediante autorização oficial. 

 

Além das ações que são desenvolvidas continuamente através de atendimentos feitos 

pela equipe Multidisciplinar, os outros programas dependem da submissão de projetos por 

servidores do IFBA e de previsão orçamentária anual que possibilitem a execução das 

atividades. Mas, os discentes de Licenciatura da Computação podem ser contemplados por 

todos os programas. 

Segundo o artigo 84 da Política de assistência Estudantil, os recursos destinados aos 

Programas Universais poderão ser utilizados para custear o acesso a eventos, despesas com 

deslocamento e alimentação dos estudantes, adquirir materiais de custeio para realizar 

atividades na Instituição e contratar serviços de natureza correspondente aos objetivos do 

projeto proposto. 

 

8.1.3 Programas Complementares 

 

Os Programas Complementares que estão sendo ofertados pelo Campus, e que 

assistem aos discentes de Licenciatura em Computação são: 

 

1) Programa de Iniciação Científica e Tecnológica: tem como objetivo promover e 

ampliar a formação integral de estudantes, estimulando e desenvolvendo a pesquisa 

científica e tecnológica com custeio de bolsas de Iniciação Científica. 

2) Programa de Monitoria: é destinado a custear bolsas para estudantes selecionados 

por mérito e em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica para atuarem como 

monitores de disciplinas específicas ou projetos de extensão relacionados ao ensino, 

mediante projeto e sob a supervisão do docente da disciplina ou projeto de extensão. 

3) Nivelamento: é desenvolvido através da oferta de Projeto de Extensão em 

Informática Básica, dos componentes curriculares Fundamentos da Matemática e Leitura 

e Produção Textual no primeiro semestre e Inglês I no segundo semestre. 

4) Estágios extracurriculares: visa propiciar a complementação da aprendizagem do 
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licenciando através da vivência de experiências profissionais que não sejam obtidas no 

ensino escolar. Como estágios extracurriculares admitem-se as experiências realizadas na 

educação não formal, visando à popularização da ciência, os estágios realizados em 

indústrias ou centros de pesquisa e outros relacionados à área de formação. 

 

8.2 NÚCLEO DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS 

(NAPNE) 

 

A estrutura de funcionamento do NAPNE e as ações implementadas pelo Núcleo para 

garantir a acessibilidade dos/as estudantes no IFBA Jacobina estão descritas no tópico 7. 

Acessibilidade. Atualmente, o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas é 

constituído por uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais das áreas de 

pedagogia, Libras e artes.  

O Núcleo dispõe de sala própria para atendimento, equipada com mobiliário (mesas, 

cadeiras e armários), computadores, impressora Braille, materiais didáticos adaptados para 

pessoas cegas e surdas, audiolivros e livros impressos em Braille. Além de atendimento 

pedagógico especializado, o NAPNE oferece os serviços de tradução e interpretação em 

Libras e aulas de Libras como primeira língua (L1) para alunos surdos. 

 

8.3 PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA 

 

Os discentes de Licenciatura em Computação podem dispor do Programa Bolsa 

Permanência, criado pelo Ministério da Educação, destinado à concessão de bolsas de 

permanência a estudantes de graduação de Instituições Federais de ensino superior. É um 

auxílio financeiro que tem por finalidade minimizar as desigualdades sociais, étnico-raciais e 

contribuir para permanência e diplomação dos estudantes de graduação em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, em especial os indígenas e quilombolas. Podem solicitar a 

Bolsa Permanência apenas os discentes que são indígenas e quilombolas, ou os discentes que 

atendem aos critérios de vulnerabilidade socioeconômica do programa. 

 

 

9. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
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A avaliação da aprendizagem dos discentes do curso de Licenciatura em Computação 

será ancorada numa concepção qualitativa e dialética da educação, compreendendo que esta 

requer intencionalidade e planejamento, estando embasada legalmente na Lei de diretrizes e 

bases da Educação Lei nº 9394/96, na Organização Didática vigente do IFBA e no Projeto 

Político Institucional do Instituto. Nesse aspecto, o processo de avaliação da aprendizagem 

será amplo, contínuo, gradual, cumulativo e cooperativo, promovendo a interação entre os 

aspectos qualitativos e quantitativos como prevê a Lei de diretrizes e Bases da Educação nº 

9394/96.  

Dessa forma, como expõe Luckesi (2003, p.32), “o ato de avaliar, devido estar a 

serviço do melhor resultado possível, antes de mais nada , implica na disposição de acolher a 

realidade como ela é”. Nesse sentido, acolher é entender que os educandos estão em 

desenvolvimento e que suas dificuldades de aprendizagens são transitórias e necessitam de 

acompanhamento e mediação dos/as docentes. A avaliação deverá ser apreendida como uma 

prática pedagógica que visa o diagnóstico e a decisão em torno da situação identificada a fim 

de promover ações voltadas à aprendizagem dos discentes de forma sistemática e contínua, 

tendo como características principais, conforme o autor supracitado ser: 

 

 Diagnóstica e processual- entendendo que a aprendizagem é um processo constante, 

que os “erros e incompreensões’ fazem parte do processo e necessitam de uma 

mediação docente para ressignificar as aprendizagens;  

 Dinâmica- a avaliação necessita ser pensada como diagnóstico do processo de 

ensino e de aprendizagem, não podendo fixar em resultados estáticos, mas na 

importância de rever o processo e propor ações de melhoria à situação identificada; 

 Inclusiva e democrática- avaliar também é incluir, diversificando e adaptando os 

instrumentos às necessidades do educando e da turma sempre que possível.  

Importante também desenvolver a negociação com a turma a respeito dos 

instrumentos e dos critérios avaliatórios; 

 De prática pedagógica dialógica- estabelecer uma relação de diálogo e negociação 

com a turma, percebendo a avaliação como parte inerente do processo de educar, no 

qual professor (a) e estudantes aprendam juntos e sintam-se implicados com as 

ações de melhoria e da qualidade do ensino e da aprendizagem. 
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         A avaliação dos estudantes será a mais diversificada possível, permitindo aos discentes 

oportunidades diferentes de aprendizagem, não perdendo de vista os seus aspectos formativos 

e devendo utilizar os mais variados instrumentos para avaliar e qualificar os estudantes. Nesse 

sentido, é de suma importância que se transponha os equívocos dos termos avaliar e examinar, 

compreendendo avaliar como diagnóstico da situação de aprendizagem na qual será 

importante a realização de uma intervenção pedagógica para a melhoria da aprendizagem e 

dos resultados, enquanto examinar diz respeito apenas a verificação dos conhecimentos que os 

discentes conseguiram alcançar.  

Nesse aspecto, o Projeto Pedagógico Institucional (2013, p.54) afirma que “a avaliação 

da aprendizagem dos estudantes é processo de caráter formativo e permanente e visa à sua 

progressão para o alcance do perfil profissional de conclusão sendo contínua e cumulativa”. 

Assim, faz-se necessário conceber os estudantes como seres humanos em processo de 

construção de suas identidades e aprendizagens, evitando construir rótulos e estigmas a 

respeito dos/as discentes, pois estes são seres humanos em processos de aprendizagem que 

estão em constantes avanços e ressignificações de seus conhecimentos. Portanto, segundo 

Luckesi (2003) avaliar é uma ação que subsidia a prática pedagógica, permitindo a melhoria 

da educação e de resultados mais satisfatórios.   

            Para Lukesi (2003),  

 
A situação diagnosticada, seja ela positiva ou negativa, o ato de avaliar, para se 

completar, necessita da tomada de decisão. O que quer dizer que a decisão do que 

fazer com a realidade avaliada se impõe no ato de avaliar, pois que, em si mesmo, 

ele contem essa possibilidade. Mais do que isso: a tomada de decisão é uma 

necessidade para que o ato de avaliar se conclua e se concretize (LUCKESI, 2003, p. 

45). 

 

Dessa forma, a própria palavra avaliação demonstra o seu conceito, se dividirmos a 

palavra em aval + ação ou avalia + ação, temos que avaliação é uma olhar sobre os resultados 

e a partir dele se propõe as ações interventivas necessárias. Assim, não se confunde com 

instrumentos para construção das informações, que são os recursos pedagógicos que se utiliza 

para captar o desempenho dos estudantes e que devem ser os mais diversos e adequados às 

necessidades do contexto educativo para o acompanhamento das aprendizagens como: 

 

 Atividades individuais e em grupo, como: pesquisa bibliográfica, demonstração 

prática, portfólio e seminários;  

 Pesquisa de campo, elaboração e execução de projetos;  

 Provas e testes escritos e/ou orais: individual ou em equipe;  
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 Produção textual, científica, artística ou cultural.  

 Fichas de observação 

 Autoavaliação da aprendizagem.  

 

Os instrumentos servem para descrever e diagnosticar a realidade do processo de 

ensino e aprendizagem no contexto educacional, tendo a função de ampliar a visão acerca dos 

resultados apresentados e possibilitar as intervenções necessárias. Importante salientar que 

todo instrumento para avaliação necessita ser organizado e planejado previamente para que 

atinja os resultados esperados. A ação avaliativa faz parte do processo pedagógico e por isso 

não há a necessidade de mudança de postura docente, “fiscalização policial” ao avaliar os/as 

estudantes, como se ensinar e avaliar fossem ações distintas e separadas do processo de ensino 

e aprendizagem. Dessa forma, a avaliação no Curso de Licenciatura em Computação visa 

desenvolver as competências e habilidades previstas na concepção do curso: 

 

 Ao final de cada semestre/curso, é imprescindível que os/as graduandos/as 

demonstrem a compreensão da inter-relação entre as áreas de computação e educação, 

de maneira multireferencial e transversal, de forma a ressignificar as ações de ensino e 

aprendizagem;  

 Os estudantes ao final de cada processo avaliativo necessitam confirmar a apreensão 

dos conteúdos da área de computação, articulando-os, a partir de reflexividades que os 

proporcione o desenvolvimento de saberes teóricos e práticos, que lhes permitam a 

proposições e resoluções de problemas cotidianos de sua área profissional, em nível 

local, regional global. 

 Nos processos contínuos de avaliação, é imperativo que se identifique a construção 

dos conhecimentos dos estudantes numa relação intrínseca entre teoria e prática, 

compreendendo os princípios éticos da profissão e de valorização dos seres humanos.  

 Ao final do semestre/curso, é imperativo que os/as estudantes demostrem-se criativos, 

autônomos e colaborativos no exercício de sua ação profissional.  

 

Como o processo de avaliação prima por ser qualitativo, diagnóstico e processual, a 

cada etapa avaliativa será elaborado relatório diagnóstico da situação identificada, seja 

positiva ou não, para a tomada de decisão e as devidas intervenções, que podem ser a revisão 

dos objetivos e replanejamento da(s) disciplina(s), bem como desenvolvimento de projetos 
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pedagógicos de melhoria da aprendizagem como, por exemplo, retomadas de conteúdos de 

forma interdisciplinar no intuito de auxiliar aos estudantes em seus processos de 

aprendizagem e melhoria do curso. Nesse aspecto, o Projeto Pedagógico Institucional (2013, 

p.55-58) do IFBA confirma a necessidade de “diagnosticar as causas determinantes, internas e 

externas, das dificuldades de aprendizagem para possível redimensionamento das práticas 

educativas, elaborando plano de ação individual e coletivo a ser divulgado como parte das 

atividades da instituição”, considerando a avaliação como diagnóstica, formativa e somatória, 

“além de momentos coletivos de auto e heteroavaliação entre os sujeitos do processo de 

ensino e aprendizagem”. 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem será ancorada legalmente pelas 

normas acadêmicas do Ensino Superior do IFBA que definirá os critérios para notas, 

frequência, segunda chamada, prova final, registro do desempenho acadêmico, dentre outros, 

bem como orientações determinadas pelo Ministério da Educação (MEC) e Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, Lei 9394/96.  Sempre que se fizer necessário, a avaliação do processo de 

ensino e aprendizagem será submetida à apreciação do colegiado do curso para emissão de 

parecer e deliberação acerca do assunto. 

 

9.1 ACESSIBILIDADE NA AVALIAÇÃO 

 

 A avaliação no contexto da educação em perspectiva inclusiva se constitui em 

importante elemento na busca pela identificação dos diversos entraves ao desenvolvimento 

acadêmico dos/as estudantes. Constitui-se, portanto, em atividade necessária que antecede o 

(re)planejamento das ações a serem empreendidas visando garantir o sucesso acadêmico de 

cada graduando/a. Nesse cenário, uma avaliação a serviço da inclusão e que contemple o 

contexto da diversidade precisa superar as tradicionais práticas avaliativas centradas nos 

vieses somatórios e classificatórios (MINETTO, 2008) que são constituintes de práticas 

excludentes no interior das instituições de ensino. 

A avaliação é uma dimensão do currículo escolar que também precisa ser flexibilizada 

de modo a se atender às necessidades educacionais específicas dos estudantes com 

deficiências visando a promoção da acessibilidade. A avaliação no contexto da inclusão e da 

diversidade não pode se resumir a aprovar/reprovar os/as estudantes, mas precisa primar pelos 

aspectos qualitativos e deve ser registrada em formato de relatórios individuais que descrevam 

as aprendizagens atitudinais, procedimentais e conceituais desenvolvidas pelos/as estudantes 
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público-alvo da educação especial, sempre tendo como referência o desempenho destes a 

partir das adaptações promovidas pelos/as docentes (MINETTO, 2008).  

Certamente, nada impede que sejam atribuídos conceitos/notas no decorrer do 

processo avaliativo envolvendo os estudantes com deficiências, com TGDs e com altas 

habilidades/superdotação. Contudo, cumpre a necessidade de transcendê-los/as e utilizá-los/as 

como elementos que possam nortear mudanças nas práticas ao invés de, por meio destes/as, 

culpabilizar ou discriminar o/a estudante em razão de sua deficiência e/ou de suas diferenças. 

Assim também, numa perspectiva educacional inclusiva, os critérios avaliativos envolvendo 

os/as estudantes com necessidades educacionais específicas deverão ser flexibilizados 

segundo suas diferenças e segundo as necessidades que forem evidenciadas. 

No que se refere à avaliação no contexto da inclusão, Minetto (2008) destaca a 

importância de não se focar apenas nas dificuldades apresentadas pelos/as estudantes com 

deficiências, devendo-se, ao invés disso, buscar evidenciar suas competências e habilidades já 

adquiridas, de modo a possibilitar o (re)planejamento de ações pedagógicas que estejam a 

serviço de seu progresso. Além disso, as avaliações envolvendo as pessoas com deficiências 

deverão considerar suas individualidades, suas diferenças e suas especificidades, nunca 

comparando o seu desenvolvimento com os/as demais colegas, mas sempre buscando 

observar seus avanços a partir de diagnósticos avaliativos realizados no início de cada etapa 

de aprendizagem.  

É possível considerar ainda, nesse ínterim, que há a possibilidade de os/as estudantes 

com deficiências não desenvolver todas as competências/habilidades desejadas para o 

semestre/ano em que se encontram, o que não deve ser tomado como uma barreira para que 

possam seguir galgando novos níveis em sua trajetória acadêmica. A avaliação, neste caso, 

deverá “comparar as condições iniciais e finais, quais os ganhos, isto é, qual a porcentagem 

atingida com objetivos propostos a ele e trabalhados com ele” (MINETTO, 2008, p. 87). 

Assim, a avaliação se constitui numa importante dimensão do trabalho pedagógico que se 

coloca a serviço da promoção da inclusão e da acessibilidade no espaço educacional. 

Nesse ínterim, cumpre destacar que a avaliação diagnóstica deverá figurar posição de 

relevância no início de cada novo momento didático-pedagógico – seja um novo semestre, um 

novo conteúdo, uma nova unidade letiva. Tal avaliação possibilitará que sejam identificados 

os níveis de conhecimentos destes/as estudantes, oportunizando, em seguida, o planejamento 

do ato de ensinar segundo as diversas potencialidades por estes evidenciadas. 

No desenvolvimento da avaliação processual, deverão ser criados portfólios que 

registrem/arquivem as atividades desenvolvidas pelos/as estudantes com deficiências, TGDs 
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e/ou altas habilidades/superdotação, de modo a se possibilitar tanto um acompanhamento 

sistematizado do seu desempenho quanto uma avaliação adequada de seu progresso. 

Outrossim, para além da aprendizagem/memorização de conteúdos acadêmicos, outras 

questões serão consideradas no processo avaliativo desse público discente, tais como as 

questões relacionais e o desenvolvimento da autonomia e da independência (MINETTO, 

2008) – dimensões importantes em seu desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional. 

Por fim, a Resolução nº 30 de 12/12/2017 do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia apontam outras flexibilizações que deverão ser consideradas no processo 

avaliativo envolvendo os/as estudantes com deficiências visando a promoção da 

acessibilidade, a saber: tempo adicional para realização das atividades avaliativas de no 

mínimo 1 hora (Art. 13); garantia de terminalidade específica aos estudantes com deficiência 

intelectual, esgotadas as possibilidades de adaptação nas metodologias e nos processos 

avaliativos (Art. 12); garantia da utilização de diferentes procedimentos de avaliação, 

adaptando-os aos diferentes estilos dos/as estudantes (Art. 14); adoção de critérios 

diferenciados de avaliação nas provas discursivas, escritas ou de produção textual, 

considerando a singularidade linguística dos estudantes surdos e surdocegos no domínio da 

modalidade escrita da língua portuguesa. Assim, o desenvolvimento das práticas avaliativas 

caminhará na direção dos princípios da inclusão, contribuindo com a reparação ao histórico 

processo de exclusão que fora destinado a este público estudantil. 

 

9.2 GESTÃO DOS CURSOS E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E 

EXTERNA 

 

A avaliação institucional é imprescindível à qualidade do ensino ofertado e ao sucesso 

das aprendizagens a serem desenvolvidas, sendo um instrumento primordial à gestão do IFBA 

e a melhoria dos cursos.  Nessa direção, conforme O Projeto Pedagógico Institucional (2013), 

a avaliação seguirá os pressupostos teóricos e metodológicos apontados na proposta 

pedagógica do instituto e as Diretrizes emanadas do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES, sob a Lei nº 10.861/2004, subsidiado pela Diretoria de 

Avaliação da Educação Superior (DAES). 

De acordo com o PPI do IFBA, o sistema de autoavaliação:  

 

[...] deverá estar inserido num processo maior de avaliação institucional, de forma a 

conduzir os esforços e os processos institucionais, em suas distintas dimensões, para 
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um padrão qualitativo e quantitativo de coerência acadêmica e pedagógica, numa 

perspectiva de aperfeiçoamento contínuo. 

 

Em conformidade com o SINAES, a Comissão Própria de Avaliação (CPA), se 

constitui como órgão colegiado do IFBA, “formado por membros eleitos de todos os 

segmentos da comunidade acadêmica e de representantes da sociedade civil organizada, com 

o objetivo de conduzir os processos de avaliação internos da instituição” (IFBA, 2018). Nesse 

sentido, a cada três anos é realizada a autoavaliação institucional conduzida pela CPA, com o 

intuito de diagnosticar os processos de ensino e aprendizagem em todos os aspectos , a fim de 

melhorar seus processos de ensino e de aprendizagem. 

A avaliação interna será subsidiada pelos documentos Projeto de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Projeto Pedagógico do curso 

(PPC) e relatórios de autoavaliação, entre outros que considerar relevantes. Com base nas 

informações construídas, será elaborado relatório próprio pela Comissão Setorial de 

Avaliação (CSA) do Campus, condensando todas as informações. 

A referida comissão formada por representantes dos segmentos da sociedade civil 

organizada, discentes, docentes e técnicos administrativos, discutirá o relatório, elencará os 

problemas diagnosticados, definindo-os por ordem de prioridade e urgência, de forma a 

possibilitar a realização do planejamento das ações alinhadas aos objetivos e metas da 

instituição, focando especialmente na qualidade do ensino, da aprendizagem e do curso 

ofertado.  A CPA e CSA sistematizarão as informações e prestará os informes necessários ao 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em observação 

aos critérios, estratégias e diretrizes delineados pela Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES). 

A avaliação do corpo docente, técnicos administrativos e discente, sobre o curso 

ocorre por meio de formulários/questionários online específicos a cada categoria, através da 

ferramenta surveymonkey, disponibilizados aos docentes, técnicos administrativos e 

estudantes pela CPA e será acompanhada pela Comissão Setorial local. Dessa forma, cada 

segmento responde às questões que lhe dizem respeito, em formulário/questionário próprio, e 

além de avaliar os diversos aspectos definidos no questionário, também realiza sua 

autoavaliação como docente, técnico ou estudante.  

Nesse sentido, a avaliação interna do curso prevê: 
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 Avaliação do corpo discente sobre o curso – sua estrutura curricular, utilização dos 

espaços educativos (laboratórios, bibliotecas, etc), a atuação dos docentes, estrutura 

física, comunicação com a coordenação do curso, etc; 

 Avaliação do corpo docente – sua estrutura curricular, a auto- avaliação, estrutura 

física, comunicação com a coordenação do curso, etc;  

 Avaliação do corpo técnico-administrativo - A atuação dos docentes, discentes, 

comunicação com a coordenação do curso, estrutura física, seu desempeno 

contribuindo para o bom andamento do curso, etc; 

 Avaliação interna do curso através do índice de evasão, aceitação dos formandos no 

mercado nacional e internacional e em programas de pós-graduação, convênios, 

produção científica dos alunos, projetos integrados de ensino, pesquisa e extensão, 

recursos e estágios remunerados obtidos em outras empresas, estrutura curricular, 

biblioteca, média das avaliações anuais por grupos de alunos e etc. 

 

Os questionários online também são disponibilizados pela CPA à comunidade externa 

e aos egressos para realizarem a sua avaliação acerca da instituição e dos cursos ofertados. As 

questões são diferenciadas para cada grupo social/setor da instituição e dos cursos, mas 

todos/as respondem a avaliação da instituição e dos cursos, referentes às ações de cunho 

pedagógico, administrativo, gestão e coordenação dos cursos entre outros aspectos relevantes 

a melhoria da instituição e dos cursos. 

Para subsidiar a análise interna e auto avaliativa, conduzida e orientada pela CPA, será 

realizada a avaliação externa pelo Ministério da Educação, em um processo amplo, via 

SINAES que observará a articulação das ações realizadas pelo IFBA e às proposições do 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) em instrumento próprio, dimensões 

previamente definidas e de cunho formativo, no intuito de melhorar a qualidade do ensino 

oferecido.  

O SINAES avalia os cursos, a instituição e os/as estudantes; e a fim de realizar uma 

avaliação fidedigna, utiliza-se de vários instrumentos “complementares: autoavaliação, 

avaliação externa in loco, ENADE, avaliação dos cursos de graduação considerando as três 

dimensões: organização didático-pedagógica, perfil do corpo docente e Instalações físicas; e 

instrumentos de informação como o censo e o cadastro” (Site do Inep). A avaliação do 

desempenho dos estudantes será feita pelo Exame Nacional de Desempenho do Estudante 
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(ENADE) que aplicará “periodicamente aos alunos de todos os cursos de graduação, ao final 

do primeiro e do último ano de curso” (BRASIL, 2004).  

O curso será avaliado nos aspectos curriculares e metodológicos, atentando-se para o 

cumprimento do PPC do curso nos aspectos inerentes à concepção, perfil dos egressos, 

missão e objetivos a serem alcançados. Além disso, utilizará os resultados do ENADE como 

bússola propulsora para a melhoria dos seus processos de ensino e aprendizagem, buscando 

contextualizar seu currículo, bem como suas metodologias, a fim de concretizar o tripé do 

ensino, pesquisa e extensão, primando para a construção intrínseca entre teoria e prática. 

Nesse aspecto, para a concretude da tríade entre ensino, pesquisa e extensão, a 

Coordenação de Projetos e Convênios (CPC), buscará desenvolver ações em prol da 

promoção da extensão universitária, visando a “inclusão social, geração de oportunidades e 

melhoria das condições de vida” por meio de convênios e parcerias. 

As avaliações externas e a auto avaliação servirão como insumo para aprimoramento 

contínuo do planejamento do curso. A gestão do curso, com base nos resultados avaliatórios,  

expressos nos relatórios específicos, torna imprescindível transformar o autoconhecimento e 

os resultados obtidos, em conhecimento ressignificado para melhoria constante do curso, de 

forma a subsidiar as ações correspondentes às dimensões: organização didático-pedagógica, 

perfil do corpo docente e Instalações físicas. 

 

9.3 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS ANTERIORMENTE DESENVOLVIDAS 

 

O aproveitamento de estudos se refere à disciplina curricular em que o/a discente 

encontra-se matriculado/a, mas em face de já ter cursado componente equivalente ou ter 

construído experiências/estágios na área de formação em que está estudando, poderá requerer 

a dispensa do componente curricular, apresentando os documentos comprobatórios de sua 

frequência e aprovação na disciplina solicitada para aproveitamento.  

Assim, o aproveitamento de estudos obedecerá às Normas Acadêmicas do Ensino 

Superior do IFBA, na qual descreve que os/as estudantes poderão solicitar aproveitamento de 

estudos no prazo fixado pelo calendário acadêmico, protocolando seu pedido e encaminhando 

ao Conselho de Curso, que juntamente com os/as professores (as) da área em questão, 

apreciará, validará e emitirá parecer seguindo os passos previstos nas referidas normas 

acadêmicas. 
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10. GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO 

 

A gestão acadêmica do curso de Licenciatura em Computação do Campus Jacobina 

compreende: Colegiado de Curso, Coordenação de Curso e Núcleo Docente Estruturante. 

 

10.1 COLEGIADO 

  

Os Colegiados dos Cursos de Licenciatura serão compostos pelo Coordenador do 

Curso, que o presidirá, por quatro representantes docentes que desempenham atividades no 

Curso, sendo eleitos pelos seus pares dos respectivos Departamentos e áreas de conhecimento, 

um representante técnico-pedagógico e um representante discente titular, que em caso de 

ausência poderá ser substituído pelo suplente, ambos regularmente matriculados no Curso e 

indicados pelo órgão representante competente. Todos os membros do Colegiado de Curso 

terão um mandato de 01 (um) ano, podendo ser reconduzido, a exceção do seu presidente, o 

Coordenador do Curso, que é membro nato.  

