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DADOS DO CURSO
HABILITAÇÃO Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
ENDEREÇO R.  Ver.  Romeu  Agrário,  Valença  -  BA,  Bairro  do

Tento, CEP 45400-000
DESCRIÇÃO DO CURSO O curso habilitará os discentes a projetar desenvolver,

testar,  implantar,  manter  e  analisar  sistemas

computacionais  de  informação.  Permitindo  que  este

avalie, selecione, especifique metodologias, tecnologias

e ferramentas  da Engenharia  de Software,  linguagens

de  programação  e  bancos  de  dados,  coordenando

equipes de produção de softwares. 
DATA  DE  IMPLANTAÇÃO  DO
CURSO

Fevereiro/2019

REGIME ACADÊMICO Regime  semestral.  Cada  período  formado  por  no
mínimo cem dias letivos

NÚMERO DE VAGAS 40 vagas
TURNO DE FUNCIONAMENTO Noturno
NÚMERO DE TURMAS 01 turma com 40 alunos por semestre
REGIME DE MATRÍCULA Semestral
DIMENSÃO DAS TURMAS Aulas teóricas: até 40 alunos

Aulas práticas: até 25 alunos
REGIME DO CURSO Sistema de créditos
TEMPO MÍNIMO DE 
INTEGRALIZAÇÃO

Mínima: 6 (seis) semestres

TEMPO MÁXIMO DE 
INTEGRALIZAÇÃO

Máxima: 11 (onze) semestres

TOTAL DE CRÉDITOS 134
CARGA HORÁRIA 1230h - créditos teóricos

780h – créditos práticos
200h – estágio optativo
200h – atividades complementares optativas
2010h – carga horária total 

FORMA DE INGRESSO Sisu – Sistema de Seleção Unificada e demais formas
previstas nas normas acadêmicas do IFBA
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1. INTRODUÇÃO

O  projeto  de  implantação  do  curso  superior  de  Tecnologia  em  Análise  e

Desenvolvimento  de  Sistemas  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia

(IFBA) - Campus Valença, representa um compromisso social, econômico e político deste

campus,  com  o  intuito  de  contribuir  com  a  interiorização  da  educação  pública  e  de

qualidade  em nosso país.

O objetivo na formação de profissionais capazes de atuar de modo interdisciplinar,

com criatividade,  inovação  e,  sob  uma  perspectiva  da  indissociabilidade  entre  ensino,

pesquisa e extensão é um dos diferenciais deste curso.

Uma vez que o curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de

Sistemas  oferecerá  uma  sólida  formação  na  área  de  Tecnologia  da  Informação,  seus

egressos  serão  capazes  de  projetar,  documentar,  especificar,  testar,  implantar  e  manter

sistemas  computacionais  de  informação.  Estes  profissionais  poderão  atuar  nas  mais

diversas  áreas,  podendo exercer  atividades  no campo da análise  e  desenvolvimento  de

sistemas,  engenharia  de software,  gerência de projetos,  gestão de banco de dados e de

informação, entre outras atividades correlatas à sua formação.

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), criado

pela Lei nº 11.892/2008, é uma instituição com estrutura ampla e diversa,  que oferece

desde a formação básica, até cursos de nível pós-médio, graduação e pós-graduação, em

consonância com o artigo 2º da referida lei: 

Os  Institutos  Federais  são  instituições  de  educação  superior,  básica  e

profissional,  pluricurriculares  e  multicampi,  especializados  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. 

Entretanto, a história do IFBA remonta a 1909, quando o Presidente Nilo Peçanha,

através  do  Decreto  nº.  7566,  cria  as  Escolas  de  Aprendizes  Artífices  nas  capitais  dos

estados, oferecendo educação profissional para a população em situação de vulnerabilidade
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socioeconômica.  Na Bahia,  o  responsável  pelo projeto de implantação da Escola foi  o

professor Francisco Antônio Caymmi.

Em 27 de janeiro de 1910, a instituição entra em funcionamento no Centro Operário

da Bahia, localizado no bairro Pelourinho, atual Solar do Ferrão, oferecendo cinco cursos:

alfaiataria, encadernação, ferraria, marcenaria e sapataria.

Em 1912,  a  Escola  migrou para  um espaço  no Largo  dos  Aflitos,  cedido  pelo

Ministério da Agricultura, que já estava em reforma para se tornar adequado ao ensino de

profissões.  Foi  nesse período que a  instituição  ficou mais  conhecida  como “Escola  do

Mingau”,  designação  que  surge  pelo  fato  da  escola  servir  alimentação,  geralmente  na

forma  de  mingau,  que  garantia  a  sobrevivência  biológica  imediata  dos  seus  alunos,

novidade para a sociedade baiana da época.

Após  treze  anos  de  existência  e  em processo  de  expansão,  ficou  nítida  que  as

adaptações feitas no prédio do Largo dos Aflitos não mais satisfaziam as necessidades da

escola, cogitando-se então a possibilidade de se construir um edifício exclusivamente com

o fim de abrigá-la. Então, no Dia do Centenário da Independência da Bahia, em 02 de julho

de  1923,  anunciou-se  o  local  que  abrigaria  o  novo  prédio  da  Escola  de  Aprendizes

Artífices: o bairro do Barbalho. Em 1º de Maio de 1926, a instituição foi transferida para o

prédio atual.

Com a implantação do Estado Novo, em 1937, foi uma questão relevante, uma meta

a ser atingida, havendo preocupação com a força de trabalho. Sendo assim, a partir desse

momento  ,  as  antigas  Escolas  de Artífices  Aprendizes  foram transformadas  em Liceus

Industriais, dando inicio a um amplo plano de edificações. No ano de 1937, a Escola de

Aprendizes Artífices da Bahia passou a ser denominada Liceu Industrial de Salvador por

determinação da Lei n.378, de 13 de janeiro de 1937.

Nos  primeiros  anos de  funcionamento  do  Liceu,  foram oferecidos  doze  cursos:

alfaiataria,  carpintaria,  encadernação,  fototécnica,  fundição,  marcenaria,  mecânica,

modelagens  de  fundição,  sapataria,  serralheria,  tipografia  e  vimaria.  Esta  lei  incluiu

diferentes ramos e graus no ensino profissionalizante, como o secundário.

O  Decreto-Lei  nº.  4.127,  de  25  de  fevereiro  de  1942,  instituiu  as  bases  de

organização para o estabelecimento do ensino industrial, que passou a ser constituído por

escolas técnicas,  industriais,  artesanais e de aprendizagem. A partir  desta data,  o Liceu

passou a se chamar Escola Técnica de Salvador.

Um conjunto de reformas foi instituído com os Decretos-Leis nº. 4.127 e 4.073, de

30  de  janeiro  de  1942,  consolidando  a  formação  técnica  ao  planejar  as  ações  das
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instituições de ensino às demandas do ramo industrial. Nesse contexto, são criados dois

cursos importantes e tradicionais na Escola Técnica de Salvador: o curso de estradas, em

1954, e o de edificações,  em 1957, que,  juntamente com o curso de química,  estavam

aliados à implantação e expansão da industrialização na Bahia, principalmente à indústria

do petróleo com a criação da Petrobras. 

Após vinte e três anos de funcionamento, por meio da Lei nº.4759, de 20 de agosto

de 1965, as escolas profissionalizantes passam a ser federais e ter a denominação do seu

respectivo  estado,  passando  então  a  Escola  Técnica  de  Salvador  a  se  chamar  Escola

Técnica Federal da Bahia (ETFBA). Nesse período, popularizou-se a nomenclatura “escola

técnica” para caracterizar a instituição. 

Na década de 60, foi criado um movimento que buscava apresentar às empresas da

Bahia a importância da Escola Técnica para a formação de profissionais capacitados. A

ação resultou na criação de mais dois cursos importantes na história da Escola Técnica:

eletrotécnica,  que  visava  atender  às  necessidades  do  Plano de  Eletrificação  do estado,

através da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), e o curso de mecânica,

servindo às indústrias que estavam se instalando na região nesse período.

Durante a década de 1970, a Escola Técnica consegue notoriedade e se firma com

excelência no ensino, sendo sinônimo de inserção no mundo do trabalho. Em 1978, entra

em funcionamento o Polo Petroquímico de Camaçari, na época o maior pólo industrial do

hemisfério  sul.  Dessa  maneira,  a  instituição  cria  vínculos  com  o  empreendimento,

adaptando os seus cursos e planejamentos pedagógicos com as demandas do nascente pólo.

Essa medida garantiu alta empregabilidade dos alunos não apenas no pólo, mas também

em outras empresas parceiras, tornando-se, assim, a primeira opção dos adolescentes que

buscavam inserção no mundo do trabalho.

Os  cursos  de  terceiro  grau  oferecidos,  inicialmente,  foram os  de  administração

hoteleira, manutenção mecânica, manutenção elétrica, manutenção petroquímica, processos

petroquímicos  e  telecomunicações.  Quanto  aos  cursos  de  ensino  médio,  a  instituição

disponibilizou as formações em edificações, eletrônica,  eletrotécnica,  estradas, geologia,

instrumentação, mecânica, metalurgia e química. 