As atribuições do Colegiado dos Cursos de Licenciatura são as seguintes: 

 

 Apreciar e deliberar sobre as sugestões apresentadas pelos docentes e pelos discentes 

quanto aos assuntos de interesse do Curso;  

 Aprovar o levantamento realizado pelo Coordenador do Curso das necessidades de 

Recursos Humanos e encaminhamento à Diretoria de Ensino;  

 Aprovar o desenvolvimento e aperfeiçoamento de metodologias próprias para o 

ensino, bem como os programas e planos propostos pelo corpo docente para as 

disciplinas do curso;  

 Analisar irregularidades e aplicar as sanções previstas no Regime Disciplinar, no 

Regimento Geral e outras normas institucionais, no que se refere ao Corpo Docente e ao 

Corpo Discente, no âmbito de sua competência;  

  Aprovar os planos de atividades a serem desenvolvidas no Curso; 

 Deliberar sobre as atividades didático-pedagógicas e disciplinares do curso e 

proceder a sua avaliação periódica;  

 Definir e propor as estratégias e ações necessárias e/ou indispensáveis para a 

melhoria de qualidade da pesquisa, da extensão e do ensino ministrado no curso; 

 Decidir sobre recursos interpostos por seus alunos contra atos de professores do 
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Curso, naquilo que se relacione com o exercício da docência;  

 Analisar e decidir sobre recurso de docente contra atos de discentes relativos ao 

exercício da docência;  

 Deliberar sobre o projeto pedagógico do curso, observando os indicadores de 

qualidade determinados pelo MEC e pela instituição;  

 Colaborar com os diversos órgãos acadêmicos nos assuntos de interesse do Curso; 

 Analisar e decidir os pleitos de aproveitamento de estudos e adaptação de disciplinas, 

mediante requerimento dos interessados;  

 Exercer outras atribuições que lhe forem designadas pela administração superior do 

IFBA.  

 

O colegiado do Curso de Licenciatura em Computação do Campus Jacobina é 

composto de forma multidisciplinar, com docentes que atuam nas áreas de conhecimento que 

compõem o curso. Desta forma, procurar-se-á trazer para o colegiado a característica do 

Curso que é a multidisciplinaridade. O Colegiado reúne-se ordinariamente, nas datas previstas 

no calendário acadêmico, duas vezes por cada período letivo e, extraordinariamente, toda vez 

que um fato relevante assim o requerer, mediante a convocação do seu Presidente. Todas as 

reuniões são amplamente divulgadas para a comunidade acadêmica, as decisões e 

encaminhamentos ficam registrados em atas, que podem ser acessados pelos membros da 

comunidade, assim como o seu Plano de Trabalho.  

A composição atual do colegiado do Curso superior de Licenciatura em Computação 

do Campus Jacobina foi definida em reunião de coordenação com os professores do curso, 

realizada no dia 19 de setembro de 2018, sendo formado pelos seguintes membros, conforme 

Portaria nº 074 de 06 de novembro de 2018. 

 

QUADRO 7- Quadro composição Colegiado. 

MEMBRO CATEGORIA 

Yuri Bastos Wanderley (Presidente) Docente 

Alberto Vianna Dias da Silva (Vice-

Presidente) 

Docente 

Rebeca da Silva Barros Docente 

Francieli Mota da Silva Barbosa Nogueira Docente 

Joallan Cardim Rocha Docente 

Indaiara Célia da Silva TAE 

Iara Reis da Silva(Titular)  Discente 

Ed Carlos Sousa da Silva (Suplente)  Discente 
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10.2 COORDENAÇÃO 

 

O Curso de Licenciatura em Computação do Campus Jacobina será dirigido por um 

Coordenador indicado dentre os integrantes do Corpo Docente do Curso pela Direção Geral 

em consonância com a Direção de Ensino do Campus, salvaguardada a sua formação e a 

especificidade do Curso em questão, não havendo interesse por parte dos docentes da área 

técnica em assumir a função, a Direção de Ensino buscará entre os Docentes do Curso a 

assunção desta Coordenação. O Coordenador de Curso possui as seguintes atribuições: 

 

 Convocar e presidir as reuniões, coordenar as atividades e representar o Colegiado do 

Curso, lavrando suas competentes Atas;  

 Executar as decisões do Colegiado de Curso e as normas emanadas dos órgãos 

superiores;  

 Promover a articulação institucional com entidades de interesse dos cursos;  

 Realizar reuniões periódicas com os representantes estudantis, com registro das atas 

correspondentes;  

 Reunir-se duas vezes por período letivo com todo o corpo docente;  

 Levantar o quantitativo de vagas para Monitoria e submetê-lo á apreciação do 

Colegiado antes de encaminhá-lo ao órgão competente para deliberação, além de 

encaminhar mensalmente o relatório de frequência e avaliação de monitores ao órgão 

competente;  

 Elaborar, ao final de cada semestre, relatório de atividades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão;  

 Cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado e as normas emanadas dos órgãos 

superiores;  

 Coordenar os trabalhos do pessoal docente e técnico - administrativo lotado no 

Curso, visando à eficácia do ensino, da pesquisa e a extensão;  

 Coordenar a avaliação dos processos de revisão de prova, indicando relator e 

compondo a banca avaliadora, garantindo o cumprimento dos prazos de divulgação do 

resultado do recurso;  

 Orientar e supervisionar as atividades docentes relacionadas aos registros 

acadêmicos, garantindo o cadastro de informações acadêmicas dos alunos, no prazo 

previsto no calendário de atividades acadêmicas;  
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 Elaborar a oferta semestral de disciplinas e atividades de TCC e Estágios, vagas e 

turmas do curso;  

 Promover a avaliação de desempenho dos docentes;  

 Encaminhar aos órgãos competentes os processos com as deliberações e providências 

tomadas pelo Colegiado do Curso;  

 Articular-se com as demais Coordenações de Cursos no que se refere á oferta de 

disciplinas comuns a vários Cursos;  

 Realizar as atribuições do coordenador do curso previstas no Regimento Geral do 

IFBA do Núcleo Docente Estruturante e também nas Normas Acadêmicas do Ensino 

Superior do IFBA;  

 Adotar, “ad referendum” do Colegiado, providências de caráter urgente e de interesse 

do Curso;  

 Apresentar ao colegiado de curso para deliberação, nas reuniões ordinárias, todas as 

providências “ad referendum” que foram tomadas;  

 Promover eventos artísticos e culturais do interesse do curso;  

 Estimular e apoiar a produção de artigos e ensaios para publicação em revistas e 

jornais;  

 Informar aos docentes e discentes Exames Nacionais de Cursos, adotando e/ou 

indicando providências para o melhor desempenho dos alunos;  

 Orientar e supervisionar as atividades docentes relacionadas aos registros acadêmicos 

para fins de cadastro de informações dos alunos nos prazo fixados no Calendário de 

Atividades de Graduação;  

 Supervisionar as atividades de Estágio e Trabalho Final de Graduação, submetendo 

relatório semestral ao Colegiado de Curso;  

 Elaborar plano de ação anual das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

submetendo-o ao Colegiado para deliberação;  

 Cumprir com as exigências legais presentes nas legislações em vigor e em específico 

com a do Art. 32 da Portaria Normativa 40, de 12 de setembro de 2007; 

 Exercer outras atribuições que lhe forem designadas formalmente pelos órgãos 

superiores do IFBA. 

 

     A Coordenação do Curso funciona todos os dias da semana, durante o horário do 

curso, em sala própria e equipada, na qual é possível realizar o atendimento às demandas 
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apresentadas pelos discentes, docentes, técnicos e comunidade. O plano de trabalho e todas as 

informações referentes ao curso são publicizados nos murais e no sítio da instituição. Toda a 

documentação oficial, incluindo portarias, ofícios, atas, planos de ensino, comunicados, 

currículos dos docentes, dentre outros, podem ser acessados por qualquer membro da 

comunidade acadêmica, mediante requerimento à coordenação. A Coordenação do Curso 

implementa sistema próprio de gestão compartilhada, contando com a participação efetiva do 

corpo docente e discente nas tomadas de decisão, planejamento, execução e avaliação das 

ações desenvolvidas. Os resultados das avaliações servem como insumo para o 

aperfeiçoamento do planejamento e execução das ações. 

Os principais critérios para ocupar o cargo de coordenador do curso são: titulação 

mínima em nível de mestrado, ser do quadro efetivo com regime de Dedicação Exclusiva, ter 

formação na área de Computação ou Educação e possuir uma carga horária de pelo menos 16 

horas semanais para dedicação à coordenação. As credenciais acadêmicas do coordenador 

podem ser vistas no Quadro 8, onde são exibidas informações relativas à área de formação, 

titulação, experiência profissional e regime de trabalho. 

 

QUADRO 8 - Dados sobre o Coordenador do Curso de Licenciatura em Computação 

NOME Yuri Bastos Wanderley 

TITULAÇÃO Doutorando em Educação; Mestre em 

Educação; Especialista em Cibercultura; 

Bacharel em Sociologia; Bacharel em 

Informática; Técnico em Eletrônica. 

REGIME DE TRABALHO NA 

INSTITUIÇÃO 

Dedicação Exclusiva 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

ACADÊMICA 

Professor de Computação Aplicada à 

Educação do IFBA - Campus Jacobina (BA) 

Experiências anteriores: 

- Professor substituto da Universidade 

Federal da Bahia 

- Professor da Faculdade Visconde de Cairu 

- Coordenador Geral do Programa de Difusão 

de Mídias e Tecnologias Educacionais da 

Rede Pública Estadual de Ensino da Bahia - 

Rede Anísio Teixeira/IAT – Secretaria da 

Educação do Estado da Bahia 

 

10.3 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 
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O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um órgão consultivo responsável pela 

concepção, acompanhamento, consolidação e atualização do Projeto Pedagógico dos cursos 

de graduação, possuindo as seguintes atribuições: 

 

 contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

 colaborar com a realização de estudos e a atualização periódica do projeto 

pedagógico do curso; 

 conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação nos Colegiados 

dos respectivos cursos, sempre que necessário; 

 cooperar na supervisão das formas de avaliação e acompanhamento do curso 

definidas pelos Colegiados; 

 contribuir para a análise e avaliação do Projeto Pedagógico, das Ementas, dos 

Conteúdos Programáticos e dos Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

 auxiliar o acompanhamento das atividades do corpo docente, inclusive com a 

avaliação institucional, recomendando aos Colegiados dos Cursos a indicação ou 

substituição de docentes, quando necessário; 

 verificar o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na formação do 

estudante, analisando a adequação do perfil do egresso, considerando as DCN e as novas 

demandas do mundo do trabalho; 

 zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação. 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso Superior de Licenciatura em 

Computação do Campus Jacobina está de acordo com o Regimento do Núcleo Docente 

Estruturante dos cursos de Graduação do IFBA, sendo atualmente composto pelos docentes 

relacionados no quadro abaixo, conforme  Portaria nº 059 de 03 de outubro de 2018. 

 

QUADRO 9 - Quadro composição NDE 

DOCENTE FUNÇÃO 

Yuri Bastos Wanderley (Presidente)  Docente 

Carina Machado de Farias Docente 

Ciro Esteves Lima Sobral  Docente 

Tereza Kelly Gomes Carneiro  Docente 

Carla Côrte de Araújo Docente 

Demson Oliveira Souza Docente 
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Todos os componentes trabalham em regime de dedicação exclusiva e possuem pós-

graduação stricto sensu. Os membros do NDE terão um mandato de 02 (dois) anos, podendo 

ser reconduzido, à exceção do seu presidente, o Coordenador do Curso, que é membro nato. 

As reuniões do NDE estão previstas conforme calendário divulgado no início do semestre 

letivo e com reuniões ocorrendo bimestralmente. Em havendo necessidade, 

extraordinariamente, serão realizadas outras reuniões, sempre que convocado pelo Presidente 

ou pela maioria de seus membros titulares. 

 

11.  INFRA-ESTRUTURA 

 

11.1 CORPO DOCENTE 

 

No quadro 10, encontra-se as informações sobre  a titulação, formação e regime de 

trabalho do quadro Docente do Curso Superior de Licenciatura em Computação. 

 

QUADRO 10 - Docentes que atuam no Curso de Licenciatura em Computação 

NOME TITULAÇÃO ÁREA DE ATUAÇÃO 
REGIME DE 

TRABALHO 

Alberto Vianna Dias da Silva Mestrado Programação e Engenharia 

de Software 
DE 

Andson Barreto Rocha Mestrado 
Engenharia de Segurança 

do Trabalho 
DE 

Carina Machado de Farias Mestrado Informática DE 

Carla Côrte de Araújo Mestrado História DE 

Ciro Esteves Lima Sobral Mestrado Informática DE 

Demson Oliveira Souza Mestrado Matemática DE 

Epaminondas Silva Macêdo Doutorado História DE 

Fagner de Lima Delazari Mestrado Filosofia 20h 

Francieli Motta da Silva B. 

Nogueira 
Mestrado Língua Portuguesa DE 

Francisco Everaldo Candido de 

Oliveira 
Especialização Libras 20h 

Jane Eiry Cavalcante Jacinto Especialização Inglês DE 

Joallan Cardim Rocha Mestrado Sociologia DE 

Jorge Emanuel Luz de Souza Mestrado História DE 
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Josiane Luiza Dos Santos 

Borges 
Especialização Administração / ONQ 40h 

Rebeca da Silva Barros Mestrado Ciência da Computação DE 

Ricardo Alcântara Mesquita Mestrado Matemática DE 

Rosângela de Barros Castro Mestrado Psicologia DE 

Tereza Kelly Gomes Carneiro  Doutorado Pedagogia DE 

Toni Alex Reis Borges Mestrado Informática DE 

Virginia Alves Lima Anjos Mestrado Língua Portuguesa DE 

Yuri Bastos Wanderley Mestrado 
Informática Aplicada a 

Educação 
DE 

 

11.2 EQUIPE TÉCNICO-PEDAGÓGICA (CORES/GRA, SECRETARIA E 

TÉCNICOS DE LABORATÓRIOS) 

 

O Quadro 11 representa o perfil da equipe técnico Pedagógica, Cores, Secretaria e 

Técnico de Laboratórios do Campus Jacobina para atendimento das demandas do Curso 

Superior em Licenciatura em Computação, assim como dos cursos das formas Integrada e 

Subsequente  do Campus Jacobina. 

 

QUADRO 11 - Técnicos administrativos que atuam no Curso de Licenciatura em Computação 

NOME TITULAÇÃO CARGO LOTAÇÃO 

Indaiara Célia da Silva Especialização Pedagoga Setor Multidisciplinar 

Eliene Maria Sales Santos Mestrado Pedagoga Setor Multidisciplinar 

Daniel Neves dos Santos 

Neto 
Mestrado 

Téc. Em Assuntos 

Educacionais 
Setor Multidisciplinar 

Fernando Santana de 

Oliveira Santos 
Mestrado 

Téc. Em Assuntos 

Educacionais 
Direção de Ensino 

Ana Maria da Luz Oliveira Nível Superior 
Assistente em 

Administração - 
CORES 

Jácio Carlos Da Silva Nível Superior 
Assistente em 

Administração 
CORES 

Afonso Henrique Araújo 

Cordeiro Maia 
Especialização 

Auxiliar em 

Administração 
CORES 

Agda Medrado Cortes Nível Médio 

Tradutor Interprete 

de Linguagem de 

Sinais 

Setor Multidisciplinar 

Helder Alves Oliveira Nível Médio 
Téc. Lab. 

Informática 

Gerência de 

Laboratórios 

Eneldon de Jesus Barros 

Reis 
Nível Superior 

Téc. Lab. 

Informática 

Gerência de 

Laboratórios 



    95 

 

Thiago Gomes Pereira Nível Superior Téc. TI CGTI 

 

11.3 INSTALAÇÕES (BÁSICAS E ESPECÍFICAS) 

 

Os tópicos a seguir destacam a estrutura já existente no Campus de Jacobina, que 

atendem às atuais demandas dos cursos já implantados. 

A ampliação da estrutura física e dos recursos tecnológicos e pedagógicos existentes 

deverá acontecer paulatinamente, de acordo com as necessidades, a fim de garantir a efetiva 

qualidade do curso de Licenciatura em Computação. 

O Instituto Federal da Bahia, Campus Jacobina, oferece o Curso Superior de 

Licenciatura em Computação na modalidade presencial e os cursos Técnicos de nível Médio 

em Mineração, Informática  e Eletromecânica nas Formas Integrada e na forma Subsequente o 

Técnico em Meio Ambiente. Cada curso tem seus laboratórios específicos e ambientes de uso 

comum. Os laboratórios e espaços de uso comum utilizado pelo curso de Licenciatura em 

Computação são: 

 

QUADRO 12 - Laboratórios e demais espaços existente 

Item Discriminação Quantidade 

01 Auditório 01 

02 Biblioteca 01 

03 Laboratório de Informática 05 

04 Salas de aula  23 

05 Computadores 160 

06 Data Shows 25 

07 Salas de Estudo  02 

08 Laboratório de Elétrica 01 

09 Laboratório de Mecânica 01 

10 Laboratório de Mineração 01 

11 Laboratório de Física 01 

12 Laboratório de Química 01 

13 Laboratório de Biologia 01 

14 Ginásio de Esportes com 

vestiário 

01 

15 Laboratório de Desenho com 40 

pranchetas móveis 

01 

16 Cantina  01 

17 Unidade de Assistência Médica 01 

 

11.4 BIBLIOTECA 
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A Biblioteca do IFBA - Campus de Jacobina constitui-se num espaço aberto e 

compartilhado para construção do conhecimento e facilitador da aprendizagem, reservado 

para fins didáticos e culturais, disseminação da informação e aquisição de conhecimento 

técnico, científico e cultural. 

O objetivo da Biblioteca é reunir, organizar e promover o acesso à informação de 

forma precisa e eficaz, atuando como um agente facilitador no processo de ensino-

aprendizagem e incentivador da cultura e do prazer pela leitura na comunidade do IFBA. 

Dessa forma, buscamos captar os recursos informacionais indispensáveis ao desenvolvimento 

dos programas de ensino dos cursos oferecidos pela Instituição, contribuindo no processo de 

ensino-aprendizagem como suporte as atividades pedagógicas, e atuando na promoção da 

cultura e do prazer pela leitura de nossos usuários. 

São usuários da Biblioteca todos os alunos, servidores efetivos/substitutos e 

terceirizados da Instituição. A Biblioteca também está aberta para a comunidade em geral: 

alunos de outras instituições, pesquisadores, etc. 

A Biblioteca está comprometida com a qualidade dos produtos e serviços que oferece 

a comunidade do IFBA - Campus Jacobina, visando alcançar de forma efetiva os objetivos 

propostos. Assim, estamos comprometidos a: 

 

 Prestar um serviço de qualidade, que atenda de forma satisfatória as necessidades de 

informação e apoie de forma efetiva o processo de ensino-aprendizagem dentro da 

Instituição.  

 Tornar a Biblioteca um espaço reservado para aquisição de conhecimento, cultura e 

lazer onde haja interação entre conhecimento, educação e senso de solidariedade e 

cidadania.  

 

Atualmente, a setor de Biblioteca oferece os seguintes serviços aos usuários: 

 

 Cadastro de Usuários – Para Alunos matriculados no semestre/ano letivo, Professores 

e Funcionários Efetivos e Terceirizados do IFBA. Usuários não-vinculados ao IFBA 

poderão apenas consultar o acervo no local, mediante autorização de entrada no Campus 

pela Direção da mesma.  

 Consulta Local – A Biblioteca opera em sistema de livre acesso às estantes, 

propiciando o contato mais próximo do usuário com a literatura e uma utilização mais 
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uniforme dos recursos informacionais disponíveis.  

 Serviço de Referência – Atendimento de orientação ao usuário na utilização de 

fontes de informação e recursos informacionais existentes na Biblioteca.  

 Empréstimo Domiciliar – Empréstimo de livros.  

 Empréstimo Especial – Empréstimo por até 24 horas ou por 1 fim de semana de 

material de consulta exclusiva da biblioteca.  

 Acesso a Internet – Através de 3(três) computadores ligados à Internet, nossos 

usuários realizam pesquisas acadêmicas e culturais na rede mundial de computadores, 

podendo solicitar o auxílio do Bibliotecário para realizar essas pesquisas.  

 Acesso aos periódicos on-line – O IFBA está interligado com a reitoria via fibra ótica 

o que permite acesso completo aos Periódicos CAPES, uma vez que trafega na internet 

através do IP da Reitoria que tem acesso permitido ao conteúdo CAPES.  

 

A Biblioteca do Campus de Jacobina possui um acervo de 1.135 títulos e 6.535 

exemplares. O acervo é constituído de reconhecimento bibliográfico nas áreas dos cursos 

implantados: Licenciatura em Computação, Eletromecânica, Informática, Mineração e Meio 

Ambiente. O acervo é composto por livros técnicos, didáticos, de literatura, dicionários e 

periódicos gerais e especializados. Contemplando as disciplinas da Base Comum 

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

Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias) e da parte diversificada do currículo 

escolar do Ensino Médio, além de publicações de áreas correlatas e complementares como, 

Atualidades, Legislação Trabalhista, Segurança e saúde no Trabalho, Inglês, Educação Física, 

etc. 

Através do site da instituição (http://www.jacobina.ifba.edu.br/), são disponibilizados: 

 

1. Periódicos CAPES;  

2. Portal Scielo;  

3. Cengage Digital Library; 

4. Proquest E-book Central 

5. Portal Domínio Público. 

 

Todo acervo da Biblioteca está devidamente registrado nos seguintes instrumentos: 

 



    98 

 

1. Sistema Pergamum; 

2. Planilha de Registro Geral (na pasta da rede): Registros dos periódicos; 

3. Planilha de Registro Geral (na pasta da rede): Registro para CD e DVD. 

 

QUADRO 13 - Acervo da biblioteca Jacobina 

TIPOS DE MATERIAIS QUANTIDADE 

LIVROS (ACERVO GERAL) 6.535 exemplares – 1.135 títulos 

PERIÓDICOS 12 títulos correntes (recebidos por doação) 

 

O acervo bibliográfico atual disponível atende a em quase sua totalidade da demanda 

do Curso Superior de Licenciatura em Computação, sendo este implementado constantemente 

através da aquisição de novos exemplares, buscando  garantir a efetiva qualidade do curso de 

Licenciatura em Computação. 

A Biblioteca funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 21h45, e é composta em seu 

quadro de recurso humanos por uma bibliotecária com Dedicação de 40 h e uma Assistente 

em Administração. 

As instalações prediais da Biblioteca do Campus Jacobina apresenta o piso adequado, 

com iluminação regular, ambiente climatizado e suas instalações elétricas estão devidamente 

instaladas e protegidas. Possui acessibilidade para atender as demandas e legislações 

referentes às pessoas com Necessidades Especiais. A área construída do setor de biblioteca é 

de 125m
2
. 

No quadro 14, encontra-se elencado o mobiliário e equipamentos do setor da 

Biblioteca do Campus jacobina. 

 

QUADRO 14 - Móveis e equipamentos da Biblioteca do Campus Jacobina 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Estantes dupla face 36 

Estantes face única 12 

Estantes expositoras 01 

Mesas coletivas para estudos (c/ 16 cadeiras) 08 

Mesas de escritório 02 

Mesas para computador 02 

Cadeiras de escritório 04 cadeiras presidente 

Computadores 05 (2 p/ funcionários e 3 p/ alunos) 

Aparelho de Ar condicionado 02 

Arquivo 01 

Armários 04 
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12. CERTIFICAÇÃO 

 

Ao estudante que, com êxito, cumprir todas as disciplinas necessárias à integralização 

do curso, realizar os estágios supervisionados obrigatórios, cumprir todos os requisitos de 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) e realizar o Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC), será concedido o diploma de nível superior em Licenciatura em Computação. 

O diploma será emitido conforme a legislação vigente, observando-se as normas 

acadêmicas do IFBA para ensino superior e a Resolução CONSUP/IFBA n. 22, de 4 de 

setembro de 2012, que  estabelece  as  diretrizes  para  a  emissão  de  registro e diplomas de 

nível superior no âmbito do IFBA. 
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ANEXO 1 – EMENTÁRIO 

 

 

1° SEMESTRE 

ALGORITMOS 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

01 
Período: 

1° 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Introdução à programação. Noções de algoritmos e suas representações. Pseudo-código. 

Lógica e programação em linguagem de programação estruturada. Operadores lógicos e 

matemáticos, estruturas de decisão e de repetição. Arrays: strings, vetores e matrizes. 

Registros. 

Bibliografia Básica: 

 

AGUILAR, L.J. Fundamentos de Programação: Algoritmos, Estruturas de dados e 

Objetos. McGraw-Hill, 2008.  

ALBANO, Ricardo Sonaglio; ALBANO, Silvie Guedes. Programação em linguagem 

C. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2010. 410 p.  

XAVIER, G. F. C. Lógica de programação. Editora SENAC São Paulo. 

Bibliografia Complementar: 

MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em linguagem C. 2. ed. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, c2008. xxii, 405 p. 

ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos com implementações em pascal e C. 3 ed. São 

Paulo: Cengage Learning, 2011. 

GUIMARAES, A. M.; LAGES, N. A. Algoritmos e Estruturas de Dados. Rio de Janeiro: 

LTC Editora, 2000.  

BENEDUZZI, Humberto Martins; METZ, João Ariberto. Lógica e linguagem de 

programação: introdução ao desenvolvimento de software. Curitiba: Editora do Livro 

Técnico, 2010. 144 p. 

MANZANO, José Augusto N. G; OLIVEIRA, Jayr F. Algoritmos - Lógica para 

Desenvolvimento de Programação de Computadores. 28ª ed. São Paulo: Érica, 2016. 336 p. 

 

 

METODOLOGIA DA 

PESQUISA 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 0 0 
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Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 30 2 

Obrigatória 

 
Código: 

02 
Período: 

1° 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

A construção do conhecimento científico. A evolução do pensamento filosófico e científico.  

A natureza do conhecimento científico. Conceituação e função social da pesquisa.  Objeto de 

estudo da epistemologia: o conhecimento. O texto científico: normatização e tipo: 

fichamento, resumo, resenha, relatório, monografia, tese e dissertação. Tipos de pesquisa  

Bibliografia Básica: 

 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedo Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia 

científica. 6. ed. São Paulo: Makron Books, 2007. 162 p. 

MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica: ciência e conhecimento científico, 

métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis, metodologia jurídica. 6 ed. São Paulo: 

Atlas, 2011, 314p. 

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

Atlas, 2012, 196 p. 

Bibliografia Complementar: 

 

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

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

p. 

LEITE, Francisco Tarciso. Metodologia científica: métodos e técnicas de pesquisa: 

monografias, dissertações, teses e livros. 3 ed. Aparecida - SP: Idéias& Letras, 2008. 318 p. 

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

ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 108 p. 

WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de pesquisa para ciência da computação. 2 ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 146 p. 

 

 

FUNDAMENTOS DA 

MATEMÁTICA 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Téoria 60 4 

Prática 0 0  

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

03 
Período: 

1° 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 



    104 

 

Ementa: 

 

Introdução à Lógica. Proposições e Conectivos. Operações Lógicas. Conjuntos, Conjuntos 

Numéricos, Expressões Algébricas, Equações e Inequações, Tipos de Função: Funções 

Polinomiais, Exponenciais, Logarítmicas, Trigonométricas e Funções Racionais. Gráfico de 

Funções. Função Composta e Função Inversa. 

 

Bibliografia Básica: 

 

GERSTING, J. L. Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação: um 

tratamento moderno de matemática discreta. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.  

IEZZI, G., DOLCE, O., MURAKAMI, C. Fundamentos da Matemática Elementar. 9ª ed. 

Vols. 1, 2 e 3. São Paulo: Atual, 2013. 

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

Bibliografia Complementar: 

 

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

MEDEIROS, Valéria Zuma. Pré-cálculo. São Paulo: Cengage Learning, 2006. 

DEMANA, F. D., WAITS, B. K., FOLEY, G. D., KENNEDY, D. Pré-cálculo. São Paulo: 

Addison Wesley, 2009. 

FLEMMING, D. M., GONÇALVES, M. B. Cálculo A: Funções, limites, derivação e 

integração. 6ª ed. São Paulo: Pearson, 2006.  

GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. 5ª ed. Vol. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2002.  

IEZZI, G., DOLCE, O., DEGENSZAJN, D., PÉRIGO, R., ALMEIDA, N. de, Matemática: 

ciência e aplicações. 9ª ed. Vols. 1, 2 e 3. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

 

LEITURA E PRODUÇÃO 

TEXTUAL 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 45 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 45 3 

Obrigatória 

 
Código: 

04 
Período: 

1° 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Estudo da língua portuguesa como elemento primordial da comunicação escrita e oral, 

entendendo-a como mecanismo básico para decifrar os signos informativos concernentes aos 

diversos tipos de linguagens utilizados na contemporaneidade. Leitura crítica e analítica de 

textos. Análise de aspectos linguísticos a partir de leitura e produção de textos, enfocando, 

sobretudo, aspectos da estrutura textual-discursiva. Produção de textos orais e escritos em 

gêneros dissertativos expositivos e argumentativos. 

Bibliografia Básica: 

 

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

FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto para estudantes 

universitários. 21. ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 

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

2006. 

Bibliografia Complementar: 

 

BAGNO, Marcos. Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação linguística. 

São Paulo: Parábola Editorial, 2007. 

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

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

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 

São Paulo: Ática.  

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

KOCH, Ingedore G. Villaça. Desvendando os segredos do texto. 4. ed. São Paulo: Cortez, 

2005. 

MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In. DIONÍSIO, A. P,; 

MACHADO, A. A. ; BEZERRA, M. A. B. (orgs.). Gêneros textuais e ensino. Rio de 

Janeiro: Lucena, 2002. 

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

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

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

argumentativa. Respel, 2005. 

 

 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teoria 30 2 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 

Código: 

05 
Período: 

1° 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Estuda o processo educacional nas diversas sociedades e épocas no mundo ocidental 

mapeando os seus objetivos, significados e conteúdos através das instituições educacionais 

da Antiguidade Clássica, Idade Média e Renascimento contemplando os séculos XVIII e 

XIX. Investiga as tendências da educação contemporânea e os seus percursos históricos. 

Discute a formação histórica da Educação no Brasil, os seus fundamentos teóricos-

metodológicos, as relações de força que a atravessam e a importância na formação do 

educador. Possibilita a construção de interpretações históricas sobre os elementos mais 

significativos da educação brasileira e baiana, considerando o contexto social, político, 

econômico e cultural de cada período com ênfase nas relações étnico-raciais e na interface 

com a educação brasileira no decorrer do século XX encaminhando para os desafios do 

século XXI. 
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Bibliografia Básica: 

 

FÁVERO, Osmar. (Org.). A educação nas constituintes brasileiras 1823-1988. 2 . ed. 

Campinas, SP: Editora Autores Associados, 2001. 

LUZ, José Augusto e SILVA, José Carlos (orgs.). História da Educação na Bahia. 

Salvador: Arcádia, 2009. 

SAVIANI, Dermeval. José Claudinei Lombardi e José Luís Sanfelice (Orgs). História e 

história da educação: o debate teórico-metodológico atual. 30. Ed. Campinas: Autores 

Associados/HISTEDBR, 2018. 

SAVIANI, Dermeval; SOUZA, Rosa Fátima de; VALDEMARIN, Vera Teresa & 

ALMEIDA, Jane Soares de. O legado educacional do século XX no Brasil. Campinas (SP): 

Autores Associados, 2004. 

Bibliografia Complementar: 

 

DOMINGUES, Petrônio José. Negros de Almas Brancas? A Ideologia do Branqueamento no 

Interior da Comunidade Negra em São Paulo, 1915-1930. Estudos Afro-Asiáticos, Ano 24, 

n 3, 2002, p. 563-599. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/eaa/v24n3/a06v24n3.pdf>. 

Acesso em: 2 ago. 2018.  

FARTES,Vera Lúcia Bueno (Org.). Cem anos de educação profissional no Brasil: história 

e memória do Instituto Federal da Bahia (1909-2009). Salvador: Edufba, 2009. 

GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Depois da Democracia racial. Tempo Social, 

Revista de Sociologia da USP, v. 18, n. 2 Disponível em: < 

http://www.scielo.br/pdf/ts/v18n2/a14v18n2.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2018.  

LUZ, José Augusto R. da. Um olhar sobre a educação na Bahia: a salvação pelo ensino 

primário (1924-1928). Salvador: UFBA/FFCH, 2009 [Tese de Doutorado]. Disponível em: < 

https://ppgh.ufba.br/sites/ppgh.ufba.br/ >. Acesso 2 ago. 2018. 

MARTINS, Marcos Francisco. História e cultura afro-brasileira: o que os professores e os 

alunos aprenderam na escola pública? Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n. 33, p. 

194-206, mar.2009.  Disponível em: 

<http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/edicoes/33/art13_33.pdf>.  Acesso em: 2 ago. 

2018.  

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

década de incerteza (1990-2000) avanços e retrocessos. v.1. São Paulo: 2005. 172 p. 

RIBEIRO, Maria Luisa S. História da Educação Brasileira: A Organização Escolar. 

Campinas – SP: Autores Associados, 2003. 

ROMANELLI, Otaíza Oliveira. História da educação no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1991.  

SANTANA, Clíssio Santos. Tramas negras: história, antropologia e educação para as 

relações raciais. Cruz das Almas, Ba: EDUFRB - Editora da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia, 2016. Belo Horizonte - MG: Fino Traço, 278 p. 

SAVIANI, Dermerval. História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores 

Associados, 2017. 473 p. 

VIDAL, Dianna Gonçalves. As lentes da história: estudos de história e historiografia da 

educação no Brasil. Campinas, SP : Autores Associados, 2006. 142 p. 

 

 

INFORMÁTICA 

APLICADA À 

EDUCAÇÃO  

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 0 0 
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 Prática de 

Ensino 

30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

06 
Período: 

1° 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Histórico e conceitos básicos da informática aplicada à educação. Tecnologias da Informação 

e da Comunicação (TIC) como dispositivos de construção e difusão do conhecimento. 

Aplicação da informática e das tecnologias digitais em rede nos processos de ensino-

aprendizagem. Implicações político-pedagógicas e sociais da informática e das tecnologias 

digitais em rede na educação. Recursos Educacionais Abertos. 

Bibliografia Básica: 

 

KENSKI, V. M.. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas: Editora 

Papirus. 2012. 141p. 

DEMO, Pedro. Educação hoje: "novas" tecnologias, pressões e oportunidades. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda Aparecida. Novas 

tecnologias e mediação pedagógica. Campinas: Papirus, 2000. 

LÉVY, Pierre. As Tecnologias da Inteligência: o futuro do pensamento na era da 

informática. São Paulo: Editora 34, 2004, 13a. Edição. 

Bibliografia Complementar: 

 

POCHO, C. L.; AGUIAR, M. M.; SAMPAIO, M. N.; LEITE, L. S. (coord.). Tecnologia 

Educacional: Descubra suas possibilidades na sala de aula. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 

SANTANA, Bianca Santana; ROSSINI, Carolina; PRETTO, Nelson De Lucca (org). 

Recursos Educacionais Abertos: práticas colaborativas políticas públicas. 1. ed., 1 imp. 

– Salvador: Edufba; São Paulo: Casa da Cultura Digital. 2012. 246 p. 

COLL, César; MONEREO, Carles (Orgs.). Psicologia da educação virtual – Aprender e 

Ensinar com as Tecnologias da Informação e da Comunicação. Porto Alegre: Artmed, 

2010. 

SILVA, M. Sala de aula interativa: educação, comunicação, mídia clássica. São Paulo: 

Edições Loyola, 2010. 

VALENTE, J.A.. Computadores e conhecimento: repensando a educação. Campinas: 

Gráfica da UNICAMP, 1998. 

NASCIMENTO, João Kerginaldo Firmino do. Informática aplicada à educação. Brasília : 

Universidade de Brasília, 2009. 84 p. 

TEDESCO. Juan Carlos. (org). Educação e novas tecnologias: esperança ou incerteza. 

São Paulo: Cortez : Brasília: UNESCO, 2004. 

 

 

2° SEMESTRE 

LINGUAGEM DE 

PROGRAMAÇÃO 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 
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Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

07 
Período: 

2° 
Pré-Requisito: 

1 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Linguagem de programação estruturada; Funções e procedimentos: modularização de 

programas; Tipos e estruturas elementares de dados, Tipos definidos pelo programador e 

tipos abstratos de dados; Recursividade; Diretivas; Ponteiros; Processamento de arquivos. 

Algoritmos e aplicações. 

Bibliografia Básica: 

 

AGUILLAR, L.J. Fundamentos de programação: algoritmos, estrutura de dados e objetos. 

3. Ed. São Paulo: Editora McGraw-Hill, 2008. 

XAVIER, Gley Fabiano Cardoso. Lógica de programação. 13. ed. São Paulo: SENAC-SP, 

2014. 318 p. (Nova Série Informática).  

MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em linguagem C. 2. ed. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, c2008. XXII, 405 p.  

Bibliografia Complementar: 

 

ALBANO, Ricardo Sonaglio; ALBANO, Silvie Guedes. Programação em linguagem C. 

Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2010. 410 p. :il. ISBN 9788573939491. 

ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos com implementações em pascal e C. 3 ed. São 

Paulo: Cengage Learning, 2011. 

GUIMARAES, A. M.; LAGES, N. A. Algoritmos e Estruturas de Dados. Rio de Janeiro: 

LTC Editora, 2000.  

BENEDUZZI, Humberto Martins; METZ, João Ariberto (Autor). Lógica e linguagem de 

programação: introdução ao desenvolvimento de software. Curitiba: Editora do Livro 

Técnico, 2010. 144 p. 

MANZANO, José Augusto N. G; OLIVEIRA, Jayr F. Algoritmos - Lógica para 

Desenvolvimento de Programação de Computadores. 23.ed. São Paulo: Érica, 2010. 

 

 

 

ARQUITETURA DE 

COMPUTADORES 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 15 1 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

08 
Período: 

2° 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 
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Ementa: 

 

Evolução Histórica dos Computadores. Noções de sistemas digitais. Unidades de entrada e 

saída. Estrutura dos processadores e barramentos. Instruções. Pipeline. Multiprocessamento. 

Hierarquia de Memórias. Dispositivos de Entrada e Saída. 

Bibliografia Básica: 

 

HENNESSY, John L.; PATTERSON, David A. Arquitetura de Computadores: Uma 

Abordagem Quantitativa. 3. ed. Rio de Janeiro: Câmpus. 2003.  

TANENBAUM, Andrew S. Organização estruturada de computadores. 5. ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2007.  

STALLINGS, William. Arquitetura e Organização de Computadores. 8.ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2010.  

Bibliografia Complementar: 

 

WEBER, Raul Fernando. Fundamentos de Arquitetura de Computadores. 2. ed. Porto 

Alegre: Instituto de Informática da UFRGS: Editora Sagra Luzzatto, 2001.  

WEBER, Raul Fernando. Arquitetura de Computadores Pessoais. Porto Alegre: Instituto 

de Informática da UFRGS: Editora Sagra Luzzatto, 2000. 

MONTEIRO Mario A. Introdução à organização de computadores. 4. ed. Rio de Janeiro: 

LTC Editora, 2007. 

DELGADO, J; RIBEIRO, C. Arquitetura de Computadores. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

HARRIS, L. Sarah; HARRIS, M. David. Digital Design and Computer Architecture ARM 

Edition MK, 2016.  

 

 

CÁLCULO I 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

09 
Período: 

2° 
Pré-Requisito: 

3 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Revisão de Conjuntos Numéricos e Funções, Limite e Continuidade de Funções, Derivadas 

de Funções, Coeficiente Angular e Reta Tangente. Regras de Derivação e Aplicações: 

Máximos e Mínimos e Regra de L’Hôspital. 

Bibliografia Básica: 

 

FLEMMING, D. M., GONÇALVES, M. B. Cálculo A: Funções, limites, derivação e 

integração. 6ª ed. São Paulo: Pearson, 2006.  

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

IEZZI, G., MURAKAMI, C., MACHADO, J. M. Fundamentos da Matemática 

Elementar. 7ª ed. Vol. 8. São Paulo: Atual, 2013. 
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Bibliografia Complementar: 

 

ÁVILA, G. Introdução ao Cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 2012.  

THOMAS, G. B, WEIR, M. D., HASS, J. Cálculo – Vol. 1. 12ª ed. São Paulo: Pearson, 

2012. 

GONÇALVES, M.B., FLEMING, D. M. Cálculo B: funções de várias variáveis, integrais 

múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

IEZZI, G., DOLCE, O. MURAKAMI, C,. Fundamentos da Matemática Elementar. 7ª ed. 

Vols. 1, 2 e 3. São Paulo: Atual, 2013. 

STEWART, J. Cálculo – Vol. 2. 7ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 

 

 

INGLÊS I 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

10 
Período: 

2° 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Estratégias de leitura e análise em Língua Inglesa. Compreensão e comunicação oral e 

escrita. Gramática e tempos verbais. Expressões técnicas na informática. Inglês na Internet. 

Descrição de textos técnicos. Produção de texto na língua alvo. 

 

Bibliografia Básica: 

 

SCHUHMACHER, Cristina; Gramática de Inglês para Brasileiros. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2011. 

CRUZ, D. T.; SILVA, A. V.; ROSAS, M. Inglês.com.textos para Informática. Barueri: 

Disal, 2006. 

MUNHOZ, Rosangela. Inglês instrumental: estratégias de leituras: modulo I. editora 

Textonovo.  
 

Bibliografia Complementar: 

 

MICHAELIS. Dicionário escolar inglês: inglês-português; português-inglês. São Paulo: 

Melhoramentos, 2009.841p. 

SCHUMACHER, C.; COSTA, F. A.; UCICH, R. O Inglês na Tecnologia da Informação. 

São Paulo: Disal, 2009. 

GRAND, D.; MACLARTY, R. Business basics: student book. Editora Oxford University 

Press.  

LONGMAN. Dicionário Escolar para Estudantes Brasileiros. São Paulo: Longman, 2002. 

SAWAYA, M., R. Dicionário de Informática e Internet: Inglês/ Português. São Paulo: 

Nobel, 2003.  
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TORRES, Nelson. Gramática Prática da Língua Inglesa. São Paulo: Moderna, 1993. 

 

 

FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

15 1 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

11 
Período: 

2° 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Fundamentos da filosofia e suas relações com a educação. As filosofias antiga, moderna e 

contemporânea e suas implicações no processo de formação do ser humano. Pressupostos 

filosóficos que fundamentam as concepções de educação. O ser humano e suas relações com 

o mundo. A educação em suas relações com a cultura, sociedade e a política. A teoria e a 

práxis educativa contemporânea. Filosofia da educação e a educação tecnológica-científica. 

Bibliografia Básica: 

 

PILETTI, Claudino. Filosofia da educação. 9 ed. São Paulo: Ática, 1997. 182 p. ISBN 

9788508035861. 

JAEGER, Werner. Paideia. A formação do homem grego. SP: Martins Fontes, 2013. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia Da Educaçao. SP: Editora Cortez, 2011. 

SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia: Teorias da Educação, curvatura da vara e Onze 

teses sobre educação e política. 22. ed. São Paulo: Cortez, 1989. 

ARANHA, Maria Lúcia. A Filosofia da educação. 2ª ed. São Paulo: Moderna, 1996. 

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2ª ed. São Paulo: 

Cortez; Brasília: UNESCO, 2000. 

Bibliografia Complementar 

 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 5.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

1210p. ISBN 9788533623569. 

MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: dos Pré-Socráticos a 

Wittgenstein. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 303 p. ISBN 9788571104051. 

LUCKESI, Cipriano Carlos; PASSOS, Elizete Silva.  Introdução à Filosofia: aprendendo a 

pensar. 6.ed. São Paulo: Cortez, 2009. 271 p. ISBN 9788524905599. 

HUISMAN, Denis. Dicionário de obras filosóficas. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 610 

p. ISBN 9788533612518. 

BAGGINI, Julian. As ferramentas dos filósofos: um compêndio sobre conceitos e métodos 

filosóficos. 2 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2008. 278 p. ISBN 9788515035281. 

 

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 
Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 
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 Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

15 1 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

12 
Período: 

2° 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Saberes e práticas da psicologia.  Articulações entre a psicologia e a educação. Teorias e 

sistemas em psicologia. psicologização e medicalização da educação. Processos psicológicos 

básicos da educação e da aprendizagem: Memoria, atenção, percepção, inteligência.  

Contextos culturais da aprendizagem e a escolarização formal. A psicologia da aprendizagem 

e a práxis pedagógica. 

Bibliografia Básica: 

 

BOCK, A.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M.L. Psicologias: uma introdução ao estudo de 

Psicologia. São Paulo: Saraiva, 2008.  

FIGUEIREDO, L.C.M.; SANTI, P.L.R. Psicologia: uma (nova) introdução. São Paulo: 

Educ, 1997. 

NUNES, Ana Ignez Belém Lima. Psicologia da aprendizagem: processos, teorias e 

contextos. 3 ed. Brasília: Liber Livro, 2011. 221 p. 

Bibliografia Complementar: 

 

COLL, César. Aprendizagem escolar e construção do conhecimento. 1.ed. Porto Alegre: 

Artmed, 1994.  

CASTORINA, José Antonio. Dialética e psicologia do desenvolvimento: o pensamento de 

Piaget e Vygotsky. Porto Alegre : Artmed, 2008. 

FIGUEIREDO, Luís Cláudio Mendonça. Matrizes do pensamento psicológico. [16. ed.]. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 

LA TAILLE, Yves. Piaget, Vygotsky e Wallon: teorias psicogenéticas em educação. São 

Paulo: Summus, 1992.  

PATTO, Maria Helena Souza. Mutações do cativeiro: escritos de psicologia política. São 

Paulo: Edusp, 2000. 

PATTO, Maria Helena Souza; REGER, Roger; GOUVEIA, Aparecida Joly. Introdução à 

psicologia escolar. 3. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo 

PIAGET, J. Para onde vai a educação? Rio de Janeiro: Jose Olímpio, 1994. 

 

 

3° SEMESTRE 

LINGUAGEM DE 

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA 

A OBJETOS I 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 
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Obrigatória 

 
Código: 

13 
Período: 

3° 
Pré-Requisito: 

7 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Introdução aos conceitos de programação orientada a objetos. Objetos e Classse. Classes, 

atributos, métodos, mensagens, encapsulamento. Construtores e sobrecarga. Herança e 

polimorfismo. Classes abstratas e interfaces. Coleções. Interface de usuário gráfica. 

Bibliografia Básica: 

 

SANTOS, R. Introdução à Programação Orientada a Objetos Usando Java. Rio de 

Janeiro: Câmpus, 2003. 

DEITEL, Paul J.; DEITEL, Harvey M. Java: como programar. 8.ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2010. 1144 p. ISBN 9788576055631. 

HORSTMANN, Cay S.; CORNELL, Gary. Core Java: volume I: fundamentos. 8.ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 383p. ISBN 9788576053576. 

Bibliografia Complementar: 

.  

CADENHEAD, Rogers; LEMAY, Laura. Aprenda em 21 dias Java 2. Rio de Janeiro: 

Elsevier; Campus, 2005. 525 p. ISBN 978-85-352-1685-1.  

SIERRA, K.; BERT, Bates. Use a Cabeça! Java. 2ª Ed. São Paulo: Alta Books, 2007. 470p. 

ISBN 978-8576081739. 

SCHILDT, H. Java a referência completa. 1ª Ed. São Paulo: Alta Books, 2014. 1128p. 

ISBN 978-8576087557  

SCHILDT, H. Java para iniciantes.Crie, Compile e Execute Programas Java Rapidamente. 

6ª Ed. São Paulo: Bookman, 2015. 704 p. 

JUNIOR, P. J. Java. Guia do Programador. 3ª Ed. São Paulo: Novatec, 2015. 704p. 

 

 

 

SISTEMAS OPERACIONAIS 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 15 1 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

14 
Período: 

3° 
Pré-Requisito: 

8 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Conceitos, Chamada de sistemas, Arquiteturas, Processos e Threads, Comunicação entre 

processos, Escalonamento de processos, Deadlocks, Gerenciamento de memória, Sistemas de 

arquivos e Entrada e saída. 
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Bibliografia Básica: 

 

TANENBAUM, Andrew S. Sistemas Operacionais Modernos. 3ª Ed. São Paulo: Pearson, 

2010. 

MACHADO, Francis B.; MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de Sistemas Operacionais. 4. ed. 

Rio de Janeiro: LTC Editora, 2007.  

OLIVEIRA, Rômulo Silva de; CARISSIMI, Alexandre da Silva; TOSCANI, Simão Sirineo. 

Sistemas Operacionais. 2. ed. Porto Alegre: Instituto de Informática UFRGS: Sagra Luzzatto, 

2001.  

Bibliografia Complementar: 

 

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

Artmed, 2000. 

JARGAS, Aurélio Marinho. Shell script professional. São Paulo: Novatec, 2008. 

SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter; GAGNE, Greg. Fundamentos de sistemas 

operacionais. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2004.OLIVEIRA, R.; TOSCANI, S.; 

CARISSIMI; A.S. Sistemas Operacionais. 2a. Ed. Sagra Luzzato, 2001. 

FLYNN, Ida; MICHOES, Ann Mclver. Introdução aos Sistemas Operacionais. São Paulo. 

Editora: THOMSON. 2002.  

 

 

MODELAGEM DE BANCO DE 

DADOS 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 15 1 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

15 
Período: 

3° 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Conceitos de Dados e Banco de Dados. Modelo conceitual e diagrama entidade-

relacionamento. Modelo Relacional. Transformação entre modelos. Dependência Funcional. 

Normalização. 

Bibliografia Básica: 

 

DATE, C.J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 14.reimp. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2003. 865 p. ISBN 8535212730. 

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 6.ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

282 p.. [Quantidade insuficiente: apenas 5 exemplares] 

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Mauricio Pereira de. Projeto de banco de 

dados: uma visão prática. 17. ed. rev. atual. São Paulo: Érica, 2012. 320 p. ISBN 

9788536502526. 
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Bibliografia Complementar: 

   

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6.ed. São 

Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.  

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Banco de dados: projeto e implementação. 2.ed. São 

Paulo: Érica, 2010. 398 p. 

OLIVEIRA, Celso Henrique Poderoso de. SQL: curso prático. São Paulo: Novatec Editora, 

2002. 272 p. ISBN 9788575220241. 

SILBERSCHATZ, Abraham. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: 

CAMPUS/ELSEVIER, 2012. 860 p.:il. ISBN 9788535245356. 

TEOREY, Tobey J.; LIGHTSTONE, Sam; NADEAU, Tom; JAGADISH, H. V. Projeto e 

modelagem de banco de dados. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier Campus, 2014. 309 p. ISBN 

9788535264456.  

CAYRES, P. H. Modelagem de Banco de Dados. Rio de Janeiro: RNP/ESR, 2015. 182 p. 

Disponível em: <https://pt.scribd.com/doc/268508608/Modelagem-de-Banco-de-Dados>.  

 

 

CÁLCULO II 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

16 
Período: 

3° 
Pré-Requisito: 

9 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Integral, Teorema Fundamental do Cálculo, Métodos de Integração: Substituição, Por Partes, 

Trigonométricas, Decomposição em Frações Parciais; Aplicações da Integral Definida: 

Cálculo de Área e Cálculo de Volume de um sólido de revolução. 

Bibliografia Básica: 

 

FLEMMING, D. M., GONÇALVES, M. B. Cálculo A: Funções, limites, derivação e 

integração. 6ª ed. São Paulo: Pearson, 2006.  

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

IEZZI, G., MURAKAMI, C., MACHADO, J. M. Fundamentos da Matemática 

Elementar. 7ª ed. Vol. 8. São Paulo: Atual, 2013. 
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Bibliografia Complementar: 

 

ANTON, H., BIVENS, I. DAVIS, S. Cálculo. 10ª Ed., Porto Alegre: Bookman, 2014. 

GONÇALVES, M.B., FLEMING, D. M. Cálculo B: funções de várias variáveis, integrais 

múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. Vols. 1 e 2. 3ª ed. São Paulo: Harbra, 

2002. 

THOMAS, G. B, WEIR, M. D., HASS, J. Cálculo – Vol. 1. 12ª ed. São Paulo: Pearson, 

2012. 

STEWART, J. Cálculo – Vol. 2. 7ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 

 

 

DIDÁTICA 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

17 
Período: 

3° 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

A Didática no seio das teorias pedagógicas. Tendências Pedagógicas Liberais [Tradicional, 

Progressivista, Não-Diretiva e Tecnicista]. Tendências Pedagógicas Progressistas 

[Libertadora, Libertária, Crítico-Social dos Conteúdos, Sociointeracionista]. Planejamento de 

ensino: perspectiva crítica, estratégias, etapas para elaboração. Saberes, competências e 

atitudes docentes. Competências didáticas para o trabalho docente. Procedimentos didáticos: 

elementos para o planejamento de ensino. Avaliação do processo ensino- aprendizagem. 

Interdisciplinaridade. Métodos e técnicas de ensino. Utilização adequada dos recursos 

instrucionais. 

Bibliografia Básica: 

 

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

LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da Escola Pública: a pedagogia crítico social dos 

conteúdos. São Paulo, Loyolo, 1993.  

VASCONCELOS, Celso. Planejamento. Projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-

pedagógico. 10a ed. São Paulo: Libertad, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

 

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

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

MENENGOLLA, M; SANT ́ANNA, I. M. Por que planejar? Como planejar? Petrópolis, 

RJ: Vozes, 1991.  

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

2000. 