Além de todas as mudanças estruturais, a transformação em Cefet também trouxe

uma  proposta  de  expansão  para  outras  áreas  da  Bahia,  através  das  Unidades

Descentralizadas  (Uneds).  A  primeira  Uned  foi  criada  em  Barreiras,  seguida  das  de

Valença, Vitória da Conquista e Eunapólis. Essa expansão foi pensada a partir da atuação

econômica  de  cada  cidade  dentro  da  sua  região,  pensando  nas  demandas  locais,
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aumentando,  assim, a rede de empresas que mantinham contato direto com o Cefet ao

aprimorar a atuação acadêmica da instituição.

O Cefet também estimulou o surgimento de cursos de pós-graduação, instituindo

uma cultura de pesquisa e extensão. A partir de 29 de dezembro de 2008, com a criação da

Lei nº. 11.892, os antigos Centros Federais, as Escolas Agrotécnicas e Escolas Técnicas

passam a compor a Rede Federal de Ensino Profissional, passando o Cefet à condição atual

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). 

Conforme  descrito  no  Projeto  Pedagógico  Institucional  (PPI)  e  no  Plano  de

Desenvolvimento Institucional (PDI), o IFBA tem 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”.  Ainda

segundo o PPI, a visão do IFBA é transformar-se numa 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. 

Ao longo dos anos, a Instituição tem fomentado o conhecimento tecnológico em

todo o Estado da Bahia.  Durante muito tempo suas atividades ficaram concentradas na

região metropolitana de Salvador. Entretanto, a partir de 1994, ainda como Centro Federal

de Educação Tecnológica da Bahia – CEFET expandiu consideravelmente seu campo de

atuação com a criação das unidades de ensino (UE’s) no interior do Estado. Desde então, o

IFBA tem contribuído para o desenvolvimento de regiões até então carentes de mão-de-

obra qualificada e ensino tecnológico de qualidade. Como consequência, novos postos de

trabalho foram criados, melhorando, desta forma, a qualidade de vida no âmbito regional. 

Atualmente, o Instituto possui 21 campi, 1 campus avançado e 1 polo de inovação

(Portaria 819 do MEC, de 13/08/2015 e Portaria 378 do MEC de 09/05/2016), são eles:

Barreiras, Brumado, Camaçari,  Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus,

Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador,

Santo  Antônio  de  Jesus,  Santo  Amaro,  Seabra,  Simões  Filho,  Valença,  Vitória  da

Conquista, campus Avançado Ubaitaba e Polo de Inovação de Salvador. Existe ainda o

núcleo avançado de Salinas da Margarida.
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1.2. Contexto Sócio-histórico do campus Valença

O campus Valença foi implantado com uma função muito específica, como uma

Escola voltada a arte da pesca e construção naval. Este campus foi concebido no governo

do presidente José Sarney em um plano de expansão do Ensino Técnico,  no qual eram

previstas  a  construção  de  200  escolas  no  país.  A  construção  do  campus  Valença  foi

firmada  em 1990,  através  de  um convênio  entre  a  Prefeitura  Municipal  de  Valença  e

Secretaria do Ensino Técnico (SENTEC) e no final da obra em 1994, o prédio foi entregue

ao  CEFET-BA.  Inaugurado  no  dia  28  de  dezembro  de  1994,  com  o  prédio  ainda

inconcluso,  toma posse primeiro diretor e a instituição entra em funcionamento no ano

seguinte, com 160 alunos quatro turmas de formação de alunos para ingresso nos cursos

técnicos. 

Já no ano seguinte, 1996, são oferecidas 250 vagas à comunidade, em duas opções

de cursos técnicos, Construção Naval e Técnico em Pesca.  Além disso, foram oferecidos

também cursos noturnos na modalidade pós-médio na área de Pesca. 

Em 1998, ocorre uma mudança no perfil de entrada dos alunos, não mais foram

oferecidas novas turmas para os cursos de Pesca e Construção Naval, iniciou-se a oferta de

turmas de Ensino Médio.

Ao longo destas duas décadas, o campus Valença evoluiu significativamente, dos

apenas  160 alunos,  matriculados  em dois  cursos  técnicos,  para aproximadamente  1000

alunos,  distribuídos entre os níveis médio,  subsequente,  Educação Para Jovens (EJA) e

Adultos e Licenciaturas.  Alguns destes cursos atualmente oferecidos são: Integrado em

Informática,  Subsequente  em  Informática,  Integrado  em  Turismo,  EJA  em  Turismo,

Subsequente  em  Turismo,  Integrado  em  Aquacultura,  Subsequente  em  Aquacultura,

Licenciatura em Computação e Licenciatura em Matemática.

O  IFBA  campus  Valença  gradativamente  tem  se  tornado  uma  instituição  de

referência, não somente na cidade de Valença, mas em toda sua microrregião de influência.

Sua missão de divulgar a ciência e tecnologia, oferecendo educação pública e de qualidade

para a população, tem transformado positivamente toda esta região, contribuindo social e

economicamente  para  seu  desenvolvimento.  Assim,  o  IFBA campus  Valença,  inserido

entre  duas  importantes  regiões  do  estado  da  Bahia,  o  Baixo  Sul,  Vale  do  Jiquiriçá  e

Recôncavo Sul, foi  e é,  uma instituição relevante para o desenvolvimento educacional,

social e econômico destas regiões e, de todo estado da Bahia.

13



Devido  a

sua localização, apresentada na Figura 1 e, seu dinamismo econômico, Valença é um dos

principais municípios do Recôncavo Sul da Bahia, Vale do Jiquiriçá e Baixo Sul da Bahia.

Segundo IBGE, em 2015, Valença possuía aproximadamente 98000 habitantes, sendo esta,

um centro regional de convergência, que dispõe de vários equipamentos técnicos, sociais,

econômicos  e  educacionais,  que  atraem  os  habitantes  das  cidades  vizinhas.  Sua

abrangência econômica pode ser destacada em ao menos dez diferentes áreas, como:

 Agricultura: Produção de guaraná, Cravo da Índia, pimenta do reino, dendê, cacau,

seringa,  piaçava,  palmito  de pupunha, flores tropicais,  banana,  mandioca,  fumo,

coco, entre outros.
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 Aquacultura e Pesca: Pesca e Artesanal, Maricultura, Carcinicultura, Piscicultura e

extração de mariscos em ambiente natural.

 Pecuária: Criação de Bovinos, suínos, caprinos e equinos.

 Energia: Gás e Petróleo, Biodiesel e Energia Elétrica.

 Indústria:  Têxtil,  Alimentos,  Borracha,  Dendê,  Fogos  de  Artifício,  Calcados,

Artigos Esportivos, Fumo, Palmito, cerâmica, construção civil e brinquedos.

 Comércio: produtos e serviços atraindo a atenção de importantes redes do país.

 Turismo: possui um dos mais importantes pólos de atração turística do estado, praia

e mar, ecoturismo, esportivos, eventos juninos entre outros.

 Meio – Ambiente:  pela diversidade ambiental  dos seus ecossistemas de fauna e

flora a região possui importante e estratégias áreas de Preservação Ambiental do

Estado.

 Informática:  Existem  várias  empresas  de  serviços  e  tecnologias  de  informação

instaladas na cidade e em cidades circunvizinhas.

 Assim, a região de influência do campus Valença estende-se de maneira direta ou

indiretamente nas cidades indicadas na Tabela 01.

Tabela 1. Municípios de influência do campus Valença
Grupo 1:

Atuação Direta

Grupo 2:

Influencia Direta

Grupo 3:

Atuação Indireta

Grupo 4:

Influencia Indireta
Valença,
Taperoá,

Nilo Peçanha,
Ituberá ,
Cairú,
Maraú,

Camamú,
Igrapiúna

Aratuípe,
Jaguaripe,

Nazaré,
Muniz Ferreira,

Maragogipe,
Vera Cruz,
Itaparica

Gandú,
Tancredo Neves,

Teolândia,
Wenceslau
Guimarães,
Ibirapitanga.

Santo Antônio de Jesus
Amargosa,

Lage,
Mutuípe

Cruz das Almas,
Ubaíra,

Nova Ibiá,

Observe  na  Tabela  2  como  Valença  se  sobressai  populacionalmente  e
economicamente em relação as cidades de sua microrregião de influência. 

Tabela 2. Dados econômicos dos dez maiores municípios de influência do campus Valença

Nome Extensão
Km2

População
Global

PIB Per
Capita R$

Matrículas no
Ensino Médio

Valença 1.191 88673 12.401,42 3586
Vera Cruz 253 43162 11.071,74 1099
Amargosa 436 34351 7.839,09 1126
Camamú 885 34351 7.839,79 1278
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Gandú 229 30336 8.275,29 1264
Nazaré 256 27274 7.783,10 1123
Wenceslau Guimarães 662 22189 9.911,72 451
Ituberá 418 26591 10.034,94 934
Tancredo Neves 415 23843 6.652,32 1008
Mutuipe 273 21449 7.207,93 529
Laje 498 22201 7487,62 815
Ubaíra 762 20793 7143,21 469
Total 6.278 395.213 8.637 13.682
Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/ba/amargosa/panorama/2014

Observe também na Tabela 2, que o município de Valença possui aproximadamente

3600 alunos matriculados no ensino médio. Entretanto, existem apenas quatro instituições

de ensino superior, sendo duas privadas e duas públicas, todas de pequeno porte e com um

número limitado de cursos, voltados principalmente para as áreas de direto, educação e

administração.