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

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artemed, 1998.  

 

 

ESTRUTURA DE DADOS 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

18 
Período: 

3° 
Pré-Requisito: 

7 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Representação dos dados, tipos abstratos de dados. Alocação dinâmica de memória. Estrutura 

de dados lineares: a lista e suas variantes. Pilhas e Filas. Estrutura de dados não-lineares: 

Árvores. 

Bibliografia Básica: 

 

JOYANES AGUILAR, L. Fundamentos de programação: algoritmos, estruturas de dados 

e objetos. 3. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2008.  

ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C. São Paulo: 

Cengage Learning, 2011. 639p. 

WIRTH, Niklaus. Algoritmos e estruturas de dados. 1.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 255 

p. 

Bibliografia Complementar: 

 

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. Lógica de 

programação: a construção de algorítmos e estruturas de dados. 3.ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2008. 218 p. ISBN 9788576050247. 

GUIMARÃES, Angelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e 

estruturas de dados. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 216 p. ISBN 9788521603788 

TENENBAUM, Aaron M; LANGSAM, Yedidyah. Estruturas de dados usando C. São 

Paulo: Makron Books, 1995. 884 p. 

CORMEN, Thomas H. Algoritmos: teoria e prática . Rio de Janeiro: Elsevier, c2002. xvii, 

916 p. ISBN 9788535209266. 

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para 

o desenvolvimento de programação de computadores. 21.ed. São Paulo: Érica, 2008. 240 p 

ISBN 9788571947184. 

 

 

4° SEMESTRE 

LINGUAGEM DE 
Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 
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PROGRAMAÇÃO ORIENTADA 

A OBJETOS II 

 

Prática 30 2 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

19 
Período: 

4° 
Pré-Requisito: 

13 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Facetas da reusabilidade de software; Refatoração; Padrões de projeto (Design Patterns); 

Software baseado em componentes; Arquiteturas de componentes; Server Components; 

Frameworks; Técnicas de construção de frameworks; Metodologia de desenvolvimento de 

frameworks;  

Bibliografia Básica: 

 

GAMMA, E; HELM, R.; JOHNSON, R.; VLISSIDES, J. Padrões de projeto: soluções 

reutilizáveis de software orientado a objetos. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

FOWLER, M. Padrões de Arquitetura de Aplicações Corporativas. 1ª Ed. Porto Alegre:  

Bookman, 2006. 492 p.  

FREEMAN, E.; FREEMAN, E. Use a Cabeça!Padrões de Projetos. 2ª Ed. São Paulo: Alta 

Books, 2007. 496p. 

Bibliografia Complementar: 

KERIEVSKY, J. Refatoração para Padrões. Porto Alegre: Bookman, 2008.  

FOWLER, M. Refatoração: aperfeiçoando o projeto de código existente. Porto 

Alegre: Bookman, 2004. 

SILVEIRA, P.; SILVEIRA, G.; LOPES, S.; MOREIRA, G.; STEPPAT, N.; KUNG, F. 

Introdução à Arquitetura e Design de Software. Uma visão sobre a plataforma Java. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2012. 

GUERRA, E. Componentes Reutilizáveis em Java com Reflexão e Anotações. 1ª Ed. São 

Paulo: Casa do Código, 2014. 

GUERRA, E. Design Patterns com Java. 1ª Ed. São Paulo: Casa do Código, 2012. 333p. 

 

 

BANCO DE DADOS 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

20 
Período: 

4° 
Pré-Requisito: 

15 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Integração de modelos: conceitual, lógico e físico. Álgebra Relacional. Linguagens de 

definição e manipulação de dados. Introdução a mineração de dados. 
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Bibliografia Básica: 

 

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6.ed. São 

Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011. 788p.  

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Banco de dados: projeto e implementação. 2.ed. São 

Paulo: Érica, 2010. 398 p. 

SILBERSCHATZ, Abraham. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: 

CAMPUS/ELSEVIER, 2012. 860 p.  

Bibliografia Complementar: 

 

BEAULIEU, Alan. Aprendendo SQL. São Paulo: Novatec Editora, 2010. 365 p.  

DATE, C.J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 14.reimp. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2003. 865 p. 

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 6.ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

282 p.  

KLINE, Kevin E; KLINE, Daniel; HUNT, Brand. SQL: o guia essencial . Rio de Janeiro: 

Alta Book, 2010. 562 p. ISBN 9788576083733. 

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Mauricio Pereira de. Projeto de banco de 

dados: uma visão prática. 17. ed. rev. atual. São Paulo: Érica, 2012. 320 p.  

OLIVEIRA, Celso Henrique Poderoso de. SQL: curso prático. São Paulo: Novatec Editora, 

2002. 272 p.  

TAN, Pang-Ning. Introdução ao data mining: mineração de dados. Rio de Janeiro: Ciência 

Moderna, 2009. 900 p.  

 

 

ENGENHARIA DE SOFTWARE 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

21 
Período: 

4° 
Pré-Requisito: 

13 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Introdução à engenharia de software; Desenvolvimento profissional de software; Ética na 

engenharia de software; Processos de desenvolvimento; Desenvolvimento ágil de software; 

Engenharia de requisitos; Análise, projeto e implementação de software; Testes de software. 

Bibliografia Básica: 

 

SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software.9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2011. 

PRESSMAN, R.S. Engenharia de Software. 5ª ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2002. 

LARMAN, C. Utilizando UML e padrões: uma introdução a análise e projeto 

orientados a objetos. Porto Alegre: Bookman, 2004. 
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Bibliografia Complementar: 

 

WAZLAWICK, Raul Sidnei. Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a 

Objetos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, 2ª ed. 

FOWLER, Martin. UML Essencial: um breve guia para linguagem padrão.Bookman 

Editora, 2014. 

SILVA, N. Projeto e Desenvolvimento de sistemas. Editora Érica. 

BOOCH, Grady; JACOBSON, Ivan; RUMBAUGH, James. UML: Guia do Usuário. 

Editora Campus, 2000. 

BLAHA, Michael; RUMBAUGH, James. Modelagem e Projetos Baseados em Objetos 

com UML 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

TAN, Pang-Ning. Introdução ao data mining: mineração de dados. Rio de Janeiro: Ciência 

Moderna, 2009. 900 p.  

 

 

AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

15 1 

TOTAL 60 2 

Obrigatória 

 
Código: 

22 
Período: 

4° 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Pressupostos epistemológicos, históricos e filosóficos da avaliação do processo ensino 

aprendizagem. Avaliação formativa e crítica. Metodologia e instrumentos utilizados na 

avaliação. A ética do avaliador. Avaliação e currículo escolar. O erro no processo de 

construção do conhecimento. 

Bibliografia Básica: 

 

ESTEBAN, Maria Teresa. Escola, currículo e avaliação. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2017. v. 

1. 167p. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 

São Paulo: Cortez Editora, 2011. 

VIANNA, H.M. Avaliação Educacional (teoria, planejamento e modelos). São Paulo: 

IBRASA, 2000.  

Bibliografia Complementar: 

 

BRENDAN, Coleman Mac Donald (org.) Esboços em Avaliação Educacional. Edições 

UFC. 

HOFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: Uma prática em construção da pré-escola à 

universidade. Porto Alegre: Editora Mediação, 1993.  

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

2000. 

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

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

 

 

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

23 
Período: 

4° 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Teorias sociais clássicas e práxis educativa; Educação em sua relação com a Modernidade. 

Aspectos ideológicos, econômicos e culturais implicados na escolarização. Educação, Estado 

e relações poder. Pensamento sociológico brasileiro e Sociologia da Educação. Educação, 

direitos humanos, multiculturalismo e relações étnico-raciais. 

Bibliografia Básica: 

 

BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. A Reprodução: elementos para uma teoria 

do sistema de ensino. 2ª edição. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1982. 

QUINTANEIRO, Tânia. Um toque de Clássicos: Marx, Durkheim e Weber. 2ª Ed. Belo 

Horizonte: UFMG, 2003. 

RODRIGUES, Alberto Tosi. Sociologia da educação. 6 ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 

2007. 

Bibliografia Complementar: 

 

DEMO, Pedro. Sociologia da Educação – Sociedade e suas oportunidades. Brasília: 

Plano, 2004.   

DURKHEIM, Émile. Educação e Sociologia. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.   

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

2005.  

FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. 3 ed. São Paulo: Cortez, 

1999. 231 p.  

KUENZER, Acácia Z. Pedagogia da Fábrica: as relações de produção e a educação do 

trabalhador. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

MARQUES, Sílvia. Sociologia da educação. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

SODRÉ, Muniz. Reinventando a educação: diversidade, descolonização e redes. Petrópolis: 

Vozes, 2012. 

 

 

METODOLOGIA E PRÁTICA 
Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 15 1 
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DO ENSINO EM 

COMPUTAÇÃO I 

 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

45 3 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

24 
Período: 

4° 
Pré-Requisito: 

17 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Organização de planos pedagógicos: Conceito e aplicabilidade. Tipos de planos pedagógicos. 

Bases conceituais do planejamento escolar. Planejamento de ensino como ferramenta básica 

do processo de ensino/aprendizagem. Os objetivos e conteúdos de ensino. Metodologia de 

ensino no planejamento pedagógico. A relação objetivo-conteúdo-método. Avaliação da 

prática escolar: instrumento de verificação do rendimento escolar.  Metodologia Educacional: 

tecnologias digitais, Tecnologia em sala de aula. Introdução de novas metodologias de ensino 

utilizando recursos interativos como material auxiliar. Uso de materiais didáticos 

tecnológicos em ambiente livre. Novas tecnologias como uma ferramenta didático – 

pedagógica no ambiente de aprendizagem. 

Bibliografia Básica: 

 

COSTA, Cristina. Educação, imagem e mídias. 2. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2013. 208 p. 

(Aprender e ensinar com textos ; 12). ISBN 9788524920103..  

LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação 

escolar: políticas, estrutura e organização . 10. ed. rev. e ampl. São Paulo, SP: Cortez, 2012. 

543 p. (Docência em formação. saberes pedagógicos) ISBN 9788524909443. 

TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na educação: novas ferramentas pedagógicas para o 

professor na atualidade. 9. ed. rev. e atual. e ampl. São Paulo: Érica, 2013. 224 p. ISBN 

9788536503905. 

Bibliografia Complementar: 

 

SILVA, Robson Santos da. Objetos de aprendizagem para educação a distância. 1. ed. 

São Paulo: Novatec, 2011. 142 p. ISBN 9788575222256.  

KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. 8. ed. 

Campinas, SP: Papirus, 2011. 141 p. (Papirus educação). ISBN 9788530808280.  

PAIS, Luiz Carlos. Educação escolar e as tecnologias da informática. Autêntica Editora. 

2005. Ebook: 

http://site.ebrary.com/lib/utfpr/detail.action?docID=10077064&p00=tecnologia+educacional

+aprendizagem 

SILVA, Samuel Carneiro da. Avaliação: a visão dos alunos sobre uma experiência escolar. 

Papel Virtual Editora. 2009. Ebook: 

http://site.ebrary.com/lib/utfpr/detail.action?docID=10352811&p00=Avalia%C3%A7%C3%

A3o+e+aprendizagem+escolar  

VELOSO, Hernâni; DA COSTA, António Fermino;TEIXEIRA, João Lopes. Factores, 

Representações e Práticas Institucionais de Promoção do Sucesso Escolar no Ensino 

Superior. U.Porto editorial. 2010. Ebook: 

http://site.ebrary.com/lib/utfpr/detail.action?docID=10420295&p00=pr%C3%A1ticas+ensino 
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5° SEMESTRE 

DESENVOLVIMENTO WEB 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

26 
Período: 

5° 
Pré-Requisito: 

19, 21 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Projetos de Sistemas para Web: modelo cliente-servidor, padrão MVC, arquitetura em 

camadas. Linguagens de marcação para Interface com o usuário. Programação no lado 

servidor. Tecnologias de apoio à programação para Internet. Persistência de Dados. 

Bibliografia Básica: 

 

FREEMAN, E.; FREEMAN, E.; Use a Cabeça! HTML com CSS & XHTML. 2ª Edição. 

São Paulo: Alta Books, 2008. 

NIEDERAUER, J. PHP Para Quem Conhece PHP. Recursos Avançados Para a Criação de 

Websites Dinâmicos. 5ª Ed. Novatec, 2017. 544p. 

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

Novatec, 2016. 

Bibliografia Complementar: 

 

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

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

NIELSEN, J. LORANGER, H. Projetando WebSites com Usabilidade. 1ª Ed. SãoPaulo: 

Campus/Elsevier, 2007. 432p. 

NIEDERAUER, J. Desenvolvendo Websites com PHP: aprenda a criar Websites dinâmicos 

e interativos com PHP e banco de dados. 3. Ed. Novatec, 2016. 320p. 

SOARES, W. PHP 5: conceitos, programação e integração com banco de dados. 7ª Ed. 

Érica/Saraiva, 2013. 528p. 

 

 

ÁLGEBRA LINEAR 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

27 
Período: 

5° 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 
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Ementa: 

 

Matrizes, Determinantes e Sistemas de Equações Lineares. Vetores e Aritmética Vetorial. 

Espaços Vetoriais e Subespaços. Bases e Dimensão. Transformações Lineares. Autovalores e 

Autovetores. 

Bibliografia Básica: 

 

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

tratamento moderno de matemática discreta. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.  

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

Paulo: Atual, 2013.  

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

Pearson, 1987. 

Bibliografia Complementar: 

 

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

2012. 

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

CALLIOLI, C. A; DOMINGOS, H. H.; COSTA, R. C. F. Álgebra Linear e Aplicações. 6ª 

ed. São Paulo: Atual Editora, 2013. 

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

Rio de Janeiro, 2011. 

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

SANTOS, Reginaldo J. Um Curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Belo 

Horizonte: Imprensa Universitária da UFMG, 2017. Disponível em: 

<https://www.dropbox.com /s/jj3xq0hjv2z39zp/gaalt0.pdf?m>. Acesso em: 31 out. 2018. 

 

 

REDES DE COMPUTADORES I 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 15 1 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

28 
Período: 

5° 
Pré-Requisito: 

14 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Conceitos básicos de rede: modelos, camadas, protocolo, serviços, arquitetura. Tipos de rede, 

locais, de longa distância e metropolitanas. Funcionalidade específica das camadas do 

software de redes: modelos OSI e TCP/IP. Principais soluções tecnológicas para a camada 

física. Principais tecnologias de redes locais (LAN) e de longa distância (WAN). Princípios 

de roteamento. Principais equipamentos de interconexão de redes. Funcionalidades básicas 

dos protocolos de aplicação: correio eletrônico, transferência de arquivos, emulação de 

terminais, serviços de diretório de redes, suporte a aplicações Web e outros. 
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Bibliografia Básica: 

 

COMER, D. E. Redes de Computadores e a Internet. 6a. Edição Porto Alegre: Bookman. 

2016. 

COMER, D. E., Redes de Computadores e Internet - Abrange Transmissão de Dados, 

Ligação Inter-redes, Web e Aplicações, 4a Edição, Rio de Janeiro: Bookman, 2007. 

TANENBAUM, Andrew S. Redes de computadores. 4.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

945p. ISBN 8535211853.  

Bibliografia Complementar: 

 

KUROSE, J. ROSS, K. Redes de Computadores e a Internet: Uma nova abordagem. 3a 

Edição. São Paulo: Addison-Wesley, 2006. 

BRITO, Samuel H.B. Laboratórios de Tecnologias Cisco em Infraestrutura de Redes. 2ª 

Edição. São Paulo. Editora Novatec, 2014. 

FEY, Ademar Felipe; GAUER, Raul Ricardo. COMO CRIAR SUB-REDES EM REDES 

DE COMPUTADORES IP. 1
a
. Edição. Caxias do Sul. Editora: ADEMAR FEY, 2013. 

ANDERSON, Al; BENEDETTI, Ryan. Redes de Computadores - Use a Cabeça!. Editora: 

Alta Books; Edição: 1ª , 2009. 

DAVIE, Bruce S.; peterson, Larry L. Redes de Computadores - 5ª Ed. Editora Campus, 

2013. 

ELIAS, G.; LOBATO, L. C. Arquitetura e Protocolos de Rede TCP-IP. 2. ed. Rio de 

Janeiro: RNP/ESR, 2013. Disponível em: <https://pt.scribd.com/doc/83505510/Arquitetura-

e-protocolos-de-rede-TCP-IP>.  Acesso em: 04 nov. 2018. 

 

 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

SOCIEDADE 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 30 2 

Obrigatória 

 
Código: 

29 
Período: 

5° 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) ao longo da história, seus conceitos e 

dimensões fundamentais. Desenvolvimento tecnológico, suas implicações sociais e políticas. 

CTS e as transformações da sociedade: vida cotidiana e contemporaneidade. CTS no 

contexto da educação brasileira e a formação do professor em Ciências. Desenvolvimento 

científico, interação homem-ambiente e sustentabilidade. 

Bibliografia Básica: 

 

CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura. Vol 1. São 

Paulo: Paz e terra, 1999. 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: ED 34, 1999. 

VIEIRA PINTO, Álvaro. O conceito de Tecnologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005. 2 v. 
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Bibliografia Complementar: 

 

ALVES, Rubem. Ciência, coisa boa... In: MARCELLINO, N. C. (Org.). Introdução às 

ciências sociais. 5 ed. Campinas, Papirus, 1994. 

BOURDIEU, Pierre; CHAMBOREDON, Jean-Claude; PASSERON, Jean-. Claude. A 

Ruptura. In: Ofício de Sociólogo. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 23-44. 

BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo  

científico. São Paulo: Editora UNESP, 2004 

BAZZO, Walter Antônio. A. Ciência, Tecnologia e Sociedade e o contexto da educação  

Tecnológica. 4.ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2014 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6ª Ed. Porto Alegre: Penso, 2012. 

LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. 9 ed. São 

Paulo: Edições Loyola, 2014. 214 p 

MORAN, F. Emílio. Meio ambiente e ciências sociais: interações homem - ambiente e 

sustentabilidade. São Paulo: Editora Senac, 2011. 307 p. 

SANTOS, Milton.  A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4.ed. São 

Paulo: Ed. Unesp, 2006. 

SCHAFF, Adam. A sociedade informática: as consequências sociais da segunda revolução 

industrial. 10ª Edição. Brasiliense, 2007. 

 

 

POLÍTICA E GESTÃO 

EDUCACIONAL 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

30 
Período: 

5° 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

A Política Educacional Brasileira: concepções e implicações. A educação e a Constituição 

Federal Brasileira. Sistema escolar brasileiro. Estrutura administrativa no ensino brasileiro. 

Níveis e modalidades da educação. Princípios e finalidades do Ensino Fundamental e Médio. 

Organização formal da escola. O educador e a lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional no 9.394/96. Plano Decenal de Educação. Educação brasileira X educação baiana. 

A gestão democrática da educação e suas implicações para a democratização da educação 

básica. Formação docente no âmbito das políticas de formação no Brasil. O impacto das 

cotas nas universidades brasileiras. Políticas educacionais para a pessoa com deficiência. 

Bibliografia Básica: 

 

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

NEY, Antonio. Política educacional: organização e estrutura da educação brasileira. Rio de 

Janeiro: Wak Editora, 2008. 210 p. 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petropolis: Vozes, 2002. 
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Bibliografia Complementar: 

 

ALVES, Iracy Maria de Azevedo. O coordenador pedagógico na escola contemporânea: 

coletânea de artigos produzidos durante o curso de especialização em Coordenação 

Pedagógica na Universidade Federal da Bahia. Salvador: EDUFBA, 2012. 283 p. 

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

Câmara, 2011. 49 p. 

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

Janeiro: Vozes, 1998.  

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

Papirus, 1995. 

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

década de incerteza (1990-2000) avanços e retrocessos. v.1. São Paulo: 2005. 172 p. 

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

(2004-2012). Salvador: UFBA/CEAO, 2013. 280p. 

 

 

METODOLOGIA E PRÁTICA 

DO ENSINO EM 

COMPUTAÇÃO II 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 15 1 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

45 3 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

31 
Período: 

5° 
Pré-Requisito: 

24 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Metodologia Educacional: softwares educacionais A tecnologia no processo educacional 

mediado por software. Ambiente escolar e software educacional. Concepção de interface e 

interativa em software educacional. Formação docente e software educacional.  Metodologia 

Educacional: simulações O uso de software de simulação na prática docente. O software de 

simulação no desenvolvimento de cenários. A utilização de tecnologia de simulação em 

relação à interatividade dos alunos. A simulação da realidade e a compreensão prática.  

Metodologia Educacional: laboratórios O uso de laboratórios e suas regras dentro do espaço 

escolar. Formação de professores para uso de laboratórios de informática. O laboratório como 

espaço para apoiar o aluno em seus afazeres educacionais. Práticas pedagógicas e o 

laboratório de informática. 

Bibliografia Básica: 

 

COSTA, Cristina. Educação, imagem e mídias. 2. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2013. 208 p. 

(Aprender e ensinar com textos ; 12). ISBN 9788524920103..  

LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação 

escolar: políticas, estrutura e organização . 10. ed. rev. e ampl. São Paulo, SP: Cortez, 2012. 

543 p. (Docência em formação. saberes pedagógicos) ISBN 9788524909443. 

TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na educação: novas ferramentas pedagógicas para o 

professor na atualidade. 9. ed. rev. e atual. e ampl. São Paulo: Érica, 2013. 224 p. ISBN 
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9788536503905. 

Bibliografia Complementar: 

 

SILVA, Robson Santos da. Objetos de aprendizagem para educação a distância. 1. ed. 

São Paulo: Novatec, 2011. 142 p. ISBN 9788575222256.  

KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. 8. ed. 

Campinas, SP: Papirus, 2011. 141 p. (Papirus educação). ISBN 9788530808280.  

PAIS, Luiz Carlos. Educação escolar e as tecnologias da informática. Autêntica Editora. 

2005. Ebook: 

http://site.ebrary.com/lib/utfpr/detail.action?docID=10077064&p00=tecnologia+educacional

+aprendizagem 

SILVA, Samuel Carneiro da. Avaliação: a visão dos alunos sobre uma experiência escolar. 

Papel Virtual Editora. 2009. Ebook: 

http://site.ebrary.com/lib/utfpr/detail.action?docID=10352811&p00=Avalia%C3%A7%C3%

A3o+e+aprendizagem+escolar  

VELOSO, Hernâni; DA COSTA, António Fermino;TEIXEIRA, João Lopes. Factores, 

Representações e Práticas Institucionais de Promoção do Sucesso Escolar no Ensino 

Superior. U.Porto editorial. 2010. Ebook: 

http://site.ebrary.com/lib/utfpr/detail.action?docID=10420295&p00=pr%C3%A1ticas+ensino 

 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

EM COMPUTAÇÃO I 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 0 0 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

0 0 

Estágio 105 7 

TOTAL 105 7 

Obrigatória 

 
Código: 

32 
Período: 

5° 
Pré-Requisito: 

24 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Acompanhamento e observação da organização do trabalho pedagógico na Educação Básica. 

As modalidades organizativas do cotidiano escolar: planejamento e etapas de execução. 

Conhecimentos conceituais, atitudinais e procedimentais: o processo de ensino como 

intervenção produtiva no processo de aprendizagem. Atividades produtivas: a reflexão sobre 

as estratégias didáticas como um dos pilares constitutivos da prática pedagógica; elaboração 

de relatório de estágio de observação e coparticipação. 

Bibliografia Básica: 

 

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

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

PICONEZ, Estela C. B. (Coord.). A prática de ensino e o estágio supervisionado. 

Campinas, SP : Papirus, 1991. 139 p. 
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Bibliografia Complementar: 

 

BARATO, Jarbas Novelino. Educação Profissional: Saberes do ócio ou saberes do 

trabalho?. São Paulo: Senac São Paulo, 2004. v.1. 278p. 

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

LOPES, K. M. V.; TELES, M. M.R (Org.) ; PATRICIO, P. C. S. (Org.) . Estágio 

Supervisionado em Computação: reflexões e relatos. Curitiba: Appris, 2016. v. 1. 171p. 

PIMENTA, Selma Garrido. O Estágio na Formação de Professores. Unidade, Teoria e 

Prática? São Paulo: Cortez, 2013. 

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

 

 

6° SEMESTRE 

INTERAÇÃO HUMANO-

COMPUTADOR 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 15 1 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

33 
Período: 

6° 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Conceitos básicos, Abordagens teóricas em IHC, Processos de design de IHC, Identificação 

de necessidade dos usuários e requisitos de IHC, Organização do espaço do problema, 

Design de IHC, Princípios e diretrizes para o Design de IHC e Planejamento de avaliação de 

IHC. 

Bibliografia Básica: 

 

BARBOSA, Simone; SILVA, Bruno. Interação humano-computador. Elsevier Brasil, 

2010.  

ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. Design de interação: além da 

interação humano-computador.Bookman, 2013.  

OLIVEIRA NETTO, Alvim Antônio de. IHC–Interação Humano Computador–

Modelagem e Gerência de Interfaces com o usuário. Florianópolis: Visual Books, 2004. 

 

Bibliografia Complementar: 

 

BENYON, David. Interação humano-computador.São Paulo: Person Prentice Hall, 2011. 

NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. Usabilidade na web: projetando websites com 

qualidade.Rio de Janeiro: Campus, 2007. 

SHNEIDERMAN, Ben. Designing the user interface: strategies for effective human-

computer interaction.Pearson EducationIndia, 2010. 

LYNCH, Patrick J.; HORTON, Sarah. Guia de estilo da Web. Barcelona: Gustavo Gili GG, 

 2004. 

DA ROCHA, Heloisa Vieira; BARANAUSKAS, Maria Cecília Calani. Design e avaliação 
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de interfaces humano-computador. Unicamp, 2003. 

FERREIRA, Simone Bacellar Leal; NUNES, Ricardo Rodrigues. e-Usabilidade. Rio de 

Janeiro: LTC, 2011. 179 p. ISBN 9788521616511. 

KRUG, Steve. Não me faça pensar: uma abordagem de bom senso à usabilidade na WEB. 

1.ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2010. 201 p. ISBN 9788576082713. 

MEMÓRIA, Felipe. Design para a internet: projetando a experiência perfeita. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005. 171p. ISBN 8535218769. 

 

 

GERÊNCIA DE PROJETOS  

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

34 
Período: 

6° 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Fundamentos de gerência. O papel da Liderança na Criação de Valor. Planejamento 

estratégico de sistemas e sistemas de informação. Importância do projeto para execução de 

processos. Etapas e Estrutura de Projetos. Ferramentas de planejamento e controle de 

projetos. Processos de Gestão de Projetos: Integração, Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, 

RH, Comunicação, Riscos e Aquisições. Gerenciamento de Conflitos. Pensamento sistêmico 

com mapeamento de processos. Aprendizado de equipes. Gestão da qualidade e meio 

ambiente sustentável – ISO 9000 e 9001 e ISO 14000. 