Assim, um percentual significativo de egressos do ensino médio não encontra na

região alternativas de continuidade de estudo, pois a cidade de Valença sofre uma carência

expressiva no que diz respeito ao oferecimento de vagas em cursos superiores, sobretudo

em cursos relacionados à área de Tecnologia da Informação. Atualmente, o único curso

superior próximo a formação em Tecnologia de Informação é o curso de Licenciatura em

Computação, oferecido pelo campus Valença. 

Neste contexto, o IFBA campus Valença busca atender a demanda por educação

tecnológica pública, gratuita e de qualidade no município e região. Os cursos Superiores de

Tecnologia  são  uma  das  principais  respostas  do  setor  educacional  às  necessidades  e

demandas da sociedade, uma vez que as inovações tecnológicas vêm causando profundas

mudanças  no  modo de  produção,  bem como nos  perfis  dos  postos  de  trabalho,  sendo

essencial a formação de profissionais locais para suprir a demanda gerada pelo crescente

mercado de trabalho da região.

2. JUSTIFICATIVA

A Lei  Nº  11.892/2008,  que  instituiu  a  Rede  Federal  de  Educação  Profissional,

Científica e Tecnológica criando os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia,

constitui uma base sólida para as motivações na criação do curso proposto. A lei incentiva

à  verticalização  do ensino  nos  Institutos  Federais  e  a  criação  de  cursos  superiores  de

tecnologia: 
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“Art. 6o Os Institutos Federais têm por finalidades e características: 
I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e
modalidades,  formando  e  qualificando  cidadãos  com  vistas  na  atuação
profissional  nos  diversos  setores  da  economia,  com  ênfase  no
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 
... 
III  -  promover  a  integração  e  a  verticalização  da  educação  básica  à
educação  profissional  e  educação  superior,  otimizando  a  infraestrutura
física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; 
... 
Art.  7o Observadas às  finalidades  e  características  definidas  no art.  6o
desta Lei, são objetivos dos Institutos Federais: 
VI - ministrar em nível de educação superior: 

a)  cursos  superiores  de  tecnologia  visando  à  formação  de

profissionais para os diferentes setores da economia; 

Este incentivo vem ao encontro das demandas atuais de formação continuada, de

um mercado, competitivo, dinâmico e principalmente globalizado, no qual é cada vez mais

necessária a qualificação e requalificação de trabalhadores, alinhando-os com as demandas

do mercado produtivo.

A escolha  do Curso Superior  de Tecnologia  em Análise  e  Desenvolvimento  de

Sistemas  não  é  aleatória,  nasce  da  criteriosa  observação  das  demandas  crescentes  por

profissionais das áreas de Informação e Comunicação.  O cenário atual do setor industrial e

de serviços da Bahia, incluindo-se neste cenário a região de influência do campus Valença,

possui crescente demanda de mão-de-obra nesta área de conhecimento.   Observa-se no

cenário atual da indústria baiana, incluindo-se a região do Recôncavo e Baixo Sul Baiano,

demonstra  a  necessidade  do  desenvolvimento  das  atividades  de  ensino  e  pesquisa  no

campo da Tecnologia da Informação (TI), com grandes potencialidades para a formação de

mão-de-obra  qualificada.  Estes  elementos,  em  nosso  entendimento,  potencializam  o

fortalecimento  de  um nicho  mercadológico  de  Tecnologia  da  Informação  na  realidade

local,  com  vistas  a  colaborar  significativamente  para  o  desenvolvimento  econômico  e

social  da  região,  através  da  produção  de  inovação  tecnológica  voltado  para  o

desenvolvimento de soluções de sistemas computacionais.

Prevê-se  que  o  impacto  da  implantação  deste  curso,  tanto  para  o  entorno  do

campus, para a cidade de Valença, como para região de influência do campus, ultrapasse os

aspectos sócio-econômicos e estenda-se também para o campo cultural.  Estas mudanças

são inerentes à implantação de instituição de ensino superior ou a novos cursos superiores

em um campus  já  existentes.   Como descreve (OLIVEIRA, 2014),  o desenvolvimento
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econômico e social dos lugares pode ser analisado a partir de várias vertentes, das quais

destacamos a implantação de instituições de ensino e pesquisa, responsáveis não somente

pela  formação  de  mão  de  obra  qualificada,  mas  pela  geração  de  um  conjunto  de

conhecimentos  multiplicadores  de  produtos,  técnicas,  tecnologias  e  também  de  novos

conhecimentos, se constituindo numa espiral do ciclo da produção científica.  Além disso,

o  autor  também salienta  que  a  curto  e  médio  prazo o aporte  de  recursos  do  Governo

Federal contribuí para o surgimento de várias outras atividades;  e a médio e em longo

prazo, as universidades e seus cursos, contribuem com a o desenvolvimento e a oferta de

serviços qualificados, que seriam difíceis de dinamizar a nível local sem o ensino superior.

Com isto, a região de influência destas instituições torne-se não apenas mais competitiva,

mas  com  alto  nível  de  qualidade  de  vida,  dado  o  elevado  grau  de  desenvolvimento

socioeconômico de sua população.

Especificamente para Valença e região, espera-se que a implantação deste curso em

Tecnologia  seja  indutor  direto  do  desenvolvimento  local,  promovendo  a  injeção  de

recursos governamentais e advindos na migração de estudantes. Além disso, acredita-se no

papel transformador da diversidade de culturas que são criadas no ambiente universitário e

que extravasam para seu entorno, contribuindo assim, para uma transformação positiva da

cidade e região.

Além da clara percepção de que a implantação do curso de ADS contribuirá para o

desenvolvimento da região,  realizou-se uma pesquisa para identificar  a aderência  deste

custo às demandas locais.

 Esta pesquisa complementa e fornece subsídios para a implantação do Curso Superior de

Tecnologia  em Análise  e  Desenvolvimento  de  Sistemas  e  foi  realizada  no  período de

outubro a novembro de 2015, envolvendo aproximadamente 500 alunos dos dois últimos

anos do Ensino Médio de escolas da rede pública e privada da cidade de Valença. Foram

escolhidas quatro escolas públicas e as três escolas privadas de Valença. A escolha se deu

por estas escolas concentrarem o maior número de alunos do Ensino Médio da cidade. A

metodologia  adotada  foi  a  pesquisa  exploratória,  cujo  objetivo  é  identificar  as

características de um fenômeno para procurar explicações das causas e conseqüências deste

fenômeno  (RICHARDSON,  1989,  p.  281).  Esta  metodologia  vai  ao  encontro  das

demandas de informações para a determinação do interesse de uma população sobre um

determinado tema.  Por  exemplo,  estudar  o interesse de um grupo de consumidores  na

escolha de um produto, serviço ou, neste caso particular, por cursos tecnológicos de curta

duração. Para Mattar, 1994, a pesquisa exploratória permite ao pesquisados obter maior
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conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva. Assim, a partir uma

análise  quantitativa  dos  dados  coletados  é  possível  obter  através  desta  metodologia,

conhecimento  e  uma maior  compreensão  do fenômeno  estudado.   A escolha  por  uma

pesquisa quantitativa esta ligada ao desejo de identificar um fenômeno no qual, diversas

variáveis estão envolvidas, sendo necessário se conhecer as relações entre estas variáveis

(SILVA, 2012).  Este tipo de pesquisa pode ser denominada como sendo a

pesquisa para obtenção de dados sobre as características ou opiniões

de  um grupo  de  indivíduos,  utilizando  para  isto  questionários  como

instrumento da pesquisa (FONSECA, 2002).  Em uma coleta de dados

através de questionários,  o respondente não é identificável e, portanto

o sigilo pode ser garantido e esta foi a opção escolhida nesta pesquisa

sobre  a  demande  de  cursos  tecnológicos  e  áreas  de  interesse  que

poderiam ser disponibilizadas pelo IFBA campus Valença. Para a coleta dos

dados referentes ao interesse da comunidade sobre a implantação de cursos tecnológicos da

área de informática, utilizaram-se questionários, cujo modelo encontra-se no Apêndice II. 

Assim,  objetivo da pesquisa foi identificar na comunidade estudantil do município,

o interesse a respeito da criação de um curso tecnológico de nível superior na área de

tecnologia da informação.  Alguns dos resultados desta pesquisa são apresentados a seguir.

36,00%

34,00%

30,00%

Perfil do Público Alvo

Alunos de Escolas Públicas Alunos de Escolas Particulares
Alunos do IFBA Valença

Figura 2. Distribuição do público-alvo da pesquisa.

A  Figura  2  apresenta  os  dados  relativos  à  distribuição  de  alunos  da  amostra

utilizada na pesquisa. Nota-se que a distribuição destes alunos é de aproximadamente 30%
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(trinta  por cento) em cada segmento,  escolas públicas,  particulares e alunos do próprio

IFBA  campus  Valença.  A  seguir,  na  Figura  3,  apresentam-se  os  resultados  sobre  o

interesse  destes  estudantes  em  relação  às  áreas  de  atuação  do  campus.  Observa-se

claramente nesta figura, que os cursos ligados a Tecnologia da Informação, são aqueles

que geraram maior interesse no público-alvo. Observa-se também que, entre os demais

cursos  oferecidos  pelo  IFBA  campus  Valença,  a  área  de  turismo  é  a  segunda  mais

procurada, ficando Matemática e Aquacultura com percentuais de interesse baixo.

1,00%

62,00%

32,00%

5,00%

Área de Interesse

Aquacultura Informática Turismo Matemática

Figura 3. Áreas de interesse mapeadas na pesquisa.

Já  as  Figuras  4  e  5  apresentam  dados  relativos  ao  interesse  por  um  curso  de

Tecnologia de curta duração e o turno de preferencial para este curso. Nota-se na Figura 4

um grande interesse por parte dor alunos por esta modalidade de curso, indo ao encontro

desta  proposta  em oferecer  um curso  tecnológico  na  área  de  informática.  Outro  dado

importante  está  relacionado  ao  turno  de  interesse.  Observe  na  Figura  5  que  há  um

equilíbrio  entre  a demanda por cursos no turno diurno e noturno, demonstrando que é

possível oferecer  cursos em ambos os turnos.
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88,00%

12,00%

Interesse em Cursos Tecnológicos

Interessados Não Interessados

Figura 4. Público interessado em cursos tecnológicos.

58,00%

42,00%

Turno Preferencial

Diurno Noturno

Figura 5. Turno preferencial para funcionamento dos cursos

Assim,  a  partir  dos  dados  da  pesquisa  apresentados  acima  e  das  discussões

anteriores  sobre  as  demandas  de  mão-de-obra  qualificada  nas  áreas  de  tecnologia  da

informação, se pode afirmar que há um o potencial de interesse pelo público-alvo e uma

demanda do setor produtivo por este tipo de profissional, sustentando a implantação de

cursos de Tecnologia  da Informação no campus Valença.  Além de oferecer  uma nova

possibilidade  de  formação  para  a  comunidade,  este  curso,  sem  dúvida,  irá  colaborar

significativamente  para  o  desenvolvimento  econômico  e  social  da  região,  através  da

produção de inovação tecnológica e fomento ao empreendedorismo.
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3. CONCEPÇÃO DO CURSO

Este  projeto  propõe  um  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Análise  e

Desenvolvimento  de  Sistemas,  na  área  de  Informação  e  Comunicação,  conforme  o

estabelecido no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia.

O  curso  superior  de  Tecnologia  em  Análise  e  Desenvolvimento  de  Sistemas

pretende oferecer uma formação gratuita e de qualidade, proporcionando aos estudantes

conhecimentos  tecnológicos  que  permitam  o  desenvolvimento  de  competências  e

habilidades para ingressar no mercado de trabalho.  Pretende também, através da produção

de inovação tecnológica, fomentar e fortalecer o mercado de Tecnologia da Informação

regional,  com  o  objetivo  de  colaborar  significativamente  para  o  desenvolvimento

econômico e social da microrregião de Valença.

3.1. Objetivos

O objetivo do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de

Sistemas  é  formar  profissionais  que  atuem  no  desenvolvimento,  implantação  e

gerenciamento  de  sistemas  de  informação.  Este  objetivo  está  em consonância  com os

objetivos específicos deste curso, que são:

 Formar  profissionais  capazes  de  compreender  e  dominar  o  processo  de

construção de desenvolvimento de software e assim, realizar atividades de

análise,  especificação,  projeto,  desenvolvimento,  teste,  suporte  e

manutenção de sistemas computacionais;

 Desenvolver a capacidade empreendedora dos estudantes, com incentivo à

produção e à inovação científico-tecnológica; 

 Formar  profissionais  cujas  competências  lhes  permitam  a  busca  pela

formação continuada e adaptação as frequentes mudanças na área de TI;

 Formar profissionais que possuam a capacidade de avaliação dos impactos

sociais,  econômicos  e  ambientais  resultantes  da  produção,  gestão  e

incorporação de novas tecnologias;

 Oferecer aos discentes desde o início do curso, subsídios para estreitar as

relações entre o conhecimento teórico e a prática profissional no mercado de

trabalho.
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Assim, a partir dos objetivos traçados neste projeto, os futuros profissionais serão

capazes  de,  não  somente  inserir-se  no  mercado  de  trabalho,  mas  de  refletir  sobre  sua

prática profissional e de intervir em sua realidade de modo empreendedor e transformador. 

3.2. Perfil do Egresso

Conforme o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, o tecnólogo

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas:

“projeta,  implementa,  testa,  implanta,  mantém,  avalia  e  analisa  sistemas

computacionais  de  informação.  Avalia,  seleciona,  especifica  e  utiliza

metodologias, tecnologias e ferramentas da Engenharia de Software, linguagens

de programação e bancos de dados. Coordena equipes de produção de softwares.

Vistoria, realiza perícia, avalia, lauda e emite parecer técnico em sua área de

formação”.

O  Tecnólogo  em  Análise  e  Desenvolvimento  de  Sistemas  desenvolverá  suas

atividades em empresas públicas e privadas da área de Tecnologia da Informação, bem

como  inserido  nas  equipes  de  desenvolvimento  interno  da  área  de  Tecnologia  da

Informação das organizações em geral. Além disso, buscar-se-á desenvolver a capacidade

empreendedora  dos  estudantes,  com  incentivo  à  produção  e  à  inovação  científico-

tecnológica,  permitido  que  este  atuem  como  programador  avançado  em  fábricas  de

software ou como livre empreendedor, ofertando seus serviços diretamente ao mercado.

Para isso, o futuro profissional deverá desenvolver competências tecnológicas e de

gestão, além de competências humanas. O desenvolvimento de competências tecnológicas

é  abarcado  pela  matriz  currículos  através  do  conjunto  de  disciplinas  das  áreas  de

Tecnologia da Informação e Programação, as quais fornecerão sólida formação técnica aos

alunos. Em relação à formação de gestão e empreendedora, além das disciplinas do núcleo

de  administração,  outras  como  a  de  Projeto  de  Inovação,  Estágio  e  TCC,  buscarão

fomentar  uma  atitude  empreendedora  através  da  realização  de  ações  que  envolvam  o

desenvolvimento de produtos e gerenciamento de projetos.

Assim, o Curso se propõe a formar profissionais que possam compreender e atender

às demandas do mundo do trabalho e que ao mesmo tempo possam se adaptar as mudanças

deste  mercado.   A  ênfase  formativa  destes  profissionais  abrangerá  as  áreas  de
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desenvolvimento,  implantação  e  gerenciamento  de  sistemas  de  informação.   Assim,  o

egresso do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas apresentará

um  perfil  que  lhe  permitirá  analisar,  projetar,  desenvolver  e  atualizar  sistemas  de

informação.   Tendo  noções  sobre  estruturas  físicas  do  hardware,  sobre  aplicativos,

ambientes operacionais e linguagens de programação e uma atuação empreendedora, com

ênfase  na  criação  de  sistemas  informatizados,  programação  de  computadores  e

desenvolvimento de softwares e de banco de dados.

Entretanto, durante sua formação, temas como pesquisa, extensão e inovação serão

obrigatórios,  tratados  através  de  projetos  interdisciplinares  ou  em  seminários

interdisciplinares.

3.3. Competências do Egresso

3.3.1. Competências Tecnológicas e de Gestão

 Compreender  a  dinâmica  empresarial  decorrente  de  mercados  mais  exigentes  e

conscientes  de  seus  direitos  e  das  novas  necessidades  sociais,  ambientais  e

econômicas;

 Participar do desenvolvimento e implantação de novos modelos de competitividade

e produtividade nas organizações;

 Planejar, implantar e gerenciar os sistemas de informações de forma a alinhá-los

aos objetivos estratégicos de negócio das organizações;

 Desenvolver  projetos  de  sistemas  de  informação  com aplicação  de  ferramentas

automatizadas, linguagens de programação, de banco de dados e metodologias de

engenharia de software.

 Gerenciar projetos de informática para prover melhorias no acesso à informação

nas organizações empresariais;

 Auxiliar  os  profissionais  das  outras  áreas  a  compreenderem  a  forma  com  que

Sistemas de Informação podem contribuir para as áreas de negócio;
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 Participar  do  acompanhamento  e  monitoramento  da  estratégia  da  organização,

identificando as possíveis mudanças que podem surgir pela evolução da tecnologia;

 Modelar, especificar, desenvolver, implantar e validar sistemas de informações;

 Desenvolver e administrar sistemas para ambiente Web;

 Administrar Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados.

3.3.2. Competências Humanas

 Ser  criativo  e  inovador  na  proposição  de  soluções  para  os  problemas  e

oportunidades identificados nas organizações;

 Expressar ideias de forma clara, empregando técnicas de comunicação apropriadas

para cada situação;

 Participar e conduzir processos de negociação para o alcance de objetivos;

 Participar e criar grupos com intuito de alcançar objetivos;

 Ter  uma  visão  contextualizada  da  área  de  Sistemas  de  Informação  em termos

políticos, sociais e econômicos;

 Identificar  oportunidades  de  negócio,  criar  e  gerenciar  empreendimentos  para  a

concretização dessas oportunidades;

 Absorver valores de responsabilidade social, justiça e ética profissional;

 Adquirir  visão  global  que  o  habilite  a  compreender  o  meio  social,  político,

econômico e cultural onde está inserido e suas relações com o desenvolvimento de

soluções informatizadas.

3.4. Requisitos de Acesso

O  preenchimento  das  vagas  ofertadas  para  o  Curso  Tecnólogo  em  Análise  e

Desenvolvimento de Sistemas dar-se-á através do através do SISU – Sistema de Seleção
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Unificada, conforme indicado na resolução nº 31, de 09 de junho de 2016, que resolve

como de dará o ingresso aos cursos de Educação Superior do IFBA. Outras formas de

acesso como, matrícula de Portador de Diploma de Nível Superior; Aluno Especial; Aluno

Ouvinte;  Aluno decorrente de Convênio intercâmbio ou Acordo Cultural;  Transferência

Interna e Transferência Externa (Compulsória ou Facultativa) também serão permitidas e

estão previstas nas Normas Acadêmicas do Ensino Superior do IFBA.