Bibliografia Básica: 

 

CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro; MIGUEL, Paulo Augusto Cauchick; GEROLAMO, 

Mateus Cecílio. Gestão da qualidadeISO 9001/ 2008: princípios e requisitos. 3.ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 114p.  

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração. 7 ed., rev. e ampl. São 

Paulo: Atlas, 2009. 404 p. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas, organização & métodos: uma 

abordagem gerencial. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 484 p. 

RANGEL, Sheila (Sheila Rangel). Abordagens gerenciais no mundo contemporâneo. 

Salvador: Quarteto, 2013. 242 p 

Bibliografia Complementar: 

 

BRAGA, Benedito. Introdução à engenharia ambiental: o desafio do desenvolvimento 

sustentável. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 318 p. :il. ISBN 9788576050414. 

CURY, Antonio. Organizaçao e metodos: uma visão holística. 8.ed. rev. e ampl. São Paulo: 

Atlas, 2013. 600 p.  

HELDMAN, Kim. Gerência de Projetos: Fundamentos. Rio de Janeiro: Câmpus, 2005. 

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da qualidade: teoria e prática. 2.ed. São Paulo: Atlas, 

2007. 340p.  
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ROBLES JR., Antonio. Gestão da qualidade e do meio ambiente: enfoque econômico, 

fianceiro e patrimonial. São Paulo: Atlas, 2010. 112 p.  

SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da 

produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 703 p. 

WAGNER, John A. Comportamento organizacional: criando vantagem competitiva. 3 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2012. 537 p . 

 

 

REDES DE COMPUTADORES 

II 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 15 1 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

35 
Período: 

6° 
Pré-Requisito: 

28 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Administração de redes TCP/IP utilizando ativos de rede, Protocolos de aplicação da família 

TCP/IP: FTP, Telnet, DNS, HTTP, DHCP. Segurança em redes. Autenticação de identidade 

do usuário. Práticas de uso de criptografia. Evolução IPv4 para IPv6. 

Bibliografia Básica: 

 

KUROSE, J. ROSS, K. Redes de Computadores e a Internet: Uma nova abordagem. 3a. 

Edição. Addison-Wesley, 2006.  

TANENBAUM, A. S., Redes de Computadores. Rio de Janeiro: Campus, 2003.  

BIRKNER, Matthew. Projeto de Interconexão de Redes – Cisco Internetwork Design – 

CID. Editora: Makron Books. 2003. 

Bibliografia Complementar: 

 

FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de dados e redes de computadores. 4. ed. São 

Paulo: MCGRAW-HILL, 2008.  

COMER, Douglas. Redes de computadores e internet: abrange transmissão de dados, 

ligações inter-redes, WEB e aplicações. 4 ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 632 p. 

DIOGENES, Yuri. Certificação Cisco - CCNA 4.0 - Guia de Certificação Para o Exame 

640-8. 3a Edição. Editora: Axcel. 2003.  

COELHO, P. Projeto de redes locais com cabeamento estruturado. Belo Horizonte: 

Editora Instituto Online, 2003. 

FARREL, Adrian. A internet e seus protocolos. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

LOBATO, L. C. Protocolos de Roteamento IP. Rio de Janeiro: RNP/ESR, 2013. 142 p. 

Disponível em: <https://pt.scribd.com/doc/127594341/Protocolos-de-Roteamento-IP>. 

Acesso em: 04 nov. 2018. 
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MULTIMÍDIA E HIPERMÍDIA 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 15 1 

Prática de 

Ensino 

15 1 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

36 
Período: 

6° 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Mídia, multimídia, hipertexto e hipermídia. Características e implicações sociais das 

tecnologias hipermídia e multimídia na contemporaneidade. Técnicas de produção e 

compartilhamento de conteúdos digitais multimídia e hipermídia. Concepção, 

desenvolvimento e aplicação de projetos de produção e compartilhamento de narrativas 

multimídia e hipermídia nos processos de ensino e aprendizagem. Licenciamento de mídias 

digitais. Acessibilidade em mídias digitais.  

Bibliografia Básica: 

 

FILHO W. de Padua Paula. Multimídia: Conceitos e Aplicações. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2010. 

FERRARI, Pollyana (Org). Hipertexto hipermídia: as novas ferramentas da comunicação 

digital  . 2. ed. São Paulo: Contexto, 2012. 

LEVY, Pierre. Cibercultura. 3.ed. São Paulo: Editora 34, 2010. 270 p. (Coleção trans). 

PADOVANI, Stephania; MOURA, Dinara. Navegação em hipermídia: uma abordagem 

centrada no usuário. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

 

JOHNSON, Steven. A cultura da interface: como o computador transforma nossa 

maneira de criar e comunicar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

PRETTO, Nelson De Luca. Uma escola sem/com futuro : educação e multimídia. 8. ed. 

rev. e atual. - Salvador : EDUFBA, 2013. 286 p. 

BAIRON, Sérgio. O que é hipermídia. São Paulo: Brasiliense, 2011. 141 p. (Coleção 

primeiros passos ; v. 342). 

GOUVEIA, Daniel. Comunicação multimídia na internet: da teoria à prática. Rio de 

Janeiro: Ciência Moderna, 2007. 236p. 

BERTOMEU, João Vicente Cegato (Org.). Criação visual e multimídia. São Paulo: 

Cengage Learning, 2010. 149 p. 

MARCUSCHI, Luiz Antônio; XAVIER, Antônio Carlos. (Orgs.). Hipertextos e gêneros di- 

gitais: novas formas de construção de sentido. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Cortez, 2010. 

LEVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da 

informática. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2010. 206 p. 

SANTANA, Bianca Santana; ROSSINI, Carolina; PRETTO, Nelson De Lucca (Org). 

Recursos Educacionais Abertos: práticas colaborativas políticas públicas. 1. ed., 1 imp. 

– Salvador: 
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LIBRAS 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

37 
Período: 

6° 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Aspectos históricos, culturais, linguísticos, educacionais e sociais da surdez. As políticas de 

inclusão e exclusão sociais e educacionais. Vocabulário básico em situações dialógicas em 

Língua de Sinais Brasileira. O papel do intérprete de língua de sinais na sala de aula. Tópicos 

sobre a escrita de sinais. Aspectos Gramaticais da Libras: Fonologia, morfologia e sintaxe. 

Estrutura da frase. Semântica e pragmática. 

Bibliografia Básica: 

 

BRASIL. Surdos – Educação – Periódicos. I. Instituto Nacional de Educação de Surdos 

(Brasil). Aspectos da trajetória do Instituto Nacional de Educação de Surdos em seu percurso 

de 150 anos. Vol. 01, 2 edição (DEZ/2008) – Rio de Janeiro: INES/2008 DECÊNIO.  

FELIPE, Tânia A; MONTEIRO, Mirna S; Libras em Contexto: curso básico, livro do 

Aluno – Brasília: Programa Nacional de Apoio a Educação dos Surdos, MEC/SEESP, 2001. 

LACERDA, Cristina B. F. De. Interprete de Libras: em atuação na educação infantil e no 

ensino fundamental, 7. Ed. Porto Alegre: Mediação, 2015. 96p.  

ZONZA, Andréa Poletto. Acessibilidade e tecnologia assistiva: pensando a inclusão 

sociodigital de pessoas com necessidades especiais. Bento Gonçalves: 2013, 352 p. 

Bibliografia Complementar: 

 

BRITO Lucinda Ferreira. Por uma gramática de língua de sinais. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro: UFRJ Departamento de Linguística e Filosofia, 1995.. 

CAPOVILLA, Fernando César. Dicionário Da Língua De Sinais Do Brasil. Colaboração 

de Walkiria Duarte Raphael, Janice Gonçalves Timóteo, AntonielleCantarelli Martins. São 

Paulo: EDUSP, 2017, 2944p. ISBN 853141416450.  

GESSER, Audrei. LIBRAS?Que língua é essa?: Crenças e preconceitos em torno da língua 

de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 

QUADROS, R. M. de; KARNOPP, L. B. Língua sinais brasileira: estudos linguísticos. 

Porto Alegre: Artmed Editora, 2004. 

QUADROS, R. M. de. Aspectos da sintaxe e da aquisição da língua de sinais brasileira. 

Letras de Hoje, Porto Alegre, v.110, p. 125-146, 1997. 

SOUSA, Gilcifran Vieria de. Ambiente computacional para auxiliar na aprendizagem do 

surdo. 2010. Dissertação (Mestrado profissional em computação aplicada – UECE/IFCE) – 

Instituto Federal de Ciências e Tecnologia do Ceará – IFCE, Fortaleza – Ceará 

 

 

TCC I 
Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 
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 Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 30 2 

Obrigatória 

 
Código: 

38 
Período: 

6° 
Pré-Requisito: 

2 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Discussão sobre possíveis temas de pesquisa nas áreas de Educação e Computação. 

Definição do objeto de Pesquisa. Passos para a elaboração e desenvolvimento de um projeto 

de pesquisa. A interdisciplinaridade na pesquisa.    

Bibliografia Básica: 

 

LEITE, Francisco Tarciso. Metodologia científica: métodos e técnicas de pesquisa: 

monografias, dissertações, teses e livros. 3 ed. Aparecida - SP: Idéias& Letras, 2008. 318 p. 

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

Atlas, 2012, 196 p. 

WAZLAWICK, Raul Sidnei. (2008). Metodologia de Pesquisa para Ciência da 

Computação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. 18 

ed. Campinas : Papirus, 2012. 

Bibliografia Complementar: 

 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedo Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia 

científica. 6. ed. São Paulo: Makron Books, 2007 

DEMO, P. Pesquisa e construção do conhecimento. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1994. 

______. Pesquisa. Princípio científico e educativo. São Paulo : Cortez, 1996. 

FAZENDA, I. C. A.(Org.) Novos Enfoques da Pesquisa em Educação. São Paulo: Cortez, 

1992. 

LUDKE, M.; ANDRÉ, M. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. São Paulo: 

E.P.U., 1986. 

MARCONI, Marina; LAKATOS, Eva. Maria. Fundamentos de metodologia científica. 

São Paulo: Ed. Atlas, 2001. 

 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

EM COMPUTAÇÃO II 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 0 0 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

0 0 

Estágio 105 7 

TOTAL 105 7 
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Obrigatória 

 
Código: 

39 
Período: 

6° 
Pré-Requisito: 

32 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Prática profissional supervisionada no Ensino Fundamental. Envolve o desenvolvimento de 

atividades compatíveis com o perfil profissional da Licenciatura em Computação. O 

acompanhamento das atividades prevê reuniões com um professor orientador e um 

supervisor na instituição acolhedora. Atividades produtivas: elaboração de relatórios, planos 

de aula, coparticipação, participação, produção de artigos, elaboração de seminários. 

Bibliografia Básica: 

 

BARATO, Jarbas Novelino. Educação Profissional: Saberes do ócio ou saberes do 

trabalho?. São Paulo: Senac São Paulo, 2004. v. 1. 278p. 

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

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

Bibliografia Complementar: 

 

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

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

ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: 

Penso, 2017. v. 1. 238p. 

MENENGOLLA, M; SANT ́ANNA, I. M. Por que planejar? Como planejar? Petrópolis, 

RJ: Vozes, 1991.  

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

2000. 

 

 

7° SEMESTRE 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 

Código: 40 

 

Período: 7° 

 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Conceitos e terminologias relacionados às deficiências. A educação inclusiva para: 

deficientes visuais, auditivos, intelectuais, físicos e múltiplos; para pessoas com síndrome de 

Down e outras síndromes; para pessoas com altas habilidades e superdotados; e para pessoas 

com transtornos globais de desenvolvimento. Direitos Humanos e educação inclusiva. 

Legislação específica voltada para o atendimento de pessoas com deficiência. Acessibilidade 

e tecnologias assistivas. Políticas de inclusão na Universidade: cotas raciais e Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). 
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Bibliografia Básica: 

 

AQUINO, J. G. Diferenças e preconceito na escola: alternativas teóricas e práticas. 8. ed. 

São Paulo: Summus, 1998. v. 1. 215p. 

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

Psicólogo, 1997.  

SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Alienígenas na sala de aula: uma introdução aos estudos 

culturais em educação. 3. ed. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva. Petrópolis: Vozes, 2001. 

Bibliografia Complementar: 

 

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

173p. 

PEREIRA, Edimilson de Almeida. Malungos na escola: questões sobre culturas 

afrodescendentes e educação. São Paulo: Paulinas, 2007. 

SCHLÜNZEN, E. T. M. Tecnologia Assistiva, Projetos, Acessibilidade e Educação a 

Distância: rompendo barreiras na formação de educadores. São Paulo: Paco Editorial, 2011. 

185p. 

SILVA, Aida Maria Monteiro; COSTA, Valdelúcia Alves da. Educação Inclusiva e 

Direitos Humanos: Perspectivas Contemporâneas. São Paulo: Cortez, 2014. 

SKLIAR, Carlos (org.). A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 

 

 

SOFTWARE EDUCACIONAL 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 15 1 

Prática de 

Ensino 

15 1 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

41 
Período: 

7° 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Análise, gerenciamento e aplicação de softwares educacionais e objetos de aprendizagem no 

ensino-aprendizagem. Concepção, desenvolvimento, implantação, gestão e avaliação de 

projetos e softwares educacionais. Licenças de uso de softwares. Softwares Livres e 

Recursos Educacionais Abertos (REA). Acessibilidade e Tecnologias Assistivas. 

Bibliografia Básica: 

 

SILVA, Ana Cristina. B. da; Gomes, A. S. Conheça e utilize software educativo: avaliação 

e planejamento para a educação básica. Recife: Pipa Comunicação, 2015. 

ALMEIDA, Rosa Lívia; ALMEIDA, Carlos Alberto. Fundamentos e análise de software 

educativo. . 2ª edição Fortaleza – Ceará: Ed. UECE, 2015. 

SANTANA, Bianca Santana; ROSSINI, Carolina; PRETTO, Nelson De Lucca (Org). 

Recursos Educacionais Abertos: práticas colaborativas políticas públicas. 1. ed., 1 imp. 

– Salvador: Edufba; São Paulo: Casa da Cultura Digital. 2012. 246 p. 

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

185p. 

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2011. 

Bibliografia Complementar: 

 

FILATRO, Andrea. Design instrucional na prática. São Paulo: Pearson Education do 

Brasil, 2008. 

MORAES, Ubirajara Carnevale de. (Org.). Tecnologia educacional e aprendizagem: O 

uso dos recursos digitais. São Paulo: Livro Pronto, 2008. 

SOUZA JUNIOR, Arlindo José de ET AL. (Org.). Informática na educação: elaboração 

de objetos de aprendizagem. Uberlândia: EDUFU, 2007. 

POCHO, C. L.; AGUIAR, M. M.; SAMPAIO, M. N.; LEITE, L. S. (coord.). Tecnologia 

Educacional: Descubra suas possibilidades na sala de aula. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 

ARRUDA, Eucidio Pimenta. Aprendizagens e jogos digitais. Campinas: Alínea, 2011. 

SILVA, N. Peres da. Projeto e Desenvolvimento de Sistemas. 9.ed. São Paulo: Érica, 2001. 

 

 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

30 2 

TOTAL 60 4 

Optativa 

 
Código: 

42 
Período: 

 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Características do ensino a distância. Suporte de redes de computadores para ambientes de 

EAD: motivações e dificuldades, ambiente de suporte, mecanismos de recuperação de 

informações on-line e construção do conhecimento. Modelos de EAD: sistemas instrucionais 

de primeira e Segunda geração; modelos teóricos de aprendizagem; ambientes de 

aprendizagem em grupo e via rede; multimídia na EAD. Estudo dos processos pedagógicos e 

tecnológicos envolvidos na elaboração de projetos de EAD. 

Bibliografia Básica: 

 

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

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

SILVA, Marco e SANTOS, Edméa (org). Avaliação da aprendizagem em educação 

Online. São Paulo, Loyola, 2006. 

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

Bibliografia Complementar: 

 

KUENZER, Acácia Z. Pedagogia da Fábrica: as relações de produção e a educação do 

trabalhador. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

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

MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos Tarciso; BEHRENS, Marilda Aparecida. 

Novas tecnologias e mediação pedagógica. 21. ed. rev. e atual. Campinas: Papirus, 2013. 

171 p. 

POCHO, C.L.,AGUIAR, M. SAMPAIO, M., LEITE L. Tecnologia Educacional: descubra 

suas possibilidades na sala de aula. Petrópolis: Vozes, 2003. 

LITTO, Fredric Michael; FORMIGA, Manuel Marcos Maciel (Orgs.). Educação a 

distância: o estado da arte. São Paulo : Pearson Education do Brasil, 2009. 

LITTO, Fredric Michael; FORMIGA, Manuel Marcos Maciel (Orgs.). Educação a 

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

 

 

 

EMPREENDORISMO 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 15 1 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

43 
Período: 

7° 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 
O Empreendedor e suas: habilidades, atitudes. Modelos organizacionais e de gerência. Papel 

do Empreendedorismo no desenvolvimento local e regional. A importância da inovação 

tecnológica como diferencial competitivo para a pequena e média empresa.. O plano de 

negócio: informações ambientais, estratégias de marketing, plano operacional e gerencial e 

plano financeiro. Educação para a sustentabilidade: Empreendedorismo social e 

desenvolvimento sustentável. Empreendedorismo coletivo: cooperativismo e associativismo 

como oportunidade de negócio 

 

Bibliografia Básica: 
 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. Administração de Marketing. 14.ed. São Paulo: 

Atlas, 2013. 765 p. 

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

191 p. 

MANZINI, Ezio. O desenvolvimento de produtos sustentáveis: os requisitos ambientais 

dos produtos industriais. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2011. 366 p.  

SABA, Hugo; JORGE, Eduardo Manuel de Freitas; SOUZA, Claudio Reynaldo Barbosa de; 

SANTOS JÚNIOR, Aníbal de Freitas (Org.). Empreendedorismo & inovação. Salvador: 

Edifba, 2017. 308 p.  

 

Bibliografia Complementar: 

 

ALMEIDA, Fernando. Desenvolvimento sustentável 2012 - 2050: visão, rumo e 

contradições. Rio de Janeiro: Elsevier Campus, 2012. 255 p.  

CHIARAVALLOTI, Rafael Morais. Escolhas sustentáveis: discutindo biodiversidade, uso 
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da terra, água e aquecimento global. São Paulo: Urbana, 2011. 160 p.  

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas 

organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 457 p. 

DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa: uma idéia, uma paixão e um plano de 

negócios : como nasce o empreendedor e se cria um empresa. Rio de Janeiro: Sextante, 2008. 

304 p. 

TERRA, José Cláudio Cyrineu. Gestão do conhecimento: o grande desafio empresarial. 

São Paulo: Negócio Editora, 2000. 283 p.  

 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

EM COMPUTAÇÃO III 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 0 0 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

0 0 

Estágio 105 7 

TOTAL 105 7 

Obrigatória 

 
Código: 

44 
Período: 

7° 
Pré-Requisito: 

39 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Prática profissional supervisionada no Ensino Médio, Integrado e/ou  Subsequente. Envolve 

o desenvolvimento de atividades compatíveis com o perfil profissional da Licenciatura em 

Computação. O acompanhamento das atividades prevê reuniões com um professor orientador 

e um supervisor na instituição acolhedora. Atividades produtivas: elaboração de relatórios, 

de planos de aula, coparticipação, participação, produção de artigos, elaboração de 

seminários. 

Bibliografia Básica: 

 

LOPES, K. M. V.; TELES, M. M.R (Org.) ; PATRICIO, P. C. S. (Org.) . Estágio 

Supervisionado em Computação: reflexões e relatos. Curitiba: Appris, 2016. v. 1. 171p. 

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

VASCONCELOS, Celso. Planejamento. Projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-

pedagógico. 10a ed. São Paulo: Libertad, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

 

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

FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido. 

Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1994. 

KUENZER, Acácia Z. Pedagogia da Fábrica: as relações de produção e a educação do 

trabalhador. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2002.  

MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos Tarciso; BEHRENS, Marilda Aparecida. 

Novas tecnologias e mediação pedagógica. 21. ed. rev. e atual. Campinas: Papirus, 2013. 

171 p. 

SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Alienígenas na sala de aula: uma introdução aos estudos 

culturais em educação. 3. ed. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva. Petrópolis: Vozes, 2001. 
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8° SEMESTRE 

TCC II 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 30 2 

Obrigatória 

 
Código: 

45 
Período: 

8° 
Pré-Requisito: 

38 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Desenvolvimento de projeto de pesquisa que contemple as temáticas Educação e 

Conhecimento Computacional. Elaboração de trabalho científico. Socialização dos resultados 

da pesquisa. 

Bibliografia Básica: 

 

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

LEITE, Francisco Tarciso. Metodologia científica: métodos e técnicas de pesquisa: 

monografias, dissertações, teses e livros. 3 ed. Aparecida - SP: Idéias& Letras, 2008. 318 p. 

WAZLAWICK, Raul Sidnei. (2008). Metodologia de Pesquisa para Ciência da 

Computação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. 18 

ed. Campinas : Papirus, 2012. 

Bibliografia Complementar: 

 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedo Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia 

científica. 6. ed. São Paulo: Makron Books, 2007. 162 p. 

LUDKE, M.; ANDRÉ, M. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. São Paulo: 

E.P.U., 1986. 

FAZENDA, I. C. A.(Org.) Novos Enfoques da Pesquisa em Educação. São Paulo: Cortez, 

1992. 

MARCONI, Marina; LAKATOS, Eva. Maria. Fundamentos de metodologia científica. 

São Paulo: Ed. Atlas, 2001. 

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

33. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 108 p. 

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

Atlas, 2012, 196 p. 

  

 

ÉTICA, DIREITOS HUMANOS 

E CIDADANIA 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

0 0 
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TOTAL 45 3 

Obrigatória 

 
Código: 

46 
Período: 

8° 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Noções de ética e moral. O papel das novas tecnologias de comunicação e do 

desenvolvimento científico contemporâneo. O sentido das novas transformações, propiciadas 

pela globalização, para diferentes grupos e ambientes culturais. Novos valores e conflitos de 

papéis. Ética profissional. Direitos Humanos: conceitos e problemas. Educação e direitos 

humanos. Direitos humanos e inclusão da pessoa com deficiência. A construção da cidadania 

no Brasil. Educação para a cidadania: desafios do presente. 

Bibliografia Básica: 

 

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 19. ed. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2015. 

HADDAD, Sérgio. A educação entre os direitos humanos. Campinas, SP: Autores 

Associados, 2006. 270 p. 

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

Bibliografia Complementar: 

 

ATAÍDE, Yara Dulce Bandeira de. Clamor do presente: história oral em famílias em busca 

de cidadania. São Paulo: Loyola, 2002. 

BUFFA, E. Nosella; ARROYO, M. Educação e cidadania: quem educa o cidadão? 

Curitiba: Cortez, 1996. 

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

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

Zahar, 2008. 143 p.  

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 

universal. 24. ed. Rio de Janeiro: Record, 2011. 

SENNETT, Richard. A corrosão do caráter: consequências pessoais do trabalho no novo 

capitalismo. 18 ed. Rio de Janeiro: Record, 2014. 

 

 

ECONOMIA, TRABALHO E 

EDUCAÇÃO 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 45 3 

Obrigatória 

 
Código: 

47 
Período: 

8° 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Apresenta e discute as concepções clássicas e contemporâneas sobre economia, trabalho e 

educação. Debate sobre a relação entre trabalho, educação e o sistema capitalista e propõe 
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uma reflexão sobre a perspectiva econômica e política do processo educacional. Discute 

sobre as principais mudanças no âmbito do trabalho e do emprego, propondo uma reflexão 

crítica sobre as transformações operadas no mundo do trabalho, introduzindo o tema 

referente a raça e gênero. Por fim, conduz o debate aos conceitos de capital humano, 

economia solidária e bom viver. 

Bibliografia Básica: 

 

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaio sobre as Metamorfoses e a 

Centralidade do Mundo do Trabalho, Ed. Cortez/Ed. Unicamp, São Paulo. 1995. 

MARX, K. O capital. 9. ed. São Paulo: Difel, 1984. Livro 1, Volume 1. 

WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Pioneira, 1967. 

Bibliografia Complementar: 

 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação o 

trabalho. 6. Reimpressão. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 101 – 118.  

DOWBOR, Ladislau. O que acontece com o trabalho? São Paulo, SENAC, 2002.  

DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. [tradução Eduardo Brandão]. 2º ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 1999.  

HARVEY, David. A condição pós-moderna. São Paulo: Ed. Loyola, 1992.  

KUENZER, Acácia Z. Pedagogia da Fábrica: as relações de produção e a educação do 

trabalhador. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2002.  

LEITE, Marcia. Trabalho e sociedade em transformação. São Paulo: Perseu Abramo, 

2003.  

PIRES, Valdemir. Economia da Educação para além do capital humano. São Paulo: 

Cortez, 2005.   

QUINTANEIRO, Tânia et. al. Um toque de Clássicos: Marx, Durkheim e Weber. 2ª Ed. 

Belo Horizonte: UFMG, 2003. 

 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

EM COMPUTAÇÃO IV 

 

  

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 0 0 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

0 0 

Estágio 105 7 

TOTAL 105 7 

Obrigatória 

 
Código: 

48 
Período: 

8° 
Pré-Requisito: 

44 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Planejamento e oferta de curso de extensão nas áreas de Educação e Computação. Envolve o 

desenvolvimento de atividades compatíveis com o perfil profissional da Licenciatura em 

Computação. O acompanhamento das atividades prevê reuniões com um professor 

orientador. Atividades produtivas: elaboração de relatórios, de projeto de curso, elaboração 

de planos de aula, mediação da aprendizagem, elaboração de seminários. 
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Bibliografia Básica: 

 

NOGUEIRA, Nildo Ribeiro. Pedagogia dos projetos: uma jornada interdisciplinar rumo ao 

desenvolvimento das múltiplas inteligências. São Paulo: Érica, 2001. 

PICONEZ, Estela C. B. (Coord.). A prática de ensino e o estágio supervisionado. 

Campinas, SP: Papirus, 1991. 139 p. 

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artemed, 1998. 

Bibliografia Complementar: 

 

BARATO, Jarbas Novelino. Educação Profissional: Saberes do ócio ou saberes do 

trabalho?. São Paulo: Senac São Paulo, 2004. v. o1. 278p. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. SP: paz e terra, 2000. 

LOPES, K. M. V.; TELES, M. M.R (Org.) ; PATRICIO, P. C. S. (Org.) . Estágio 

Supervisionado em Computação: reflexões e relatos. Curitiba: Appris, 2016. v. 1. 171p. 