Aqueles alunos que não efetivarem suas matrículas nos prazos e datas fixadas no

edital serão considerados como desistentes, perdendo direito à vaga, dando margem para

novas convocações, conforme descrito nas normas acadêmicas do IFBA.

3.5. Reconhecimento de Saberes Anteriores

Nos termos da legislação educacional atual os cursos de graduação tecnológicos são

cursos regulares de educação superior, enquadrados no disposto no inciso II, art. 44, da Lei

nº 9.394/96 (LDB), com Diretrizes  Curriculares  Nacionais,  com foco no domínio e na

aplicação  de  conhecimentos  científicos  e  tecnológicos  em  áreas  específicas  de

conhecimento relacionado a uma ou mais áreas profissionais.

Além disso, o Conselho Nacional de Educação, por meio do Parecer CNE/CES nº

19/2008  de  31  de  janeiro  de  2008(MEC,  2008),  entende  que,  uma vez  que  os  cursos

técnicos  de nível médio não possuírem objetivos formativos  tão abrangentes quanto os

acima  referidos,  nem  o  mesmo  nível  de  profundidade  na  abordagem  dos  conteúdos

programáticos, o aproveitamento de conhecimentos adquiridos nesses cursos técnicos, com

o objetivo de redução para fins de abreviação ou liberação ou ainda, de continuidade de

estudos  em  cursos  superiores  de  tecnologia,  está  condicionado  à  criteriosa  avaliação

individual do aluno, em cada caso, segundo o perfil profissional desejado ao tempo da

conclusão do curso, com base no que estabelece o art. 41 da Lei de Diretrizes e Bases da

Educação (Presidência da República, 1996).

Em  decorrência  do  público  atendido  pelos  cursos  superiores  de  tecnologia  ser

composto  também  por  profissionais  que  buscam  aperfeiçoamento  ou  até  mesmo

consolidação da sua formação, o aproveitamento de competências profissionais adquiridas

no trabalho mediante comprovação por declaração, atestado, certificado ou anotação em

CTPS para fins de dispensa do cumprimento ou complementação de disciplinas  ou até
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mesmo do estágio  supervisionado  deve  seguir  os  orientações  do  Parecer  CNE/CES nº

19/2008 de 31 de janeiro de 2008 que recomenda (MEC, 2008):

“o  não  aproveitamento  genérico  de  competências  profissionais  obtidas  no
trabalho, exceto se essas forem compatíveis com as atividades de planejar serviços,
projetar  e  executar  projetos  específicos  da  respectiva  área  profissional,
administrar e gerenciar recursos e promover mudanças tecnológicas o que deverá
ser  aferido,  também,  pela  própria  instituição  proponente  do  curso  superior  de
graduação  tecnológica.  No  caso  da  avaliação  criteriosa  da  IES  atestar  essas
habilidades  e  competências  do  estudante/candidato  a  cursos  superiores  de
graduação tecnológica,  poderá  o aproveitamento  ser  adotado,  também, para o
estágio supervisionado”.

Deste  modo,  o  parecer  supracitado  ainda  recomendada  às  instituições  que

ministrem  cursos  superiores  de  tecnologia  a  não  adoção  de  procedimentos  de

aproveitamento amplo e irrestrito de estudos ou competências profissionais, obtidas por

estudantes  durante  o  ensino  técnico  ou  por  profissionais  em  suas  atividades  laborais,

excetuando-se os casos em que estes possam ser aferidos individualmente em sintonia com

os requisitos exigidos tanto pelo mercado de trabalho quanto pelas próprias instituições em

seus projetos pedagógicos, corroborando com a Resolução CNE/CP nº 3/2002, de 18 de

dezembro de 2002, em seu art. 9º e parágrafos (MEC, 2002): 

Art.  9º  É  facultado  ao  aluno  o  aproveitamento  de  competências  profissionais
anteriormente desenvolvidas,  para fins de prosseguimento de estudos em cursos
superiores de tecnologia. 

§  1º  As  competências  profissionais  adquiridas  em  cursos  regulares  serão
reconhecidas mediante análise detalhada dos programas desenvolvidos, à luz do
perfil profissional de conclusão do curso. 

§  2º  As  competências  profissionais  adquiridas  no  trabalho  serão reconhecidas
através da avaliação individual do aluno. 

Portanto, os alunos regularmente matriculados poderão solicitar a Coordenação do

Curso, em data estabelecida no Calendário Acadêmico da Instituição, o aproveitamento de

saberes anteriores e de estudos. O pedido de aproveitamento de disciplinas será realizado

pelo próprio aluno, mediante preenchimento de requerimento a ser entregue na Secretaria

de Registros Acadêmicos do campus, com anexação de toda a documentação exigida para

comprovação, conforme Organização Didática da Educação Superior do Instituto Federal

de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 
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É  considerado  Aproveitamento  de  Estudos  a  inclusão,  no  histórico  escolar  do

estudante, de créditos já cumpridos em outro curso de graduação, legalmente reconhecido,

respeitando  os  prazos  previstos  para  requerimento  no  calendário  escolar/acadêmico.  O

aproveitamento  de  estudos  não  implica  o  aproveitamento  automático  de  componente

curricular considerado pré-requisito no projeto pedagógico do curso. 

Quanto  ao  Exame  de  Proficiência  (Aproveitamento  de  Saberes  Anteriores),  o

estudante de curso de graduação do IFBA campus Valença que comprove domínio dos

conhecimentos de determinada disciplina poderá requerer a Coordenação do Curso, via

protocolo no setor responsável do respectivo campus, Exame de Proficiência, respeitando

os prazos previstos no calendário escolar/acadêmico.

O estudante devera apresentar justificativa documentada para comprovar a fonte do

conhecimento adquirido. Após análise dos documentos, caberá ao Coordenador do Curso o

deferimento,  ou  não,  do  requerimento.  Somente  será  aceita  solicitação  de  Exame  de

Proficiência uma única vez para cada disciplina. O exame de proficiência não se aplica a

disciplina em que o estudante tenha sido reprovado.  Os critérios para o aproveitamento de

conhecimento e experiências anteriores devem seguir a regulamentação interna do IFBA. 

4. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

O  Projeto  Pedagógico  do  Curso  prevê  além  de  uma  formação  específica,  o

compromisso  em  educar  para  a  cidadania,  o  que  implica  na  realização  de  processos

formativos, acima de tudo de caráter humanístico, que reconheçam o fazer estético, ético,

político e as relações humanas e sociais dos indivíduos.

4.2. Regime Acadêmico e Prazo de Integralização

O regime acadêmico proposto é o comum aos cursos superiores do IFBA, com

matrícula  por  disciplinas  e  baseado  em  regime  de  créditos.  O  prazo  mínimo  para

integralização do curso é de 06 (seis) semestres, e o prazo máximo de 11 (onze) semestres.

O  aluno  que  exceder  o  prazo  máximo  para  integralização  do  curso  estará  sujeito  às

penalidades  referenciadas  nas  Normas  Acadêmicas  do  Ensino  Superior  do  IFBA.  O

sistema  de  matrícula  é  por  componente  curricular,  respeitando-se  os  pré-requisitos

estabelecidos na Matriz Curricular. 
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4.3. Acessibilidade Atitudinal, Pedagógica e Comunicacional

As Políticas de Acessibilidade do IFBA estão dispostas nas diretrizes de seu PDI e

são  baseadas  na  Política  Nacional  de  Educação  Especial  na  perspectiva  da  Educação

Inclusiva  (MEC-2008),  nos  Referenciais  de  Acessibilidade  na  Educação  Superior  e  a

Avaliação in loco do SINAES (MEC/INEP – julho/2013) e na Lei nº 13.146/2015 e na

Resolução nº 9, de 28 de março de 2016 do Instituto. Estas políticas visam assegurar a

acessibilidade  atitudinal  removendo  barreiras  impostas  por  preconceitos,  estigmas,

estereótipos  e  discriminações  e  foram implantadas  em consonância  com  a  Política  de

Combate à Intimidade Sistemática (Bullying, Lei nº 13.185/2015), assim como a Política

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº

12.764/2012). 

A acessibilidade e inclusão social são conceitos intrinsecamente ligados à pois é a

atitude da pessoa que impulsiona a remoção de barreiras.  Em uma visão mais ampla, a

acessibilidade  evidencia  a  possibilidade  de  transposição  dos  entraves  que  representam

barreiras para a efetiva participação de pessoas no âmbito da vida social e profissional. A

acessibilidade é, portanto, condição fundamental em qualquer processo de inclusão social e

se  apresenta  em múltiplas  dimensões,  incluindo  a  atitudinal,  a  física,  a  tecnológica,  a

comunicacional, a pedagógica, entre outras. Portanto, a promoção da acessibilidade requer

a  identificação  e  eliminação  dos  diversos  tipos  de  barreiras  que  impede  que  pessoas

possam realizar atividades ou exercer funções na sociedade em que vivem em condições

equânimes aos demais indivíduos.

Assim, a  fim de formar profissionais  com o perfil,  habilidades,  competências  e

características pretendidas neste Projeto Pedagógico de Curso têm-se o desafio de colocar

em prática a plena acessibilidade pedagógica, atitudinal, comunicativa, digital e física a

todos  os  estudantes  que  fazem  ou  pretendem  fazer  parte  do  espaço  de  saberes  IFBA

campus Valença. Esse desafio será encarado de forma construtiva e que possa aperfeiçoar

o  oferecimento  dos  serviços  em  educação  propostos  por  esse  campus.  Ao  receber

estudantes  com necessidades  especiais  o  IFBA  campus  Valença,  por  meio  de  setores

específicos  e  especializados  ofertados  em  setores  como  o  NAPNE,  Departamento

Pedagógico  e  de  Assistência  Estudantil,  a  Assistência  Social,  dentre  outros,  farão  um
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estudo individualizado das necessidades envolvidas e traçarão estratégias para promover a

total acessibilidade a todos os estudantes.

4.3.1. Acessibilidade Atitudinal

A educação inclusiva deve compreender a mudança da concepção pedagógica, de

formação docente e, ainda, da gestão educacional, para a efetivação do direito que todos

têm à educação, de forma a transformar as estruturas educacionais tradicionais, que tendem

a reforçar a oposição entre o ensino “comum” e o “especial” e a corroborar com a criação

de espaços segregadores para os alunos público alvo da educação especial.

Dessa forma, para que haja inclusão não basta que o aluno com deficiência esteja

na sala de ensino regular, com os demais alunos. É preciso que ele tenha assegurado o

respeito  às  suas especificidades,  tendo acesso a  todos os  recursos necessários  para um

processo de aprendizagem efetivo e também que seja verdadeiramente integrado à escola, à

sociedade e ao mercado de trabalho.

Assim, compreende-se que a acessibilidade que vai além da acessibilidade física e

da sua inserção na sala de aula. Esta concepção pressupõe a articulação dos princípios e

dos valores que estão subjacentes à formulação das políticas e das práticas institucionais no

âmbito pedagógico e da gestão. Reconhecemos a inclusão como responsabilidade social,

tomando por base de nossas práticas documentos norteadores como a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional –LDB 9394/96 e a Portaria MEC nº3.284, de 7 de novembro

de 2003, que dispões sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas com necessidades

especiais.

4.3.2. Acessibilidade Pedagógica

Para  além  da  adaptação  física,  reconhecemos  a  importância  da  acessibilidade

pedagógica, com vistas a promover a ausência de barreiras nas metodologias e técnicas de

estudo.  A  acessibilidade  metodológica  está  relacionada  diretamente  à  concepção

subjacente  à  atuação  docente:  a  forma  como  os  professores  concebem  conhecimento,

aprendizagem,  avaliação  e  inclusão  educacional.  Como  exemplos  de  estratégias  de

acessibilidade pedagógica à serem adotadas, podemos destacar: 
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 Adaptação do PPC de acordo com a necessidade identificada. Se necessário,

será elaborado um PPC específico, individual, para cada necessidade; 

 Oferecimento da disciplina LIBRAS em caráter optativo; 

 Uso de intérpretes em LIBRAS nas aulas; 

 Uso de impressão de material em braile; 

 Capacitação dos professores e servidores para atender às necessidades; 

 Adequação da sinalização dos espaços do campus; 

 Uso de softwares específicos. 

Assim,  a  acessibilidade  pedagógica  promoverá  a  remoção  de  barreiras  nas

metodologias  e  técnicas  de  estudo e  a  formação  continuada  de  professores  e  técnicos

administrativos.  Modificando  e  adaptando  a  atuação  dos  professores  na  forma  que

concebem o conhecimento, a aprendizagem, a avaliação e a inclusão educacional, de modo

a promover processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e utilização de

recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência, como por exemplo,

utilizando recursos alternativos de comunicação, textos impressos e ampliados, softwares

ampliadores de comunicação alternativa, leitores de tela, entre outros recursos.  

É  importante  ressaltar  que  tais  estratégias  serão  discutidas,  analisadas  e

viabilizadas,  entre  os  setores  competentes,  de  acordo  com  as  necessidades  durante  o

decorrer do curso. 

4.3.3. Acessibilidade Comunicacional

A  fim  de  atender  a  tais  demandas,  o  campus  já  implantou  uma  infraestrutura

comunicacional  e  digital,  composta  por  lousas  digitais,  programas  que  permitem  a

adaptação para pessoas com baixa visão, conjuntos de fones de ouvido e microfones para

alunos  com  baixa  audição.  Os  alunos  também  têm  acesso  ao  ambiente  virtual  de

aprendizagem (AVA) do IFBA, que atualmente utiliza o ambiente MOODLE para provem

ensino diferenciado e à distância para seus alunos.  Há também a disponibilização de livros

e periódicos digitais na biblioteca do campus.

Ressalta-se que, na entrada do estudante com deficiência o Projeto Pedagógico será

adaptado para que ocorra a acessibilidade plena desse estudante. Há de se enfatizar que

para cada estudante com deficiência será elaborado um Projeto Pedagógico específico.
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4.4. Organização Curricular

A organização curricular do curso observa as determinações legais presentes na Lei

de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDBEN  nº.  9.394/96),  no  Decreto  nº

5.154/2004,  na  Resolução  CNE/CP  nº  03/2002,  no  Catálogo  Nacional  de  Cursos

Superiores  de  Tecnologia  e  demais  regulamentações  específicas.  Esses  referenciais

norteiam  as  instituições  formadoras,  como  também  definem  o  perfil,  a  atuação  e  os

requisitos  básicos  necessários  à  formação  profissional  do  Tecnólogo  em  Análise  e

Desenvolvimento de Sistemas, quando estabelecem competências e habilidades, conteúdos

curriculares,  prática  profissional,  bem  como  os  procedimentos  de  organização  e

funcionamento dos cursos. 

Os cursos superiores de tecnologia possuem uma estrutura curricular fundamentada

na concepção de eixos tecnológicos constantes do Catálogo Nacional de Cursos Superiores

de  Tecnologia  (CNCST),  instituído  pela  Portaria  MEC  nº.  10/2006.  Trata-se  de  uma

concepção  curricular  que  favorece  o  desenvolvimento  de  práticas  pedagógicas

interdisciplinares  e  na  medida  em  que  os  eixos  tecnológicos  se  constituem  em

agrupamentos  de  fundamentos  científicos  comuns,  de  intervenções  na  natureza,  de

processos produtivos e culturais, estes de articulam com o mundo do trabalho, da ciência,

da tecnologia e da cultura. 

4.5. Conteúdos Curriculares

O  currículo  proposto  foi  elaborado  de  forma  a  favorecer  o  desenvolvimento

progressivo dos discentes. Assim, os conteúdos curriculares estão dispostos na matriz, em

ordem  crescente  de  complexidade,  permitindo  ao  discente  um  processo  gradativo  de

formação profissional e humanístico. 

As disciplinas que compõem os conteúdos específicos relacionados diretamente a

formação  profissional  e  a  produção  do  saber  científico  e  tecnológico  da  área  foram

articuladas de forma que os alunos tenham ao mesmo tempo, uma formação teórica e uma

formação prática,  criando assim, relações claras entre o mundo acadêmico o mundo do

trabalho. Assim, os conteúdos abordados ao longo do curso estão distribuídos em áreas de

concentração,  cujo  objetivo  é  tornar  evidente  quais  são  as  habilidades  e  competências
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necessárias  na  formação  discente.  A  Tabela  3  apresenta  a  distribuição  de  disciplinas

obrigatórias de acordo com a área de concentração.

Tabela 3. Disciplinas por área de formação e concentração.

ÁREA DE
CONCENTRAÇÃO

DISCIPLINAS

TECNOLOGIA  DA
INFORMAÇÃO

INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO
ARQUITETURA DE COMPUTADORES 
FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES
MODELAGEM DE BANCO DE DADOS 
LABORATRÓRIO DE REDES DE COMPUTADORES
SISTEMAS OPERACIONAIS
BANCO DE DADOS 
INTRODUÇÃO A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

PROGRAMAÇÃO

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO
ESTRUTURA DE DADOS
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO OO I
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO OO II
PROGRAMAÇÃO WEB I
PROGRAMAÇÃO WEB II
PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
ENGENHARIA DE SOFTWARE I
ENGENHARIA DE SOFTWARE II
ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS
PROJETO DE INOVAÇÃO

MATEMÁTICA INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA

ADMINSTRAÇÃO
GERÊNCIA DE PROJETOS
EMPREENDEDORISMO

DIVERSIFICADAS

INGLÊS I
INGLÊS II
INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR
FUNDAMENTOS  DE  ELETRICIDADE
INSTALAÇÃO DE HARDWARE
LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL
METODOLOGIA DE PESQUISA
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
TCC
LIBRAS

OPTATIVAS OPTATIVA I
OPTATIVA II
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4.6. Componentes Curriculares de Exigência Legal

A concepção pedagógica dos cursos superiores do IFBA campus Valença leva em

consideração a sua dupla função social: a importância instituída nos seus diversos cursos

seja da modalidade bacharelado, licenciatura e tecnologia e; o papel desempenhado pelas

áreas de conhecimento em questão, na formação do cidadão.  Assim, o Curso de ADS está

organizado  pela  respectiva  matriz  curricular  e  planos  de  ensino  de  cada  componente

curricular,  contemplando  ementas,  objetivos,  conteúdos  programáticos,  metodologia  de

ensino, avaliação do aprendizado e referências bibliográficas. 