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

ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: 

Penso, 2017. v. 1. 238p. 

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

 

 

OPTATIVAS 

AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

0  

TOTAL 60 4 

Optativa 

 
Código: 

50 
Período: 

 
Pré-Requisito: 

42 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Fundamentos da educação a distância. Modelos pedagógicos em educação a distância. 

Ambientes digitais interativos e colaborativos de aprendizagem. Concepção e gestão técnico-

pedagógica de ambientes virtuais de aprendizagem. Design instrucional. Mediação e 

avaliação de processos educacionais à distância. Licenciamento de material didático online. 

Recursos Educacionais Abertos (REA). Acessibilidade de pessoas com deficiência na 

educação à distância. 

Bibliografia Básica: 

 

SILVA, M.; PESCE, L.; ZUIN, A. (Org.). Educação Online: cenário, formação e questões 

didático-metodológicas. Rio de Janeiro: Wak, 2010. 

HACK, Josias Ricardo . Introdução à educação a distância. Florianópolis : 

LLV/CCE/UFSC, 2011. 126 p. 

BEHAR, Patrícia Alejandra. Modelos pedagógicos em educação a distância. Porto Alegre: 

Artmed, 2009. 
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COLL, César; MONEREO, Carles (Orgs.). Psicologia da educação virtual – Aprender e 

Ensinar com as Tecnologias da Informação e da Comunicação. Porto Alegre: Artmed, 

2010. 

FILATRO, Andrea. Design instrucional na prática. São Paulo: Pearson Education do 

Brasil, 2008. 

ZONZA, Andréa Poletto. Acessibilidade e tecnologia assistiva: pensando a inclusão 

sociodigital de pessoas com necessidades especiais. Bento Gonçalves: 352 p. 

Bibliografia Complementar: 

    

CAMPOS, F.; SANTORO, F., BORGES, M. e SANTOS, N. Cooperação e aprendizagem 

on-line. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 

SILVA, Marco e SANTOS, Edméa (org). Avaliação da aprendizagem em educação 

Online. São Paulo, Loyola, 2006. 

BARBOSA, Rommel Melgaço (Org.). Ambientes virtuais de aprendizagem. Porto Alegre: 

ArtMed, 2005. 184 p. 

SILVA, Robson Santos da. Moodle 3 para gestores, autores e tutores: Educação na Era 

Digital. São Paulo: Novatec Editora Ltda. 

LITTO, Fredric Michael; FORMIGA, Manuel Marcos Maciel (Orgs.). Educação a 

distância: o estado da arte. São Paulo : Pearson Education do Brasil, 2009. 

LITTO, Fredric Michael; FORMIGA, Manuel Marcos Maciel (Orgs.). Educação a 

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

KENSKI, Vani. Tecnologias e Ensino Presencial e a Distância. Campinas: Papirus, 2004. 

PALOFF, R. e PRATT, K. Construindo comunidades de aprendizagem no ciberespaço: 

estratégias eficientes para a sala de aula on-line. Porto Alegre, ArtMed, 2002. 

SCHLÜNZEN, E. T. M. Tecnologia Assistiva, Projetos, Acessibilidade e Educação a 

Distância: rompendo barreiras na formação de educadores. São Paulo: Paco Editorial, 2011. 

185p. 

 

 

CURRÍCULO E NOVAS 

TECNOLOGIAS 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Optativa 

 

51 Período: 

 
Pré-Requisito: 

6 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Fundamentos e conceitos de Currículo. Aplicações e implicações das Tecnologias Digitais 

em Rede nos Currículos. Linguagens, Códigos e suas tecnologias; Ciências da Natureza, 

Matemática e Tecnologia; Ciências humanas e Tecnologia, Articulações entre áreas de 

conhecimento e tecnologia. 

Bibliografia Básica: 

 

ESTEBAN, Maria Teresa. Escola, currículo e avaliação. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2017. v. 
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1. 167p. 

MACEDO, Roberto Sidnei. Currículo, campo, conceito e história. 7. ed. São Paulo: Vozes, 

2017. 

LEVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da 

informática. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2010. 206 p. 

MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos Tarciso; BEHRENS, Marilda Aparecida. 

Novas tecnologias e mediação pedagógica. 21. ed. rev. e atual. Campinas: Papirus, 2013. 

171 p. 

Bibliografia Complementar: 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. SP: Paz e Terra, 2000. 

LEVY, Pierre. Cibercultura. 3.ed. São Paulo: Editora 34, 2010. 270 p. 

LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. 9 ed. São 

Paulo: Edições Loyola, 2014. 214 p.  

MENENGOLLA, M; SANT ́ANNA, I. M. Por que planejar? Como planejar? Petrópolis, 

RJ: Vozes, 1991. 

 

 

DESENVOLVIMENTO PARA 

DISPOSITIVOS MÓVEIS 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

 
Código: 

52 
Período: 

 
Pré-Requisito: 

13,20,26 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Conceito de mobilidade. Visão geral das tecnologias móveis. Histórico dos dispositivos 

móveis. Tecnologias e ferramentas para programação de aplicações móveis (nativas e 

outras). Utilização de uma plataforma de programação para dispositivos móveis. Interface do 

usuário em dispositivos móveis. Persistência de dados em dispositivos móveis.  

Bibliografia Básica: 

 

LEE, V.; SCHENEIDER, H.; SCHELL, R. Aplicações móveis: arquitetura, projeto e 

desenvolvimento. São Paulo: Pearson Education: Makron Books, 2015.   

LECHETA, R. R. Google Android: aprenda a criar aplicações para dispositivos móveis com 

o Android SDK. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2013. 

LECHETA, R. R. Google Android para Tablets. São Paulo: Novatec, 2012.  

Bibliografia Complementar: 

 

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: como programar. 8. ed. São Paulo: Bookman, 2010.  

BARNES, David J.; KOLLING, M. Programação Orientada a Objetos com Java. São Paulo: 

Makron Books, 2004. 

B’FAR, R. Mobile Computing Principles. New York: Cambridge University Press, 2005.  

GOOGLE. AndroidDeveloper, 2017. Disponível em: <https://developer.android.com>. 
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DARWIN, Ian F. AndroidCookbook - Problemas e Soluções Para Desenvolvedores de 

Android. São Paulo. Editora Novatec, 2012. 

ABLESON, W. Frank; SEM, Robi;KING, Chris; ORTIZ, C. Enrique. Android em Ação. 

Elsevier Campus, 2012. 

OGLIARI, Ricardo da Silva, BRITO, Robiso Cris. Android, do Básico ao Avançado. 1 ed. 

Ed. Ciência Moderna, 2014. 

 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Optativa 

 
Código: 

53 
Período: 

 
Pré-Requisito: 

30 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Os aspectos sociais, políticos e epistemológicos presentes nas diferentes concepções de 

educação de jovens e adultos. As políticas públicas no âmbito da EJA. Os processos de 

ensino-aprendizagem e as alternativas metodológicas na educação de jovens e adultos. O 

papel social, político e cultural da educação de jovens e adultos no contexto atual. Visão 

histórica, política e social da educação de jovens e adultos (EJA) no contexto da educação 

popular. Os sujeitos das políticas públicas de EJA. O trabalho político-pedagógico no 

cotidiano da EJA. 

Bibliografia Básica: 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 20a Ed. 1992.  

MASAGÃO, Vera Maria Ribeiro. Educação de Jovens e Adultos: novos leitores, novas 

leituras. Campinas: Ação Educativa, 2001.  

PAIVA, Vanilda. História da Educação Popular no Brasil: educação popular e educação 

de adultos. 6.ed. São Paulo: Loyola, 2003. 

Bibliografia Complementar: 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido. 

Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1994.  

KUENZER, Acácia Z. Pedagogia da Fábrica: as relações de produção e a educação do 

trabalhador. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da Escola Pública: a pedagogia crítico social dos 

conteúdos. São Paulo, Loyolo, 1993.  

SAVIANI, Dermerval. História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores 

Associados. 

SOUZA, Maria Antônia de. Educação de jovens e adultos. Curitiba, PR: Ibpex, 2007. 143 

p. 
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FILOSOFIA DA CIÊNCIA 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Optativa 

 
Código: 

54 
Período: 

 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Filosofia e Ciência: a ciência como objeto de reflexão filosófica. Ciência, senso comum, 

técnica e tecnologia. A ciência e os saberes tradicionais. A ciência na história: antiguidade, 

modernidade e contemporaneidade. Epistemologia e Método Científico: empirismo, método 

indutivo e método hipotético dedutivo. Ciências da natureza e ciências humanas. Filosofia da 

tecnologia, ciência e ética. Abordagens contemporâneas da filosofia da ciência. Questões 

contemporâneas de filosofia, ciência e tecnologia. Questões sobre o ensino de ciências e 

tecnologia. 

Bibliografia Básica: 

 

CHALMERS, Allan. O que é ciência, afinal? São Paulo: Brasiliense, 2009. 

MORAIS, Regis de. Filosofia da ciência e da tecnologia. BH: Editora Papirus, 2015. 

LOSSE, John. Introdução histórica à filosofia da ciência. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 

2000. 

POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica. SP: Cultrix, 2013. 

FEYERABEND, Paul. Contra o Método. SP: Editora Unesp, 2011. 

SANTOS, Boaventura de Souza. Um discurso sobre as ciências. São Paulo: Cortez, 2003. 

KUHN, Thomas. A Estrutura das Revoluções Científicas, São Paulo, Ed. Perspectiva, 

1975. 

MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia e história das ciências - a Revolução 

Científica. RJ:Zahar, 2016. 

ALVES, Rubem. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras. São Paulo: Edições 

Loyola, 2005. 

PEDUZZI, L., MARTINS, A. F., FERREIRA, J. M. Temas de História e Filosofia da 

Ciência no ensino. Natal: EDUFRN, 2012. 

SILVA, Cibele Celestino da (org.) Estudos de história e filosofia das ciências: subsídios 

para aplicação no ensino. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

    

MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: dos Pré-Socráticos a 

Wittgenstein. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 303 p. ISBN 9788571104051. 

ROCHA, Jose Fernando. Origens e evolução das idéias da física. Salvador: EDUFBA, 

2011. ISBN 85-232-0254-4. 

NAGEL, Thomas. Uma breve introdução à filosofia. 3 ed. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2011. 107 p. ISBN 9788578274399. 

ONFRAY, Michel. Contra-história da filosofia: as sabedorias antigas, 1. São Paulo: WMF 

Martins Fontes, 2008. 239 p. ISBN 9788560156634. 
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REALE, Giovanni. História da filosofia: do humanismo a Descartes. v.3. São Paulo: 

Paulus, 2004. 321 p.:il. ISBN 9788534921022 

RUSSELL, Bertrand. Human knowledge: its scope and limits. New York, USA: A Clarion 

Book, [s.d.]. 524 p. 

GOLDSTEIN, Laurence et al. Lógica: conceitos-chave em filosofia . Porto Alegre: Artmed, 

2007. 220 p (Conceitos-chave em filosofia). ISBN 9788536309088. 

MATTHEWS, Eric. Mente: conceitos-chave em filosofia . Porto Alegre: ARTMED, 2007. 

160 p (Conceitos-chave em filosofia.). ISBN 978-85-363-0901-9. 

BAGGINI, Julian. As ferramentas dos filósofos: um compêndio sobre conceitos e métodos 

filosóficos. 2 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2008. 278 p. ISBN 9788515035281. 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 5.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

1210p. ISBN 9788533623569. 

BYNUM, William. Uma breve história da ciência. Porto Alegre: L&PM. 2013. 

FOUREZ, Gerard. A Construção Das Ciências - As Lógicas Das Invenções Científicas. 

Lisboa: Instituto Piaget, 2002. 

CHALMERS, Allan. A fabricação da ciência. SP: Editora Unesp.  

 

 

GAMES E EDUCAÇÃO 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60  

Prática 0  

Prática de 

Ensino 

0  

TOTAL 60  

Optativa 

 
Código: 

55 
Período: 

 
Pré-Requisito: 

6 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

História dos jogos na sociedade contemporânea. Os jogos eletrônicos e sua contextualização 

como objeto no cenário acadêmico. Os significados dos jogos eletrônicos no cenário 

pedagógico. Concepção, classificação e características dos jogos eletrônicos. Design de 

games. Jogos eletrônicos e educação. Jogos eletrônicos e conteúdos disciplinares. Avaliação 

e aplicação de jogos eletrônicos como recurso pedagógico. Conceitos e ferramentas de 

gamificação. 

Bibliografia Básica: 

 

ALVES, L. Jogos Digitais e Aprendizagem. Fundamentos Para Uma Prática Baseada em 

Evidências. 1ª Ed. Editora Papirus, 2016. 320p. 

MATTAR, J. Games em Educação - Como os Nativos Digitais Aprendem. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2010. 

CHANDLER, H. M. Manual de Produção de Jogos Digitais.2ª Ed. Bookman, 2012. 508p. 

ALVES, F. Gamification. Como criar experiências de aprendizagem engajadoras. Um guia 

completo do conceito à prática. 2ª Ed. DVS, 2015. 200p. 

Bibliografia Complementar: 

 

PRENSKY, M. Aprendizagem baseada em jogos digitais. 1ª Ed. São Paulo: Editora Senac, 
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2012. 576p. 

ROGERS, S. Level UP: um Guia Para o Design de Grandes Jogos. 1ª Ed. Blucher, 2013. 

494p. 

SCHUYTEMA, P. Design de games: Uma abordagem prática. 1ª Ed. Cengage Learning, 

2008. 472p. 

BURKE, B. Gamificar. Como a gamificação motiva as pessoas a fazerem coisas 

extraordinárias. 1ª Ed. DVS, 2015. 192 p. 

FILATRO, A.; CAVALCANTI, C.C. Metodologias Inov-Ativas na Educação Presencial, 

a Distância e Corporativa. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 288p. 

SALEN, K; ZIMMERMAN, E. Regras do Jogo. Fundamentos do Design de Jogos. Volume 

1. 1ª Ed. Blucher, 2012. 168p. 

SALEN, K; ZIMMERMAN, E. Regras do Jogo. Fundamentos do Design de Jogos. Volume 

2. 1ª Ed. Blucher, 2012. 229p. 

SALEN, K; ZIMMERMAN, E. Regras do Jogo. Fundamentos do Design de Jogos. Volume 

3. 1ª Ed. Blucher, 2012. 258p. 

SALEN, K; ZIMMERMAN, E. Regras do Jogo. Fundamentos do Design de Jogos. Volume 

4. 1ª Ed. Blucher, 2012. 154p. 

SCHELDON, L. Desenvolvimento de personagens e narrativas para games. 1ª Ed. 

Cengage Learning, 2017. 560p. 

COSTA, L. D. O Que Os Jogos De Entretenimento Tem Que Os Educativos Não Tem. 7 

Princípios Para Projetar Jogos. 1ª Ed. Editora 2AB, 2010. 136p. 

 

INGLES II 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Optativa 

 
Código: 

57 
Período: 

 
Pré-Requisito: 

10 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Continuação do desenvolvimento das estratégias de leitura em Língua Inglesa, aplicando os 

princípios teóricos do ESP (English for SpecificPurposes). Leitura e análise de textos escritos 

em língua inglesa com o objetivo de capacitar os educandos à compreensão e a interpretação 

de textos na temática da área acadêmica. Gramática e tempos verbais. Expressões técnicas na 

informática. Inglês na Internet. Descrição de textos técnicos.  

Bibliografia Básica: 

 

CRUZ, D. T.; SILVA, A. V.; ROSAS, M. Inglês.com.textos para Informática. Barueri: 

Disal, 2006. 

MICHAELIS. Dicionário escolar inglês: inglês-português; português-inglês. São Paulo: 

Melhoramentos, 2009.841p. 

SCHUHMACHER, Cristina; Gramática de Inglês para Brasileiros. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2011. 
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Bibliografia Complementar: 

 

AMOS, E.; PRESCHER, E. A. SimplifiedGrammar Book. São Paulo: Moderna, 1997.  

GRANT, D.; MCLARTY, R. Business Basics - Student's Book. Oxford University Press.  

MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental: estratégias de leitura. Módulo 1. São Paulo: 

Textonovo. 2000.  

SCHUMACHER, C.; COSTA, F. A.; UCICH, R. O Inglês na Tecnologia da Informação. 

São Paulo: Disal, 2009. 

TORRES, Nelson. Gramática prática da língua inglesa. Editora Saraiva, 2011. 

 

 

PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Optativa 

 
Código: 

57 
Período: 

 
Pré-Requisito: 

2 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

O campo científico: concepções de ciência. A importância da pesquisa na produção do 

conhecimento. Ciência e pesquisa: o conhecimento pedagógico e a produção científica. A 

organização do trabalho científico: a formação do professor-pesquisador. Tipos, abordagens, 

procedimentos, instrumentos de pesquisa. A construção do texto científico. Relatórios de 

pesquisa. 

Bibliografia Básica: 

 

ANDRÉ, M. (org.). O papel da pesquisa na formação e prática dos professores. 

Campinas: Papirus, 2001.  

DEMO, Pedro. Pesquisa. Princípio científico e educativo. São Paulo : Cortez, 1996. 

LUDKE, M.; ANDRÉ, M. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. São Paulo: 

E.P.U., 1986. 

Bibliografia Complementar: 

 

FAZENDA, I. C. A.(Org.) Novos Enfoques da Pesquisa em Educação. São Paulo: Cortez, 

1992. 

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. 11 ed. 

Campinas: 2011. 

MARCONI, Marina; LAKATOS, Eva. Maria. Fundamentos de metodologia científica. 

São Paulo: Ed. Atlas, 2001. 

MINAYO, M. C. S. et al. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis/RJ: 

Vozes, 2001. 

SEVERINO, A. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2002. 
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PSICOLOGIA 

ORGANIZACIONAL 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 0 4 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Optativa 

 
Código: 

58 
Período: 

 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Visão clássica da psicologia organizacional: história e desdobramentos; Temas e questões 

atuais da psicologia organizacional; A organização como sistema social; Evolução da 

estrutura das empresas; A relação do Homem com seu trabalho; Qualidade de Vida no 

Trabalho; Psicopatologia do trabalho; Psicologia do consumidor; Características dos grupos - 

como se formam, hierarquia, normas, papéis e coesão, liderança e poder; Motivação; 

Percepção; Atitude e diferenças individuais; Comunicação. Administração de Conflitos. 

Bibliografia Básica: 

 

CHANLAT, Jean-François (Coord.); TÔRRES, Ofélia de LannaSette (Org.). O individuo na 

organização: dimensões esquecidas. Volume 1. 3.ed. São Paulo: Atlas 

MORGAN, Garretn. Imagens das organizações.  Imagens da organização. 1.ed. São Paulo: 

Atlas, 1996 

ZANELLI, José Carlos; BORGES-ANDRADE, Jairo Eduardo; BASTOS, AntonioVirgilio 

Bitencourt (Org.). Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 

2004. 

Bibliografia Complementar: 

 

AGUIAR, Maria Aparecida Ferreira de. Psicologia aplicada à administração: uma 

abordagem interdisciplinar. São Paulo: Saraiva, 2005 

DEJOURS, C. Loucura do trabalho. São Paulo: Oboré; 1987.  

GOLEMAN, Daniel. Trabalhando com a Inteligência Emocional. Rio de Janeiro: Objetiva, 

1999.  

MATTA, João Eurico. Dinâmica de grupo e desenvolvimento de organizações. São Paulo: 

Pioneira, 1975 

MOSCOVICI, Fela. Renascença organizacional. 6a ed. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1996 

SPECTOR, Paul E. Psicologia nas organizações. 3.ed. São Paulo: Saraiva. 

 

 

 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

E EDUCAÇÃO 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

0 0 
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TOTAL 60 4 

Optativa 

 
Código: 

59 
Período: 

 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Discute as interfaces entre educação, Direitos Humanos e diversidade étnico-raciais. Estuda 

os conceitos de raça e etnia, mestiçagem, racismo e racialismo, preconceito e discriminação. 

Discute as configurações dos conceitos de raça, etnia e cor no Brasil: entre as abordagens 

acadêmicas e sociais. Aborda temas relativos às cultura afro-brasileira e indígena. 

Compreende as políticas de ações afirmativas e discriminação positiva – a questão das cotas 

no contexto educacional brasileiro. Estuda as interseções entre trabalho, produtividade e 

diversidade cultural. 

Bibliografia Básica: 

 

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

2018. 

MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: Identidade nacional versus 

identidade negra. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. 

PEREIRA, Edimilson de Almeida. Malungos na Escola: questões sobre cultura 

afrodescendentes e educação. São Paulo: Paulinas, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

 

AQUINO, J. G. Diferenças e preconceito na escola: alternativas teóricas e práticas. 8. ed. 

São Paulo: Summus, 1998. v. 1. 215p. 

BRASIL.Documento final da I Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena. 

Luziânia: 2019. 

CANCLINI, Néstor García. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da 

modernidade. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 1998. 

HADDAD, Sérgio. A educação entre os direitos humanos. Campinas, SP: Autores 

Associados, 2006. 270 p. 

SANTOS, Jocélio Teles dos (Org.). Cotas nas universidades: análises dos processos de 

decisão. Salvador: CEAO, 2012. 284 p. 

SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Alienígenas na sala de aula: uma introdução aos estudos 

culturais em educação. 3. ed. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva. Petrópolis: Vozes, 2001. 

 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS E 

EDUCAÇÃO 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Optativa 

 
Código: 

60 
Período: 

 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 
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Enfatiza aspectos relativos à compreensão e o desenvolvimento das relações interpessoais na 

escola dentro de um enfoque humanístico, ético, crítico e democrático, estudando as relações 

e inter-relações de/entre pessoas, grupos e instituições. Comunicação, fator fundamental nas 

relações interpessoais: conteúdo lógico, psicológico, manifesto e latente; tarefa explícita e 

implícita; comunicação como exercício de convivência. 

Bibliografia Básica: 

 

CARVALHO, Irene Mello. Introdução a psicologia das relações humanas. Rio de Janeiro: 

Fundação Getúlio Vargas, 1975  

CASTILHO, Áurea.. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed., 1998. 

BONFIM, Mirele Cardoso do; GONDIM, Sônia Maria Guedes. Trabalho 

emocional: demandas afetivas no exercício profissional. Salvador: EdUFBA, 2010. 

DEL Prette, Z.A.P. & DEL Prette, A. (Orgs.), Psicologia das relações interpessoais e 

habilidades sociais: Vivências para o trabalho em grupo. Petrópolis: Vozes: 2009.   

DIAS, Fernando Nogueira. Relações Grupais e Desenvolvimento Humano. Instituto Piaget, 

2004.  

FRITZE, Silvino. J. Relações Humanas Interpessoais. Petrópolis: Vozes, 2001. 

Bibliografia Complementar: 

 

COELHO, Rui Galvao de Andrada. Estrutura social e dinâmica psicológica. São Paulo: 

Pioneira, 1969 

FREUD, Sigmund. O mal-estar na cultura. Porto Alegre: L&PM, 2010. ok 

LIMA, Lauro de Oliveira. Dinâmicas de grupo na empresa, no lar e na escola: grupos de 

treinamento para a produtividade. 3.ed. Petrópolis: Vozes, 2009 

MINICUCCI, A. Dinâmica de grupo - teorias e sistemas. São Paulo: Atlas, 1993. (3 ex.) 

MINICUCCI, Agostinho. Dinâmica de grupo: manual de técnicas. 2.ed. São Paulo: Atlas, 

1976 

MORENO, Jacob. L. Psicodrama. São Paulo: Cultrix, 1975. (1 ex.)  

MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento interpessoal. São Paulo: Liv. Téc. Científicos, 1985. 

PICHÓN-RIVIÈRE, Enrique. Teoria do vínculo. São Paulo: Liv. Martins Fontes, 2000. (1 ex 

SANTOS, Áurea dos. A prática da liderança. Petrópolis: Vozes, 2005 

 

 

ROBÓTICA EDUCACIONAL 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Optativa 

 
Código: 

61 
Período: 

 
Pré-Requisito: 

7 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Definição e aplicações da Robótica; Componentes de um robô; Mobilidade; Sensores; 

Programação de Robôs; Noções de visão computacional; Aplicação de Inteligência Artificial 

em robótica; Kits de robótica; Aplicações da Robótica na Educação. 

Bibliografia Básica: 
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CRAIG, J. J. Robótica. 3ª Ed. São Paulo: Pearson Education: Makron Books, 2013. 392p.   

MATARIC, M. J. Introdução à Robótica. 1ª Ed. São Paulo: Editora Unesp, 2014. 368p. 

NIKU. Introdução à Robótica. Análise, Controle, Aplicações. 2ª Ed. São Paulo: LTC, 

2013. 404 p. 

Bibliografia Complementar: 

 

PEREIRA, G.; HENRIQUE, J. Motriz. Robótica Educacional. Nível Básico. 2015. 1ª Ed. 

Brasília: Editora HTC, 2015. 88p. 

ROMERO, R. A. F.; PRESTES, E.; OSÓRIO, F.; WOLF, D. Robótica Móvel. 1ª Ed. São 

Paulo: LTC, 2014. 316p. 

MONK, S. Programação com Arduino: Começando com Sketches. 2ª Ed. São Paulo: 

Bookman, 2017. 200p. 

BANZI, M.; SHILOH, M. Primeiros Passos com o Arduino. 2ª Ed. Novatec, 2015. 240p.  

PLATE, C. Eletrônica para Makers. 1ª Ed. Novatec, 2016. 400p. 

 

 

SEGURANÇA, MEIO 

AMBIENTE E SAÚDE 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 0 0 

Prática de 

Ensino 

0 0 

TOTAL 60 4 

Optativa 

 
Código: 

62 
Período: 

 
Pré-Requisito: 

- 
Departamento: 

 

Ementa: 

 

Aspectos Históricos da Segurança do Trabalhador. Caracterização e definição de acidentes 

de Trabalho. As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego referentes 

aos trabalhadores da área de Computação, destacando os aspectos ergonômicos e a Análise 

Ergonômica do Trabalho. Higiene e Segurança do trabalho. Educação e preservação 

ambiental.  

Bibliografia Básica: 

 

DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental/ princípios e práticas. 9. ed. São Paulo: 

Gaia, 2004. 550 p.  

MANUAIS DE LEGISLAÇÃO ATLAS. Segurança e medicina do trabalho. 77 ed. São 

Paulo: Atlas, 2016. 1060 p. 

SALIBA, Tuffi Messias; PAGANO, Sofia C. Reis Saliba. Legislação de Segurança, 

Acidente do trabalho e Saúde do trabalhador. 7. ed. São Paulo: LTR, 2010. 752p.  