No  contexto  do  Curso,  além  dos  conteúdos  especificados  em  cada  disciplina

também são contempladas abordagens de temas interdisciplinares, definidos e planejados

coletivamente pelos docentes de cada período. Esses temas, de relevância para o curso,

também são articulados com os eventos que são realizados anualmente e que já fazem parte

do calendário acadêmico da instituição, tais como Semana da Consciência Negra, Semana

Nacional de Ciência e Tecnologia, Semana de Meio Ambiente, entre outros. 

Além disso,  busca-se que o aluno,  futuro profissional,  tenha acesso a estudos e

discussões  de  caráter  de  formação  geral  que  subsidiem  sua  formação,  atendendo  aos

pressupostos expressos no Artigo 205, da Constituição Federal de 1988 que estabelece que

a educação no país, deverá assegurar o “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” 

Nesse  sentido,  a  partir  das  experiências  desenvolvidas  em  outros  cursos  já

implantados  no  campus,  será  possível  institucionalizar  um  conjunto  de  ações  com  o

objetivo  de  estimular  o  desenvolvimento  de  atividades  formativas  ao  longo  do

semestre/ano letivo, que objetivam o tratamento de temas comuns, elencados nos requisitos

legais obrigatórios para os cursos superiores. Além de propiciar um processo de integração

entre os alunos e professores, são otimizados recursos humanos e financeiros, garantindo

de forma geral, envolvimento da comunidade acadêmica e elevado grau de qualidade nas

ações. 

O  desenvolvimento  dessas  ações  é  norteado  por  um  planejamento  semestral,

envolvendo  os  diversos  cursos  cuja  metodologia  privilegia  inicialmente,  o

desenvolvimento de estudos de temas transversais e projetos interdisciplinares, em cada

turma,  durante  todo  o  período  letivo.  Como  culminância  e  síntese  são  realizadas

mensalmente palestras/oficinas com professores e especialistas convidados contemplando
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os seguintes temas:  Relações Étnico-Raciais,  por meio do ensino de História  e Cultura

Afro-Brasileira  e  Africana,  a  Educação  em Direitos  Humanos,  Educação  Ambiental  e

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

No caso particular de LIBRAS, esta se encontra inserida na matriz curricular do 

curso como uma disciplina optativa contemplando o disposto no art. 3, parágrafo 2, do 

Decreto nº 5.626/2005:

Art.3º A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos
de  formação de  professores  para  o  exercício  do  magistério,  em nível  médio  e
superior,  e nos cursos de Fonoaudiologia,  de instituições  de ensino, públicas e
privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.

§1º Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, o curso
normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de Pedagogia e o curso
de  Educação  Especial  são  considerados  cursos  de  formação  de  professores  e
profissionais da educação para o exercício do magistério.

§2º A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais cursos
deeducação superior e na educação profissional, a partir de um ano da publicação
deste Decreto.

4.6.1. Relações Étnico-Raciais

Para atender o cumprimento da Lei nº 11.645/08, que torna obrigatório o ensino de

História e Cultura Afro-Brasileira, bem como das Diretrizes Curriculares Nacionais para a

Educação das Relações Étnico-Raciais  e para o Ensino da História e Cultura Africana,

definiu-se, a possibilidade de construção de saberes e práticas educativas associadas ao

processo formativo do futuro Tecnólogo com vistas a qualificá-lo para promover ações

efetivas em relação às questões Étnico-Raciais, Culturais e Sócio-Ambientais.  Além disso,

o projeto busca consonância com a Resolução Nº 1 do Conselho Nacional de Educação, de

30 de maio de 2012 – CNE/CP 1/2012,  que estabelece  as  Diretrizes  Nacionais  para a

Educação em Direitos Humanos, o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o Plano de

Desenvolvimento  Institucional  (PDI),  o  Curso  de  Tecnologia  em  Análise  e

Desenvolvimento de Sistemas define através de seu PPC um direcionamento pedagógico

balizado pelos Direitos Humanos, entendidos, segundo o ART. 2º 

35



§ 1º da citada Resolução, como um conjunto de direitos civis, políticos, sociais,
econômicos,  culturais  e  ambientais,  referentes  à necessidade de igualdade e
defesa da dignidade humana.

Entendendo que o respeito  à diversidade e  as questões  relativas  à educação em

direitos humanos devem permear a prática pedagógica, a problematização desses temas no

curso  superior  de  Tecnologia  em Análise  e  Desenvolvimento  de  Sistemas  do  IFBA –

campus de Valença será buscado através da sensibilização e de projetos interdisciplinares

que permitirão aos estudantes compreender a importância destes temas na vida social e

profissional. Tais conteúdos estão contemplados de modo mais específico nas disciplinas:

Relações-Étnico Raciais,  Humanidade e Sociedade e Sociologia do Trabalho,  bem como

de  forma  transversal  em  todo  o  currículo,  através  de  projetos  interdisciplinares  e

workshops e  seminários  ligados ao tema,  tais  como:  a  Semana da Consciência  Negra,

Semana  Nacional  de  Ciência  e  Tecnologia,  Semana  de  Meio  Ambiente  entre  outros

eventos,  eventos  estes  já  calendarizados e  que envolvem outros cursos  implantados  no

campus.

4.7. Meio Ambiente

Os temas relacionados ao meio ambiente, indicados na Resolução Nº 2, de 15 de

junho de 2012 (Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental

) e o Decreto nº 4.281/2002 (que Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que

institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências, observa que

estes devem ser tratados de forma  interdisciplinar e transversal, como indicam seus  Art. 8

e 16:

Art. 8º A Educação Ambiental, respeitando a autonomia da dinâmica escolar e
acadêmica,  deve  ser  desenvolvida  como  uma  prática  educativa  integrada  e
interdisciplinar,  contínua  e  permanente  em  todas  as  fases,  etapas,  níveis  e
modalidades,  não  devendo,  como  regra,  ser  implantada  como  disciplina  ou
componente curricular específico.

Art. 16. A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação Ambiental nos
currículos da Educação Básica e da Educação Superior pode ocorrer: I – pela
transversalidade,  mediante  temas  relacionados  com  o  meio  ambiente  e  a
sustentabilidade  socioambiental;  II  -  como  conteúdo  dos  componentes  já
constantes  do  currículo;  III  -  pela  combinação  de  transversalidade  e  de
tratamento nos  componentes  curriculares.  Parágrafo único.  Outras  formas de
inserção podem ser admitidas na organização curricular da Educação Superior e
na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, considerando a natureza dos
cursos.
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Para  atender  estas  demandas  duas  disciplinas  tratarão  deste  tema,  a  disciplina,

Saúde, Segurança e Meio Ambiente e a disciplina Instalação e Manutenção de Hardware. 

Nestas  disciplinas,  aspectos  relacionados  à  segurança  do  trabalho,  descarte  e

tratamento de materiais, saúde do trabalhador e a gestão ambiental serão tratados através

de projetos interdisciplinares e seminários temáticos. Alguns projetos interdisciplinares que

podem ser realizados poder estar relacionados ao tratamento de resíduos de lixo eletrônico,

contaminação  do  ambiente  causado  por  elementos  pesados,  reciclagem  de  peças  e

equipamentos, impactos ambientes do consumo de eletrônicos, entre outros.

Além  disso,  o  IFBA  campus Valença  conta  com  os  cursos  de  Aquacultura  e

Turismo, que promovem cursos e seminários nesta área, como base para a formação de

seus alunos regulares. Assim, serão construídos fenômenos formativos de modo que os

alunos do Curso em ADS sejam integrados a estas atividades regulares promovidas no

campus.

4.8. Estrutura Curricular

O curso proposto está alicerçado na indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e

extensão  e  foi  concebido  atendendo  às  exigências  previstas  no  Catálogo  Nacional  dos

Cursos Superiores de Tecnologia, levando em conta o cenário regional e nacional, o perfil

de  atuação  dos  profissionais  e  o  vínculo  entre  teoria  e  prática.  A  forma  como  estão

distribuídas as disciplinas do curso, não somente permite, mas contribui para a realização

de projetos interdisciplinares e ações integrativas entre as demandas do mundo do trabalho

e do mundo acadêmico, fomentando a pesquisa e inovação. 

A Tabela 4 apresenta a matriz curricular do curso com indicação de componentes

obrigatórios (OB) e optativos (OP), organizados por semestres letivos.

Tabela 4. Matriz Curricular do Curso
1º SEMESTRE

CÓDIGO DISCIPLINA
CH.

SEM.
(H)

CARGA HORÁRIA
TOTAL

CRED
.

OB 
/OP

PRÉ-
REQ.

TO PR TOT H.A    

PRG01
LÓGICA DE

PROGRAMAÇÃO 4 30 30 60 72 4 OB -

TEC01
INTRODUÇÃO A
COMPUTAÇÃO 4 60 0 60 72 4 OB -

TEC02 ARQUITETURA DE 4 60 0 60 72 4 OB -
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COMPUTADORES

MAT01
INTRODUÇÃO À
MATEMÁTICA 4 60 0 60 72 4 OB -

DIV01 INGLÊS I 4 30 30 60 72 4 OB -

TOTAL 20 240 60 300 360 20
 

 

 2º SEMESTRE

CÓDIGO DISCIPLINA
CH.