Bibliografia Complementar: 

 

CARDELLA, Benedito. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma abordagem 

holística: segurança integrada à missão organizacional com produtividade, qualidade, 

preservação ambiental e desenvolvimento de pessoas. São Paulo: Atlas, 2015. 254 p.  

GROTT, João Manuel. Meio ambiente do trabalho: prevenção - a salvaguarda do 
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trabalhador. Curitiba: Juruá, 2010. 194 p.  

MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador: 

responsabilidades legais, dano material, dano moral, dano estético, indenização pela perda de 

uma chance, prescrição. 5 ed. São Paulo: LTr, 2013. 598 p.  

OLIVEIRA, Cláudio Antonio Dias de. Segurança e saúde no trabalho: guia de prevenção 

de riscos. São Caetano do Sul, SP: Yendis, 2013. 161 p.  

REIS, Lineu Belico dos. Energia, recursos naturais e a prática do desenvolvimento 

sustentável. 2 ed. Barueri, SP: Manole, 2012. 477 p. 

ROSSI, Ana Maria; PERREWÉ, Pamela L. (Org.). Stress e qualidade de vida no trabalho: 

perspectivas atuais da saúde ocupacional. São Paulo: Atlas, 2010. 197 p.  
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ANEXO 2 - REGULAMENTO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO -  TCC 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO INTERNO PARA ELABORAÇÃO DO 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

( Aprovado pela reunião de Colegiado do curso da Licenciatura em 

Computação em 27/03/2019 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JACOBINA 

2019
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O COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO, no uso de suas 

atribuições e tendo em vista a deliberação da plenária, adotada em reunião no dia 27/03/2019. 

 

CONSIDERANDO: 

 

A necessidade definir o trabalho de conclusão de curso do Curso de Licenciatura em 

Computação; 

A necessidade de contribuir para o enriquecimento da formação acadêmica, cultural e 

profissional dos licenciandos em Computação; 

As diretrizes fixadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96, que 

orientam a elaboração curricular; 

As diretrizes fixadas pela Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) nº2, de 01 de 

julho de 2015, que definem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em 

nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos 

de segunda licenciatura) e para a formação continuada; 

A resolução nº 51/2014 do Conselho Superior do Instituto Federal Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia (CONSUP/IFBA) que aprova Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 

Licenciatura em Computação; 

 

RESOLVE aprovar o seguinte Regulamento Interno para Elaboração do Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC): 
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REGULAMENTO INTERNO PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1. O presente Regulamento tem por objetivo normalizar o conjunto de atividades 

relacionadas com o Trabalho de Conclusão Curso (TCC), requisito indispensável à conclusão 

do Curso de Licenciatura em Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus Jacobina; 

Art. 2. O TCC consiste em pesquisa individual orientada, relatada sob a forma de artigo 

científico ou monografia, em qualquer área do conhecimento que envolvam temas pertinentes 

à Licenciatura em Computação.  

Parágrafo Único. A seleção do tema e da modalidade de trabalho de TCC deve ser feita, em 

comum acordo, entre o estudante e o orientador, considerando as especificidades tecnológicas 

e educacionais do curso. 

Art. 3. Serão privilegiadas temáticas relacionadas a relação entre as Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TIC) e a sua inserção nos contextos educativos, assim, com a 

realização da escrita científica, busca-se a integração da formação docente à pesquisa e prática 

docente. 

Art. 4. O TCC possui os seguintes objetivos gerais: 

I   – estimular a pesquisa e a produção científica; 

II  – propiciar a difusão dos conhecimentos construídos; 

III – aprofundar o conhecimento sobre o tema escolhido; 

IV – promover a consulta de bibliografia especializada e atualizada; 

V  – aprimorar a capacidade de interpretação e crítica na Licenciatura em Computação. 

 

CAPÍTULO II 

DOS (AS) DOCENTES (AS) ORIENTADORES (AS) 

 

Art. 5. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será desenvolvido sob a orientação de um 

docente do Curso de Licenciatura em Computação. 
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§1°. O TCC é atividade de natureza acadêmica e pressupõe a alocação de parte do tempo de 

ensino dos docentes à atividade de orientação, na forma prevista nas normas internas do 

IFBA. 

§2°. É facultado ao discente a escolha pelo acompanhamento de um professor coorientador 

durante a realização do TCC. 

Art. 6. Cabe ao discente escolher o docente orientador, devendo, para esse efeito, realizar o 

convite, observando sempre os prazos estabelecidos neste regulamento. 

Parágrafo único. A relação de orientação e de coorientação estabelecida pelo docente junto 

ao discente deverá ser formalizada por meio de Carta de Aceite (Anexo) que deverá ser 

entregue à Coordenação do Curso. 

Art. 7. Na situação em que o discente não encontre nenhum docente que se disponha a 

assumir a sua orientação, deve procurar a Coordenação de Curso a fim de que lhe indique um 

orientador. 

Parágrafo único. Na indicação de docentes orientadores, a Coordenação de Curso deve 

observar o Plano de Atividades da coordenação do curso e considerar, sempre que possível, a 

distribuição de acordo com as áreas de interesse dos docentes, bem como a distribuição 

equitativa de orientandos entre eles, não ultrapassando o número máximo de 4 (quatro) 

orientandos ao mesmo tempo.  

Art. 8. A desistência da relação de orientação por parte do orientador ou do orientando será 

por ele formalizada, mediante documento dirigido ao coordenador do curso especificando as 

razões. 

§1°. A substituição de orientador ocorrerá quando outro docente assumir formalmente a 

orientação, mediante aquiescência expressa do docente substituído. 

§2°. A substituição do orientador por parte do discente deverá ser por ele formalizada, 

mediante documento dirigido à Coordenação do Curso especificando as razões. 

Art. 9. O orientador tem, entre outros, os seguintes deveres específicos: 

I  - frequentar as reuniões convocadas pela Coordenação de Curso; 

II  - atender semanalmente seus discentes orientandos, em horário previamente fixado; 

III - entregar à Coordenação de Curso, ao final da orientação, as fichas de frequência do 

discente devidamente preenchidas e assinadas; 

IV - analisar e avaliar os trabalhos parciais que lhes forem entregues pelos orientandos; 
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V  - participar das defesas para as quais estiver designado; 

VI - assinar, juntamente com os demais membros da banca examinadora, as fichas de 

avaliação dos TCC e as atas finais das sessões de defesa; 

VII - cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

Art. 10. A responsabilidade pela elaboração do TCC é integralmente do discente, o que não 

exime o docente orientador de desempenhar adequadamente, dentro das normas definidas 

neste Regulamento, as atribuições decorrentes da sua atividade de orientação. 

 

CAPÍTULO III 

DOS DISCENTES EM FASE DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

Art. 11. Considera-se discente em fase de realização do Trabalho de Conclusão de Curso, 

aquele regularmente matriculados nas disciplinas TCC I ou TCC II, pertencente à matriz 

curricular do curso Superior em Licenciatura em Computação. 

Art. 12. O discente em fase de realização do TCC tem, entre outros, os seguintes deveres 

específicos: 

I - frequentar as reuniões convocadas pelo seu orientador; 

II - manter contatos, no mínimo, quinzenais com o docente orientador para discussão e 

aprimoramento da pesquisa; 

III - cumprir o calendário divulgado pelo orientador de TCC para entrega de projetos, 

relatórios parciais e versão final do Trabalho de Conclusão do Curso; 

IV - entregar ao orientador os trabalhos parciais sobre as atividades desenvolvidas; 

V - elaborar a versão final do TCC, de acordo com o presente Regulamento e as instruções de 

seu orientador; 

VI - entregar ao final do semestre em que estiver matriculado na disciplina TCC II , cópias de 

seu TCC, conforme especificado no Art. 20;  

VII –  comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender o TCC;  

VIII – cumprir e fazer cumprir este Regulamento; 

Art. 13. A matrícula nas disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso é condicionada ao 

cumprimento das etapas e pré-requisitos constante na matriz curricular do Curso Superior em 

Licenciatura em Computação do IFBA Campus Jacobina. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

Art. 14. O discente deve elaborar o Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de 

acordo com este Regulamento e com as recomendações do docente orientador. 
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Parágrafo único. A estrutura formal do projeto deve seguir os critérios técnicos estabelecidos 

nas normas vigentes da ABNT e demais Normas Técnicas, no que forem eles aplicáveis. 

Art. 15. A estrutura do projeto de TCC deverá apresentar, no mínimo:  

I - título do projeto; 

II – introdução; 

III - justificativa; 

IV – situação  problema; 

V - objetivos; 

VI - referencial teórico; 

VII - trabalhos  correlatos; 

VIII - projeto do software (se existir); 

IX - metodologia; 

X - cronograma de atividades (levar em consideração o calendário semestral do IFBA 

Campus Jacobina para a forma Superior). 

XI – referências; 

Parágrafo único. Será disponibilizado no portal do IFBA campus Jacobina um modelo de 

Projeto de Conclusão de Curso que servirá de referência ao trabalho discente. 

Art. 16. Os relatórios parciais sobre o desenvolvimento do TCC devem conter informações 

detalhadas acerca das pesquisas e estudos realizados no período respectivo, na forma definida 

pelo docente orientador, sendo-lhe entregues em data marcada pelo orientador, quando 

solicitado. 

 

CAPÍTULO V 

 DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)  

 

Art. 17. O Trabalho de Conclusão de Curso poderá ser desenvolvido em formato de 

monografia ou de artigo científico. 

Art. 18. O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), deve ser elaborado considerando-se: 

I – na sua estrutura formal, os critérios técnicos estabelecidos nas normas da ABNT sobre 

documentação, no que forem aplicáveis; 

II – no seu conteúdo, as finalidades estabelecidas no artigo 4° deste Regulamento e a 

vinculação direta do seu tema nas áreas de conhecimento já então relacionadas. 

 

Art. 19. A estrutura do TCC compõe-se de: 

I.1 – Elementos Pré-Textuais (monografia): 



    162 

 

a) capa; 

b) falsa folha de rosto; 

c) errata (opcional); 

d) folha de aprovação; 

e) folha de dedicatória (opcional); 

f) folha de agradecimento (opcional); 

g) epígrafe (opcional); 

h) resumo; 

i) abstract; 

j) listas de Ilustrações (quadros, tabelas, figuras e outros) – (opcional); 

k) lista de Abreviaturas e Siglas (opcional); 

l) sumário. 

 

I.2 - Elementos Pré-Textuais (artigo): 

a) título, e subtítulo (se houver); 

b) nome(s) do(s) autor(es); 

c) resumo na língua do texto; 

d) resumo em uma língua estrangeira; 

e) palavras-chave na língua do texto; 

f) palavras-chave em uma língua estrangeira. 

 

II - Elementos Textuais ou Corpo do Trabalho: 

a) introdução; 

b) referencial teórico; 

c) estado da arte; 

d) metodologia; 

e) proposta de intervenção ou de software/hardware (opcional); 

f) resultados; 

e) considerações Finais. 

 

III - Elementos Pós-Textuais: 

a) referências 

b) glossário (opcional); 
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c) apêndices (opcional); 

d) anexo (opcional); 

 

Parágrafo único. Serão disponibilizados no portal do IFBA campus Jacobina modelos de 

Monografia e de Artigo Científico que servirão de referência ao trabalho discente. 

Art. 20. A monografia deve ser digitada atendendo às normas contidas nesse regulamento. Os 

seguintes requisitos deverão ser obedecidos quando da entrega dos exemplares à Coordenação 

de Curso: 

I - cópias para defesa: 3 (três) cópias em espiral (uma cópia para cada membro da banca 

examinadora). 

II - cópias definitivas: 2 (duas) cópias em espiral (uma cópia para Coordenação de Curso 

Superior e outra para Biblioteca). Deverão ser confeccionadas após acatar as sugestões 

relevantes da banca examinadora, em concordância com o orientador. 

III - cópia digital: 1 (uma) cópia da monografia, em  Portable  Document  Format (.PDF). 

 

 

CAPÍTULO VI 

DA BANCA EXAMINADORA 

 

Art. 21. O TCC é defendido pelo discente perante banca examinadora composta pelo docente 

orientador, que a preside, e por outros 2 (dois) docentes designados pelo orientador. 

§1°. Pode fazer parte da banca examinadora um membro escolhido em outras instituições 

nacionais que exerçam atividades afins com o tema do TCC. 

§2°. Quando da designação da banca examinadora deve também ser indicado um membro 

suplente, encarregado de substituir qualquer dos titulares em caso de impedimento. 

Art. 22. A Banca examinadora somente pode executar seus trabalhos com 3(três) membros 

presentes. 

§1º. Não havendo a participação de algum dos docentes designados para a banca 

examinadora, deve ser comunicado, por escrito, à Coordenação do Curso. 

§2º. Não havendo a participação  do número mínimo de membros da banca examinadora 

fixado neste artigo, deve ser marcada nova data para a defesa, sem prejuízo do cumprimento 

da determinação presente no parágrafo anterior. 

Art. 23. Todos os docentes do Curso Licenciatura em Computação podem ser convocados 
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para participar das bancas examinadoras. 

 

CAPÍTULO VII 

DA DEFESA DO TCC  

 

 

Art. 24. As sessões de defesa dos TCC são públicas. 

§1°. É vedado aos membros das bancas examinadoras tornarem públicos os conteúdos dos 

TCC antes de suas defesas. 

§2°. É vedado ao público realizar intervenções durante a defesa do TCC. 

Art. 25. O Coordenador de Curso deve elaborar calendário semestral fixando prazos para a 

entrega dos TCC, designação das bancas examinadoras e realização das defesas. 

§1°. Quando o TCC for entregue com atraso, a relevância do motivo deve ser avaliada pelas 

esferas competentes. 

§2°. Não é admitido um segundo atraso ou a manutenção da nota por período superior a um 

semestre. 

Art. 26. Até o término da data limite para a entrega das cópias dos TCC, o (a) orientador(a) de 

TCC divulgará a composição das bancas examinadoras, os horários e as salas destinados às suas 

defesas junto à Coordenação de Cursos. 

Art. 27. Os membros das bancas examinadoras, a contar da data de sua designação, têm o prazo 

de 30 (trinta) dias para procederem à leitura dos TCC. 

Art. 28. Na defesa, o discente tem até 30 (trinta) minutos para apresentar seu trabalho e 

recomenda-se que cada componente da banca examinadora tenha até 10 (dez) minutos para fazer 

sua arguição, dispondo ainda o discente de outros 10 (dez) minutos para responder cada um dos 

examinadores. 

Art. 29. A atribuição das notas dár-se-á após o encerramento da etapa de arguição, obedecendo 

ao sistema de notas individuais por examinador, levando em consideração o texto escrito, a sua 

exposição oral e a defesa na arguição pela banca examinadora. 

§1°. Utilizam-se, para a atribuição das notas, fichas de avaliação individuais, onde o 

docente/avaliador  registra suas notas para cada item a ser considerado. 
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§2°. Para aprovação o discente deve obter nota igual ou superior a 7 (sete) na média das notas 

individuais atribuídas pelos membros da banca examinadora. 

Art. 30. A banca examinadora, por maioria, após a defesa oral, pode sugerir ao discente que 

reformule aspectos de seu TCC. 

§1°. O prazo para apresentar as alterações sugeridas é de no máximo 30 (trinta) dias. 

§2°. Entregues as novas cópias do TCC, já com as alterações realizadas, o orientador deverá 

proceder às correções, para finalização e entrega de atas junto à Coordenação de Curso. 

Art. 31. O discente que não entregar o TCC, ou que não se apresentar para a sua defesa oral, 

sem motivo justificado na forma da legislação em vigor, está automaticamente reprovado na 

disciplina atinente ao TCC. 

Art. 32. A avaliação final, assinada pelos membros da banca examinadora e pelo discente, 

deve ser registrada no livro de atas respectivo, ao final da sessão de defesa e, em caso de 

aprovação, serão destinadas uma cópia da monografia para a Coordenação de Curso e outra 

para a Biblioteca do IFBA campus Jacobina. 

Art. 33. Não há recuperação da nota atribuída ao TCC. 

§1°. Se reprovado, fica a critério do discente continuar ou não com o mesmo tema de TCC e 

com o mesmo orientador. 

§2º. Optando por mudança de tema, deve o discente reiniciar todo o processo para elaboração 

do Trabalho de Conclusão de Curso, desde a elaboração de um novo Projeto de Pesquisa de 

TCC. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA ENTREGA DA VERSÃO DEFINITIVA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO (TCC) 

 

Art. 34. A versão definitiva do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deve ser encaminhada 

a Coordenação de Curso em 2 (dois) exemplares. Além dos demais requisitos exigidos neste 

regulamento, devem também vir encadernados constando o nome do autor e orientador, título, 

local e data de aprovação. 

Art. 35. A entrega da versão definitiva do TCC é requisito para a colação de grau e deve ser 

efetuada, no mínimo, com 15 (quinze) dias de antecedência em relação à data marcada para a 
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formatura do seu autor. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 36. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação e é aplicável no âmbito 

do Curso Superior de Licenciatura em Computação. 
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ANEXOS 
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CARTA DE ACEITE DO ORIENTADOR 

 

 

 

Eu, ...................................................................................,  professor(a) do curso de 

Licenciatura em Computação, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Bahia – Campus Jacobina, SIAPE n.: ................................, declaro que aceito o compromisso 

de orientar o(a) acadêmico(a) .............................................................................., matrícula n.: 

........................... na elaboração do TCC, a partir do momento da solicitação até a conclusão 

do mesmo, bem como participar da Banca Examinadora conforme prevê o Regulamento de 

TCC do curso. 

 

 

 

 

Jacobina-BA, ______ de __________________ de 20_____. 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Prof. Orientador (IFBA – Campus Jacobina) 
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ATA DA DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO 

Às ............ horas do dia .......... de ....................... de .........., reuniu-se 

no(a)................................................. do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia 

Bahia (IFBA), no Campus Jacobina, a Comissão Julgadora do Trabalho de Conclusão de 

Curso intitulado “.......................................................................................” do(a) discente 

................................................................................................, composta pelos membros abaixo 

indicados, para a sessão de defesa pública do citado trabalho, requisito para a obtenção do 

título de Licenciado em Computação do IFBA Campus Jacobina. Abrindo a sessão o (a) 

orientador(a) e Presidente da Comissão, após dar a conhecer aos presentes o teor das Normas 

Regulamentares do Trabalho de Conclusão de Curso, passou a palavra ao licenciando para 

apresentação de seu trabalho. Seguiu-se a arguição pelos membros da Comissão Julgadora e 

respectiva defesa do licenciando. Nesta ocasião 

( ) não foram solicitadas correções de texto. 

( ) foram solicitadas algumas correções no texto escrito, as quais foram acatadas de imediato. 

Logo após, a Comissão se reuniu, sem a presença do discente e do público, para julgamento e 

expedição do resultado final. O discente foi considerado 

( ) Aprovado por unanimidade 

( ) Aprovado sem unanimidade 

( ) Não aprovado 

pelos membros da Comissão Julgadora, tendo sido atribuído a nota final 

...............(...............................) ao seu TCC. O resultado foi então comunicado publicamente 

ao discente pela Presidente da Comissão. Nada mais havendo a tratar, o(a) Presidente da 

Comissão Julgadora deu por encerrado o julgamento que tem por conteúdo o teor desta Ata 

que, após lida e achada conforme, será assinada por todos os membros da Comissão para fins 

de produção de seus efeitos legais. 

 

Jacobina, ........... de .................................................. de ........... 

 

...................................................................................... 

Nome do(a) orientador e instituição 

..................................................................................... 

Nome do(a) avaliador(a) e instituição 

...................................................................................... 

Nome do(a) avaliador(a) e instituição 
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FICHA DE AVALIAÇÃO DO TCC 

IFBA CAMPUS JACOBINA 

 

Nome do estudante: ...................................................................................................................... 

Nº de matrícula: .......................................................................................................................... 

Orientador: ................................................................................................................................... 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO AVALIADOR  

01 

AVALIADOR 

02 

PROFESSOR 

ORIENTADOR IMPRESSÃO GERAL: (1,5 PONTOS) 

a) O trabalho contribui para a área, apresenta 

uma forma produtiva de conhecimento? 
   

b) Nota-se, no trabalho, a 

capacidade/elaboração crítica dos discentes? 
   

c) Os discentes se envolveram no processo 

de elaboração do trabalho? 
   

d) Demonstraram organização e 

independência intelectual? 
   

e) O trabalho está bem encadeado?    

NOTA 1     

FORMATAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, 

REDAÇÃO: (1,5 PONTOS) 
   

a) Os critérios básicos de formatação foram 

seguidos? 
   

b) A redação é clara e organizada, inclusive 

as citações? 
   

c) As referências são adequadas e atuais?    

NOTA 2     

CONTEÚDO: (7 PONTOS)    

a) A Introdução apresenta claramente os 

elementos básicos? 
   

b) A Fundamentação Teórica é coerente, 

consistente e atual? 
   

c) A Metodologia é apropriada? Está bem 

explicitada e organizada? 
   

d) A apresentação e discussão dos dados é 

realizada de forma organizada e articulada 

com a teoria? 

   

e) A Conclusão é coerente com os objetivos?    

NOTA 3     

MÉDIA PARCIAL    

MÉDIA FINAL  

 

Jacobina, ......... de  ............................................ de .................... 

 
 

.................................................     .............................................    ............................................ 
Avaliador 01                                         Avaliador 02                                Orientador(a) 
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TERMO DE DESISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO 

DE CURSO REQUERIDA PELO DOCENTE 

 

 

Eu, .........................................................................................................., SIAPE n.: 

................................, docente do Instituto Federal da Bahia, campus Jacobina, declaro, para os 

devidos fins, desistir da orientação do estudante 

.............................................................................................................................. 

MOTIVOS DA DESISTÊNCIA: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Jacobina, ........... de.....................................................de .......... 

 

 

.......................................................................... 

Docente 

 

 

 

 

Parecer do Colegiado:         (   ) deferido  (   )  indeferido,   registrado  em  ata. 
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TERMO DE DESISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO 

DE CURSO REQUERIDA PELO ACADÊMICO 

 

  

Eu,..............................................................................., matrícula n....................................., 

acadêmico(a) desta Instituição, declaro, para os devidos fins, desistir da orientação do 

docente ................................................................................................................................ 

 

MOTIVOS DA DESISTÊNCIA: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Jacobina, .......... de ................................................... de ................. 

 

 
............................................................................................................. 

Assinatura do(a) estudante 

 

 

Parecer do Colegiado: (   ) deferido (   ) indeferido, registrado em ata 

 

ATENÇÃO: Esta solicitação somente poderá ser requerida com tempo mínimo de 60 dias 

antes da seção de defesa e deverá ser entregue junto com o TERMO DE COMPROMISSO 

DO NOVO PROFESSOR ORIENTADOR DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

com outro professor orientador, pois O discente NÃO PODE DEFENDER O TCC SEM 

POSSUIR UM PROFESSOR ORIENTADOR. CASO HAJA MUDANÇA DE TEMA O 

PROJETO DE TCC DEVERÁ SER REELABORADO. 
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CARTA CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA 

 

Prezado (a) professor (a):............................................................................................................. 

 

Temos a imensa satisfação convidar V.Sa. para participar como membro da Banca 

Examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado 

........................................................................................, de autoria do discente 

........................................................................................,  que será apresentado na sala 

................................do IFBA Jacobina, no dia ...............às...............horas.  

Pelas Normas do Trabalho de Conclusão do Curso, o (a) discente (a) terá 30 minutos 

para fazer a exposição do seu trabalho e cada componente da Banca Examinadora terá até 10 

(dez) minutos para fazer sua arguição e apresentar o parecer, que deverá ser entregue por 

escrito para compor a documentação do discente(a). 

 

Atenciosamente, 

 

Jacobina, BA,  ........, ..............................................................  de .............. 

 

..............................................................          .............................................................. 

                              Acadêmico                                                     Orientador 

 

 

 

TERMO DE ACEITE 

 

  

Declaro ter ciência e aceitar as condições para a participação na Banca Examinadora do Trabalho de 

Conclusão do estudante: ............................................................................................................,  

Jacobina, ...........de ............................................ de ..............
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FREQUÊNCIA DISCENTE – ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 
 

ORIENTANDO(A)  

LOCAL DA 

ORIENTAÇÃO 

 

PROFESSOR 

ORIENTADOR 

 

TCC I       (   ) 

TCC II     (   ) 

TURMA SEMESTRE LETIVO 

 

DATA 
HORÁRIO 

INÍCIO 

HORÁRIO 

TÉRMINO 

TOTAL DE 

HORAS 

ESPECIFICAÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO 

RUBRICA 

DO 

discente 

RUBRICA DO 

ORIENTADOR 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

TOTAL DE HORAS    

 

Jacobina, ..........de...............................de................. 

 

..................................................................................................................... 

ORIENTADOR 
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ANEXO 3 – REGIMENTO DO ESTAGIO SUPERVISIONADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO 

DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

DO IFBA - CAMPUS JACOBINA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JACOBINA 

2018 
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REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO SUPERIOR EM 

LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

 

 

O COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO, no uso de suas 

atribuições e tendo em vista a deliberação da plenária, realizada em reunião no dia 

06/08/2018, 

 

CONSIDERANDO: 

A necessidade definir as normativas do Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura em 

Computação; 

As diretrizes fixadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96, que 

orientam a elaboração curricular; 

As diretrizes fixadas pela Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) nº2, de 01 de 

julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em 

nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e 

cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada; 

As diretrizes da Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) e da Câmara Educação 

Superior (CES) n° 05 de 16 de novembro de 2016, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação, abrangendo os cursos de 

bacharelado em Ciência da Computação, em Sistemas de Informação, em Engenharia de 

Computação, em Engenharia de Software e de licenciatura em Computação.  

A Resolução nº 51/2014 do Conselho Superior do Instituto Federal Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia (CONSUP/IFBA) que aprova Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 

Licenciatura em Computação; 

 

RESOLVE: 

 

APROVAR o seguinte Regulamento das Atividades de Estágio Supervisionado do Curso 

Superior de Licenciatura em Computação do Campus Jacobina. 
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CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 1.º Este instrumento legal regulamenta o Estágio Supervisionado do Curso de 

Licenciatura em Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia (IFBA) Campus Jacobina, em relação aos pré-requisitos, coordenação, supervisão e 

orientação dos estudantes-estagiários, elaboração do planejamento, relatório de estágio e 

critérios de avaliação. 

Art. 2.º Entende-se por Estágio Supervisionado experiências em atividades inerentes ao 

exercício profissional, no campo da docência, sob a supervisão e orientação direta do 

Professor Orientador de Estágio, visando ao processo de aprendizagem para complementação 

da formação inicial do licenciando em Computação. 

Parágrafo Único. O Estágio Supervisionado constitui-se em um dos componentes 

curriculares da Licenciatura em Computação do IFBA Campus Jacobina, de natureza 

articuladora entre o ensino, pesquisa e extensão, e deve ser iniciado a partir da segunda 

metade do Curso com matrícula, duração e alocação estabelecidas conforme Projeto 

Pedagógico do Curso. 

 

CAPÍTULO II 

DA NATUREZA DO ESTÁGIO E DOS OBJETIVOS 

 

Art. 3º O Estágio Supervisionado consiste em atividade curricular de base pedagógica, na 

ação docente, que possibilite a vivência profissional, conforme previsto no projeto elaborado 

pelo Estagiário, em consonância com o Supervisor de Estágio e aprovado pelo Professor 

Orientador. 

Parágrafo Único. O Estágio Supervisionado se constitui em momento próprio para o 

fortalecimento da articulação teoria/prática e momento oportuno para a prática específica de 

aprendizagens inerentes a contextos da profissão, previstos no perfil profissional do Projeto 

Pedagógico do Curso de Licenciatura em Computação do IFBA Campus Jacobina. 

Art. 4.º São objetivos do componente Estágio Supervisionado: 

 



    178 

 

I - Oportunizar ao acadêmico do Curso de Licenciatura em Computação aprendizagem 

social, profissional e cultural que lhe possibilitem o preparo para o exercício da docência e de 

futuras atividades profissionais afins; 

II - Proporcionar o conhecimento da realidade das instituições escolares em sua organização, 

funcionamento, estrutura e relações sociais e humanas entre os diferentes segmentos 

presentes na comunidade escolar, com ênfase para a prática pedagógica nela desenvolvida. 

Num segundo momento, focalizar o ensino da Computação desenvolvido nas escolas, 

culminando com a elaboração e desenvolvimento de intervenções e projetos interdisciplinares 

incorporando resultados da produção de pesquisa em Ensino, especialmente em Ensino de 

Computação; Além da vivência em espaços socioeducativos formais e não f o r m a i s ;  

III - Promover o processo de integração Campo de Estágio e IFBA Campus Jacobina, 

possibilitando o intercâmbio de conhecimentos e experiências; 

IV - Oportunizar ao acadêmico a convivência com a aplicação teórico-prática dos princípios 

fundamentais da Computação, no processo de ensino-aprendizagem, que pressupõe o saber 

comunicar, compreender, analisar, refletir, avaliar, problematizar, planejar, intervir, superar e 

criar soluções durante todo o processo. 

Art. 5.º O componente curricular Estágio Supervisionado tem duração mínima de 400 horas 

conforme Resolução do CNE/CP 2, de 01 de julho de 2015. 

Art. 6.º O estágio deve estar vinculado ao campo profissional do Licenciado em 

Computação. 

Art. 7.° O Estágio Supervisionado poderá ser realizado em unidades escolares e espaços 

socioeducativos, da rede pública do município de Jacobina; (rede federal, estadual e 

municipal) e rede privada de educação, além de empresas que atuem no ramo de 

treinamentos  profissionais, na forma de convênio entre essas instituições e o IFBA Campus 

Jacobina. 

 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 8.° A estrutura do componente curricular Estágio Supervisionado envolve os seguintes 

atores: 
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I - Coordenador de Estágio: professor efetivo do IFBA Campus Jacobina responsável pela 

supervisão das atividades desenvolvidas no componente curricular Estágio Supervisionado; 

II - Professor-Orientador de Estágio: professor efetivo do IFBA Campus Jacobina, sendo 

01(hum) da área de pedagogia e 01(hum) da área de computação, responsáveis 

solidariamente pelo componente curricular Estágio Supervisionado ao qual cabe a orientação, 

supervisão e avaliação do estágio; 

III - Supervisor de Estágio: professor regente ou educador social vinculado ao Campo de 

Estágio capaz de co-orientar, co-supervisionar e avaliar as atividades do estagiário em 

consonância com os objetivos do componente curricular; 

IV - Estagiário: acadêmico do Curso de Licenciatura em Computação do IFBA Campus 

Jacobina, matriculado no componente curricular Estágio Supervisionado. 

 

SEÇÃO I 

DO COORDENADOR DE ESTÁGIO 

 

Art. 9.° O Coordenador do componente curricular Estágio Supervisionado é o docente eleito 

pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação do IFBA Campus Jacobina, a 

quem cabe: 

I - Fornecer as orientações gerais do componente curricular e deste regimento aos demais 

atores, gerindo os procedimentos referentes ao Estágio Supervisionado em Computação; 

II - Proceder aos registros referentes ao estágio e demais atividades dele decorrente; 

III - Promover ações e mecanismos visando à integração do IFBA Campus Jacobina com os 

Campos de Estágio; 

IV - O planejamento semestral das atividades, devidamente aprovado pelo Colegiado do 

Curso; 

V - Acompanhar o desenvolvimento do estágio; 

VI - Realizar reuniões com demais docentes do componente curricular de estágio; 

VII - Responsabilizar-se pela articulação dos docentes e pelo processo de fechamento do 

componente curricular; 

VIII - Encaminhar casos e questões duvidosas e/ou omissas ao Colegiado do Curso de 
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Licenciatura em Computação do IFBA Campus Jacobina. 

IX - Emitir parecer sobre pedido de redução de carga horária do aluno do componente 

curricular Estágio Supervisionado, submetendo a deliberação do Colegiado; 

X - Coordenar a elaboração de documentação necessária ao encaminhamento do Estagiário 

ao Campo de Estágio; 

XI - Promover atividades científicas inerentes às atividades desenvolvidas no Estágio 

Supervisionado; 

XII - Coordenar e acompanhar a execução do Seminário Interno de Estágio Supervisionado 

em Computação,com o Professor-Orientador de Estágio. 

Parágrafo Único.- O Seminário Interno de Estágio Supervisionado em Computação será 

momento de relato de experiências, bem como lócus de reflexão acerca da prática pedagógica 

vivenciada pelos discentes do Curso de Licenciatura em Computação do IFBA Campus 

Jacobina. 

SEÇÃO II 

DO PROFESSOR–ORIENTADOR DE ESTÁGIO 

 

Art. 10.º O Professor-Orientador de Estágio é o professor responsável pela orientação do 

estágio, a quem cabe: 

I - Orientar e acompanhar o aluno durante o desenvolvimento do componente curricular 

Estágio Supervisionado; 

II - Realizar orientação com visitas in loco; 

III - Supervisionar o Estagiário no Campo de Estágio, verificando inclusive o cumprimento 

de Termo de Compromisso de Estágio; 

IV - Exercer atividades de acompanhamento e avaliação do aluno, nos diversos Campos de 

Estágio; 

V - Promover a articulação entre o IFBA Campus Jacobina e a instituição concedente do 

estágio. 

Art. 11. O Coordenador de Estágio e o Professor-Orientador de Estágio poderá(ão) acumular 

as competências listadas nos artigos 9 e 10. 
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SEÇÃO III 

DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO 

 

Art. 12. O Supervisor de Estágio é o professor regente ou educador social vinculado ao 

Campo de Estágio, a quem cabe: 

I - Proporcionar ao Estagiário atividades de aprendizagem social, profissional, cultural, 

compatíveis com a formação do professor para atuar na educação básica e profissionalizante; 

II - Ser responsável direto no Campo de Estágio pela supervisão, acompanhamento e 

avaliação do desempenho, de até 05 (cinco) estagiários simultaneamente; 

III - Orientar a elaboração do plano de atividades do estágio do aluno; 

IV - Prestar informações referentes às atividades do aluno ao Coordenador e ao Professor-

Orientador de Estágio; 

V - Encaminhar a 1ª via do Termo de Compromisso ao Professor-Orientador do IFBA 

Campus Jacobina e comunicar a este a interrupção, conclusão ou as eventuais modificações 

do convencionado neste; 

VI - Avaliar o aluno, ao término do período de estágio, utilizando os formulários 

estabelecidos pelo Coordenador do Curso de Licenciatura em Computação do IFBA Campus 

Jacobina. 

Parágrafo Único. Caberá ao Professor-Orientador de Estágio, de posse dos Relatórios 

Parciais, do Relatório Final, dos formulários de Avaliação de Estágio e Declaração de 

Estágio Realizado, avaliar o estágio, encaminhando sua Avaliação ao Colegiado de Curso de 

Licenciatura em Computação mediante o preenchimento de formulário específico. 

 

SEÇÃO IV 

DO ESTAGIÁRIO 

 

Art. 13. O Estagiário é o acadêmico do Curso de Licenciatura em Computação do IFBA 

Campus Jacobina, matriculado no componente curricular Estágio Supervisionado, a quem 

compete: 

 – Cumprir a carga horária de Estágio Supervisionado e as atividades de avaliação 

previstas no Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Computação; 

 – Comparecer nos locais de estágio, munido da documentação exigida; 
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 – Respeitar as normas regimentais e disciplinares do estabelecimento onde se realiza o 

estágio; 

 – Apresentar a documentação exigida pelo IFBA Campus Jacobina, quanto ao Estágio 

Supervisionado; 

 – Participar de todos os processos de estágio, segundo o plano aprovado pelo Professor-

Orientador. 

 –Buscar, junto ao Supervisor de Estágio, informações sobre o projeto de trabalho 

desenvolvido; 

 –Elaborar o Projeto/Planejamento de Estágio junto ao Professor Orientador, obedecendo 

aos prazos, considerando os tempos institucionais para tal realização; 

 – Realizar as atividades programadas no projeto/Planejamento do Estágio; 

 – Comunicar por escrito ao Coordenador de Estagio, ao Professor-Orientador e ao 

Professor Supervisor de Estágio, eventuais alterações de plano de estágio; 

 – Conhecer e cumprir as normas das entidades concedentes, respondendo pelas perdas e 

danos causados pela inobservância das normas estabelecidas; 

 – Elaborar o Relatório correspondente ao desenvolvimento do Estágio. 

  

Art. 14. Será considerado abandono de Estágio o não cumprimento das atividades 

programadas a partir da data da confirmação do Estágio. 

 

CAPÍTULO IV 

DO CURRÍCULO E DA CARGA HORÁRIA 

 

Art. 15. O Estágio Supervisionado é obrigatório para todos os alunos  do Curso de 

Licenciatura em Computação do IFBA Campus Jacobina. 

Art. 16. O Estágio Supervisionado do IFBA Campus Jacobinaadquire fundamental 

importância, porque além de ser instrumento básico e obrigatório, possibilita ao aluno, a 

partir da segunda metade do Curso, observação, participação e aplicação de conhecimentos, 

obedecendo a periodicidade e organização curricular, conforme Quadro1: 
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QUADRO 1 - Organização Curricular do Estágio Supervisionado 

PERÍODO TIPO DE ESTÁGIO 
CARGA 

HORÁRIA 

 

5º 

 

Embasamento teórico de conteúdos da Educação Básica. 

Observação no campo. Planejamento de ensino. Coparticipação 

em sala de aula em turmas da Educação Básica. Elaboração de 

relatório. Seminário. 

 

105 

 

 

6º 

Embasamento teórico de conteúdos do Ensino Fundamental. 

Observação no campo. Planejamento de ensino. Regência em 

sala de aula em turmas Ensino Fundamental. Elaboração de 

relatório. Seminário. 

 

 

105 

 

7º 

Embasamento teórico de conteúdos do Ensino Médio, Integrado 

e/ou Subsequente. Observação no campo. Planejamento de 

ensino. Regência em sala de aula em turmas do Ensino Médio, 

Integrado e/ou Subsequente. Elaboração de relatório. Seminário. 

 

105 

 

8º 

Embasamento teórico de conteúdos do ensino em cursos de 

treinamento e/ou extensão (mini-cursos, oficinas, etc). 

Observação no campo. Planejamento de ensino. Regência em 

sala de aula em turmas de projetos de extensão Elaboração de 

relatório. Seminário.  

 

105 

 

Art. 17. A aprendizagem prática dos estagiários, far-se-á, ainda, mediante: 

– Participação das atividades acadêmicas e/ou de campo programadas para o estágio; 

– Cumprimento com eficiência, das tarefas que lhe sejam referentes; 

– Respeito às regras e às normas regimentais e disciplinares estabelecidas no Campo de 

Estágio;  

– Comprometimento de forma assídua e pontual ao estágio, respeitando o planejamento 

elaborado; 

–Elaboração, com a orientação do Professor-Orientador, de um arquivo contendo as 

atividades realizadas no período de estágio e  um relatório final,  assim como seu plano de 

ação; 

Art. 18. Aplicam-se ao Estágio Supervisionado as mesmas regras vigentes no IFBA Campus 

Jacobina relativas à avaliação e frequência, devendo ser as atividades de Estágio 

reprogramadas e reorientadas de acordo com os resultados teóricos-práticos apresentados 

pelos alunos. 
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CAPÍTULO V 

DA MATRÍCULA E DA FREQUÊNCIA DO ESTAGIÁRIO 

 

Artigo 19. Podem matricular-se nas disciplinas de Estágio Supervisionado os alunos do 

Curso de Licenciatura em Computação do IFBA Campus Jacobina, atendendo aos seus 

respectivos pré-requisitos. 

Parágrafo Único: O período de matrícula será o mesmo fixado pelo calendário oficial do 

IFBA Campus Jacobina. 

Art. 20. Cada turma de estágio deverá ter no máximo 15 alunos. 

Art. 21. Deverá haver compatibilidade de horário entre as atividades de estágio e as demais 

disciplinas do Curso. 

§ 1.º No ato da matrícula do componente curricular, além do horário de aulas no IFBA 

Campus Jacobina apresentado, o discente deverá assinar um termo de compromisso, 

disponibilizando uma carga horária diurna, para realização das atividades de regência, nos 

horários do campo de estágio que serão fornecidos/acertados com professor-orientador no 

início do semestre letivo. 

§ 2.° A jornada de trabalho será estabelecida de comum acordo entre o Estagiário, o 

Professor Orientador e o Campo de Estágio, não ultrapassando 6 h diárias e 30h semanais. 

 

CAPÍTULO VI 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 22. Serão considerados para fins de avaliação no estágio: 

 – Frequência integral nas atividades no Campo de Estágio; 

 – Participação nas aulas de estágio ocorridas IFBA Campus Jacobina; 

 – Cumprimento das atividades exigidas no componente curricular Estágio Supervisionado; 

 – Formulário de Avaliação devidamente preenchido pelo Professor Supervisor; 

 – Declaração de Estágio Realizado fornecido pelo Professor Supervisor. 

§ 1.º O aluno poderá ser suspenso do estágio, caracterizando sua reprovação na disciplina, 

pelos seguintes fatores: 



    185 

 

– Ausência às atividades de estágio, inclusive às aulas do componente no IFBA Campus 

Jacobina. 

– Descumprimento do Termo de Compromisso de Estágio. 

–Descumprimento das Atividades exigidas no componente curricular. 

§ 2. º- É obrigatória a entrega dos relatórios solicitados, como parte do processo avaliativo. 

Artigo 23. Para conclusão do componente curricular Estágio Supervisionado o aluno deverá 

cumprir todas as etapas do estágio previstas neste regimento. 

Artigo 24. O aluno que não cumpriu todas as etapas do componente curricular Estágio 

Supervisionado deverá efetuar nova matrícula no componente curricular de acordo com as 

Normas Acadêmicas do Ensino Superior do IFBA. 

 

CAPÍTULO VII 

DA CARGA HORÁRIA DOCENTE 

 

Artigo 25.  A carga horária definida para os componentes de Estágio no Projeto do Curso de 

Licenciatura em Computação do IFBA Campus Jacobina, deverá ser computada em sua 

totalidade, no horário do docente. 

Artigo 26. No plano de trabalho individual do professor da disciplina Estágio Supervisionado 

deverá ser computada a carga horária semanal das atividades de supervisão no Campo de 

Estágio e mais as horas referentes às aulas  no IFBA. 

Artigo 27. O professor-orientador deverá realizar, no mínimo, 2 (duas) visitas por aluno 

durante o período de estágio, exceto estágio na modalidade de intensivo (mini-cursos, 

oficinas), que deverão ter supervisão constante. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 30. Os casos omissos neste Regimento serão analisados pelo Coordenador de Estágio 

e encaminhados para deliberação do Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação do 

IFBA Campus Jacobina. 

Artigo 31. Este regimento entra em vigor após sua aprovação. 

Aprovado pelo Colegiado em 25/07/2018 
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ANEXO 4  - REGIMENTO ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-

CULTURAIS (AACC) 
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CAPÍTULO I   

DA NATUREZA 

 

Art.1º. As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) são as práticas 

desenvolvidas pelos estudantes de caráter obrigatório, indispensável à colação de grau. Estás 

praticas podem ser realizadas na própria Instituição de Ensino ou em outra instituição, 

durante a vigência do seu curso. 

Art. 2º. Este regulamento está amparado pela Resolução CNE/CES n. 5, de 16 de novembro 

de 2016 que estabelece que as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) são 

componentes curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando e 

deverão possibilitar o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos, competências e 

atitudes do aluno, inclusive as adquiridas fora do ambiente acadêmico, que serão 

reconhecidas mediante processo de avaliação. 

Art.3º. As atividades são gerenciadas pela coordenação do curso. E validadas pelo Colegiado 

do Curso de acordo com o barema constante no Anexo 1. 

Art.4º. As disciplinas curriculares, estágio supervisionado obrigatório e trabalho de 

conclusão de curso não podem ser consideradas como Atividades Acadêmico-Científico-

Culturais (AACC). 

Art.5º. As atividades não poderão ser aproveitadas para fins de dispensa de disciplinas que 

integram o currículo do curso. 

CAPÍTULO II  

 DOS OBJETIVOS 

 

Art. 6º. São objetivos das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC): 

I - Fomentar uma visão holística e de interdisciplinaridade na abordagem da realidade e 

fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando participação em atividades de 

extensão. 

II - Enriquecer o processo ensino-aprendizagem; 

III - Preparar e integrar o discente na prática profissional; 

IV - Comprometer o estudante no desenvolvimento de um processo de autogestão em 

diferentes setores de atuação, a partir do saber acadêmico adquirido; 

V - Ampliar a visão acadêmico-científico-cultural do discente, visando à formação de um 

profissional atento às transformações da sociedade; 
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VI - Proporcionar ao estudante espaços diferenciados para a aquisição do saber, 

estabelecendo relações com a atuação profissional; 

VII - Levar o estudante à reflexão, considerando o saber acadêmico e as implicações com os 

princípios éticos e de cidadania; 

VIII - Formar profissionais qualificados para atuar com flexibilidade, adequação e 

criatividade na prática profissional. 

 

CAPÍTULO III 

DAS ATIVIDADES E CARGAS HORÁRIAS 

 

Art. 7º. As atividades passíveis de validação são: 

I - Participação em eventos; 

II - Participação em programas ou projetos como bolsista/voluntário; 

III - Monitoria; 

IV - Participação em cursos de atualização; 

V - Estágio extracurricular; 

VI - Atividades filantrópicas; 

VII - Publicações; 

VIII - Participação em comissão organizadora de evento educacional ou científico; 

IX - Ministrar curso, palestra na área de formação do discente; 

X - Atividades culturais, esportivas e de entretenimento; 

XI - Participação em órgãos colegiados, conselhos setoriais E superiores do IFBA ou das 

esferas municipais, estaduais ou federais; 

XII - Participação em órgãos de representação estudantil; 

XIII - Aproveitamento disciplinas optativas além do número mínimo exigido pelo curso; 

XIV - Disciplinas de cursos superiores reconhecidos e/ou autorizados não aproveitadas na 

análise de equivalência do curso. 

Art.8º. A carga horária mínima para atender o cumprimento das atividades é de 210 horas, 

sendo, no mínimo, 40% da carga horária desenvolvida no IFBA. 
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§ 1º. A realização das Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) deve ocorrer ao 

longo do curso, sendo que 50% da carga horária obrigatoriamente precisa ser cumprida entre 

o primeiro e o quarto semestre. 

§ 2º. Os alunos que tiveram suas matrículas anteriores à aprovação deste Regulamento 

poderão apresentar seus comprovantes somente no último semestre letivo do curso. 

 

CAPÍTULO IV 

DO REGISTRO E DA VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

Art. 9º. Somente serão validadas atividades realizadas após o ingresso do estudante no curso 

de Licenciatura em Computação do IFBA Jacobina, ressalvadas os casos de transferência 

externa ou interna, nos quais será considerada a data de entrada no curso de origem. 

Art. 10º. A validação das atividades de cada um dos incisos do Art.7º deverá observar os 

limites estabelecido no Anexo 1 deste Regulamento. 

Art. 11. Quando necessários à comprovação da realização da atividade complementar, a 

Coordenação de Curso poderá solicitar do estudante documentos adicionais não mencionados 

no Anexo 1 deste Regulamento. 

Art. 12. São procedimentos necessários ao registro e à validação das Atividades Acadêmico-

Científico-Culturais (AACC): 

I – O estudante deverá preencher e assinar a solicitação de aproveitamento de carga horária 

de AACC; 

II – O estudante deverá encaminhar a solicitação à Coordenação de Curso por meio do setor 

de protocolo do Campus; 

III – A solicitação de aproveitamento de carga horária de AACC deverá ser instruída com 

cópia dos documentos comprobatórios; 

IV – No momento de protocolização da solicitação, o estudante deverá apresentar originais e 

cópias dos documentos comprobatórios para que seja procedida à autenticação das cópias 

pelo setor de protocolo; 

V – A solicitação de aproveitamento de AACC deverá ocorrer, no mínimo, 30 (trinta) dias 

antes do término de cada semestre letivo, em datas e horários divulgados pela Coordenação 

de Curso; 
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VI – Uma Comissão designada pelo Colegiado de Curso deverá avaliar se as solicitações de 

aproveitamento atendem a este Regulamento e, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, emitir 

decisão sobre a validação ou não da carga horária de AACC apresentada pelos estudantes; 

VII – A Coordenação de Curso deverá publicar no mural do Campus o resultado das 

solicitações de aproveitamento de carga horária de AACC; 

VIII – A Coordenação de Curso informará a carga horária validada à Coordenação de 

Registros Escolares (CORES) do Campus, a fim de que seja registrada no sistema acadêmico 

e no histórico escolar do estudante; 

IX – Os documentos comprobatórios devem ser arquivados na Coordenação de Curso. 

Art. 13. O estudante poderá interpor recurso sobre a decisão da Comissão avaliadora que 

indeferir ou deferir parcialmente o aproveitamento da carga horária de AACC, no prazo de 2 

(dois) dias úteis após a publicação dos resultados. 

Parágrafo Único. Caberá ao Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação, em 

última instância, deliberar sobre os recursos interpostos pelos estudantes. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Art.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em 

Computação.  

Art.14. Este regulamento entrará em vigor a partir da sua aprovação. 

 

 

 

Aprovado pelo Colegiado em 25/07/2018.
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ANEXO 1 - Barema para aproveitamento de atividades extracurriculares. 

ATIVIDADE 

COMPLEMENTAR 

CATEGORIA DE 

ENQUADRAMENTO 

CARGA HORÁRIA 
DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS Por 

atividade 

Máximo 

aproveitado 

Participação em 

Congressos/ Simpósios/ 

Workshops/ Seminários/ 

Encontros 

Como ouvinte 2 6 
Certificado de 

participação 

Apresentação de 

trabalho 
5 20 

Certificado de 

participação 

Minicursos 

(ouvinte) 
2 20 

Certificado de 

participação 

Minicursos 

(monitoria) 

4 

 
20 

Declaração do 

professor orientador 

ou Certificado 

expedido pelo IFBA. 

Comissão 

organizadora 
10 40 

Declaração ou 

certificado emitido 

pela instituição 

promotora, com a 

respectiva carga 

horária. 

Participação em 

programas ou projetos 

como bolsista/voluntário 

Pesquisa 100 100 Declaração ou 

certificado emitido 

pela Coordenação de 

Extensão. 

Extensão 100 100 

Ensino 100 100 

Monitoria. Atividade eletiva 100 100 

Declaração do 

professor 

orientador ou 

Certificado expedido 

pelo colegiado do 

curso. 

Participação em cursos 

de atualização 
Ouvinte 10 80 

Declaração ou 

certificado emitido 

pela instituição 

promotora, com a 

respectiva carga 

horária. 

Estágio extracurricular Atividade eletiva 10 50 

Declaração da 

instituição em que se 

realiza o estágio, 

acompanhada do 

programa de estágio, 

da carga horária 

cumprida pelo 

estagiário e 

da aprovação do 

orientador. 
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Atividades filantrópicas Atividade eletiva 5 10 

Declaração da 

instituição, em papel 

timbrado, com a 

carga horária 

cumprida. 

Publicações 

Trabalho aceito 

em concurso de 

monografias; 

40 80 

Apresentação da 

publicação ou 

declaração da editora 

ou comissão 

organizadora do 

evento. 

Publicação em 

periódico 

vinculado a 

instituição 

científica ou 

acadêmica; 

20 100 

Publicação de 

resumo ou 

trabalho 

completo em 

anais 

de evento 

científico. 

 

10 

 

100 

 
Capítulo de livro 60 120 

 
Obra completa 60 120 

Participação em 

comissão organizadora 

de evento educacional 

ou científico 

 10 30 

Declaração ou 

certificado emitido 

pela instituição 

promotora, com a 

respectiva carga 

horária. 

Ministrar curso, palestra 

na área de formação do 

discente 

Por atividade 5 20 

Certificado emitido 

pela 

Instituição de ensino 

que solicitou o 

curso/palestra 

Atividades culturais, 

esportivas e de 

entretenimento. 

Por evento 2 8 

Leitura de livro ou 

apresentação de 

ingresso, programa, 

“folder” etc que 

comprove a 

participação no 

evento, endossado 

pelo professor 

proponente da 

atividade. 

Por livro 5 20 

Participação em órgãos 

colegiados, conselhos 

setoriais e 

superiores do IFBA ou 

das esferas municipais, 

Por reunião 2 20 

Declaração emitido 

pela 

Coordenação ou Ata 

da reunião. 
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estaduais ou federais 

Participação em órgãos 

de representação 

estudantil 

 2 30 

Ata de Reunião, 

declaração do órgão 

de representação 

com a respectiva 

carga horária. 

Aproveitamento 

disciplinas optativas 

além do número mínimo 

exigido pelo curso 

Por hora 

2h cursadas 

1h AACC 

 60 

Histórico escolar 

com a 

comprovação da 

disciplina 

cursada e aprovação. 

Disciplinas de cursos 

superiores reconhecidos 

e/ou autorizados não 

aproveitadas na análise 

de equivalência do curso 

 100 100 Histórico escolar 

 

 

 

 

 