SEM.
(H)

CARGA HORÁRIA
TOTAL

CRED
.

OB 
/OP

PRÉ-
REQ.

TO PR TOT H.A    

PRG02
LINGUAGEM DE
PROGRAMAÇÃO 4 30 30 60 72 4 OB PRG01

TEC06 SISTEMAS OPERACIONAIS 4 30 30 60 72 4 OB TEC02

TEC03

FUNDAMENTOS DE
REDES DE

COMPUTADORES 4 30 30 60 72 4 OB TEC01

DIV03
LEITURA E PRODUÇÃO

TEXTUAL 4 30 30 60 72 4 OB  

DIV02 INGLÊS II 4 30 30 60 72 4 OB DIV01

TOTAL 20 150 150 300 360 20  
 

3º SEMESTRE

CÓDIGO DISCIPLINA
CH.

SEM.
(H)

CARGA HORÁRIA
TOTAL

CRED
.

OB 
/OP

PRÉ-
REQ.

TO PR TOT H.A    

PRG04
 LINGUAGEM DE

PROGRAMAÇÃO OO I 4 30 30 60 72 4 OB PRG02

PRG03 ESTRUTURA DE DADOS 4 30 30 60 72 4 OB PRG02

PRG08
ANÁLISE E PROJETO DE

SISTEMAS 4 30 30 60 72 4 OB PRG02

TEC05
LABORATÓRIO DE REDES

DE COMPUTADORES 4 30 30 60 72 4 OB TEC03

DIV04

FUNDAMENTOS DE
ELETRICIDADE E
INSTALAÇÃO DE

HARDWARE 4 30 30 60 72 4 OB  

DIV05
INTERAÇÃO HUMANO-

COMPUTADOR 4 30 30 60 72 4 OB  

 TOTAL 24 180 180 360 432 24
 

 

 4º SEMESTRE

CÓDIGO DISCIPLINA
CH.

SEM.
(H)

CARGA HORÁRIA
TOTAL

CRED
.

OB 
/OP

PRÉ-
REQ.

TO PR TOT H.A    

PRG05 LINGUAGEM DE 4 30 30 60 72 4 OB PRG04
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PROGRAMAÇÃO OO II

TEC04
MODELAGEM DE BANCO

DE DADOS 4 30 30 60 72 4 OB  

PRG06
ENGENHARIA DE

SOFTWARE I 4 30 30 60 72 4 OB PRG04,

DIV06
METODOLOGIA DE

PESQUISA 4 60 0 60 72 4 OB -

PRG12
PROGRAMAÇÃO PARA
DISPOSITIVOS MÓVEIS 4 30 30 60 72 4 OB PRG04

TEC08

INTRODUÇÃO A
SEGURANÇA DA

INFORMAÇÃO 4 30 30 60 72 4 OB  

TOTAL 24 210 150 360 432 24
 

 
5º SEMESTRE

CÓDIGO DISCIPLINA
CH.

SEM.
(H)

CARGA HORÁRIA
TOTAL

CRED
.

OB 
/OP

PRÉ-
REQ.

TO PR TOT H.A    

PRG09 PROGRAMAÇÃO WEB I 4 30 30 60 72 4 OB PRG02

TEC07 BANCO DE DADOS 4 30 30 60 72 4 OB TEC04

PRG07
ENGENHARIA DE

SOFTWARE II 4 30 30 60 72 4 OB PRG06

PRG11 PROJETO DE INOVAÇÃO 4 30 30 60 72 4 OB PRG06

OPT01 OPTATIVA I 4 60 0 60 72 4 OB  

TEC09 SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 4 30 30 60 72 4 OB  PRG05

TOTAL 24 210 150 360 432 24
 

 

 

6º SEMESTRE

CÓDIGO DISCIPLINA
CH.

SEM.
(H)

CARGA HORÁRIA
TOTAL

CRED
.

OB 
/OP

PRÉ-
REQ.

TO PR TOT H.A    

PRG10 PROGRAMAÇÃO WEB II 4 30 30 60 72 4 OB PRG09

ADM01 GERÊNCIA DE PROJETOS 4 30 30 60 72 4 OB PRG06 

OPT02 OPTATIVA II 4 60 0 60 72 4 OB  

DIV07 TCC 2 30 0 30 36 2 OB PRG11

ADM02 EMPREENDEDORISMO 4 30 30 60 72 4 OB  

DIV06
RELAÇÕES ÉTNICO-

RACIAIS 4 60 0 60 72 4 OB  

TOTAL 22 240 90 330 396 22   

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 1230 780 200   OP  

ESTÁGIO CURRICULAR   200   OP  

TOTAL GERAL   2010 2412 134   
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A carga horária mínima do curso é de 2010 horas-aula,  podendo chegar a 2412

horas-aula  com  a  realização  por  parte  do  discente  de  200  horas  de  Atividades

Complementares e 200 horas de Estágio Curricular, estando assim o curso, em consonância

com o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores em Tecnologia, sendo 01 hora-aula (HA)

equivalente  a  um período  de  tempo  de  50  (cinqüenta)  minutos.  Essa  carga  horária  é

distribuída em 06 (seis) semestres letivos.

O curso tem caráter presencial e oferta semestral de disciplinas. Considerando-se as

necessidades regionais do público alvo, as disciplinas serão ofertadas preferencialmente no

turno noturno, com a possibilidade de realização de aulas complementares aos sábados e

em casos excepcionais no turno vespertino. As aulas iniciam às 18h30min e terminam às

22h00min. O aluno poderá matricular-se em disciplinas de semestres seguintes, desde que

obedeça  aos  pré-requisitos  necessários  e  tenha  completado  a  carga  horária  total  das

disciplinas de núcleo comum. O conteúdo de cada disciplina é especificado na ementa da

mesma. No plano de ensino de cada disciplina constará, de forma detalhada: os objetivos, a

ementa,  o  conteúdo programático,  os  processos  de  avaliação  e  a  bibliografia  (básica  e

complementar).  As ementas  das  disciplinas  contidas  na  matriz  curricular  do curso  são

apresentadas no Apêndice I. 

O número de disciplinas que o estudante será matriculado por semestre não poderá

ser inferior a 3 (três), com exceção dos casos de matrícula para conclusão de curso.

A fim de proporcionar maior  flexibilidade curricular,  serão ofertadas disciplinas

optativas  que possibilitarão ao discente escolher  as áreas que serão enfatizadas  em sua

formação. Além disso, o colegiado poderá reconhecer como optativas disciplinas ofertadas

nas matrizes curriculares de outros cursos de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de

Sistemas que não tenham correlação direta com as disciplinas previstas nesta matriz.

A flexibilização curricular na atualidade não é mais entendida como um conjunto

de organização, seleção e de avaliação dos conteúdos. Mas sim, como um instrumento que

abarca valores, pensamentos e, sobretudo, uma formação profissional humana e política

dos sujeitos envolvidos na relação ensino-aprendizagem. Partindo desse princípio, buscou-

se uma estrutura curricular que contemplasse as transformações que ocorrem no mundo

científico,  na  formação  integrada  à  realidade  social,  cultural  e  econômica,  na

interdisciplinaridade, na formação continuada e na articulação entre a teoria e a prática.

A escolha por parte do aluno das disciplinas optativas a serem cursadas depende da

oferta semestral decidida pelo Colegiado do Curso. Esta oferta deverá ter como base as

mudanças tecnológicas, demandas formativas do mercado de trabalho, tendo em vista a
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disponibilidade e o perfil do corpo docente.  As disciplinas optativas são apresentadas na

Tabela 5.

Tabela 5. Disciplinas Optativas
OPTATIVAS

DISCIPLINA

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

(H.A)

CARGA
HORÁRIA

TOTAL
CRÉDITOS

H H.A
COMPUTAÇÃO MÓVEL 4 60 72 4

REDES SEM FIO 4 60 72 4
TECNOLOGIAS PARA INTERNET 4 60 72 4

TÓPICOS ESPECIAIS EM
INFORMÁTICA

4 60 72 4

TÓPICOS AVANÇADOS EM BANCO DE
DADOS

4 60 72 4

TÓPICOS AVANÇADOS EM
PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES

4 60 72 4

TÓPICOS AVANÇADOS EM REDES DE
COMPUTADORES

4 60 72 4

TÓPICOS AVANÇADOS EM
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

4 60 72 4

TÓPICOS AVANÇADOS EM WEB 4 60 72 4
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

HARDWARE
4 60 72 4

FILOSOFIA DA CIÊNCIA E DA
TECNOLOGIA

4 60 72 4

INTRODUÇÃO A ADMINISTRAÇÃO 4 60 72 4
LIBRAS 4 60 72 4

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO
TRABALHO

4 60 72 4

SAÚDE, MEIO AMBIENTE E
SEGURANÇA

4 60 72 4

SOCIOLOGIA DO TRABALHO 4 60 72 4
HUMANIDADE E SOCIEDADE 4 60 72 4

A  Figura  6  apresenta  o  fluxograma  do  curso,  no  qual  as  disciplinas  estão

organizadas por semestre letivo e aninhadas por respectivos pré-requisitos.
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Figura 6. Fluxograma do Curso em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

4.9. Processos Metodológicos

Neste projeto de curso,  a  proposta  metodológica  compõe-se de um conjunto de

ações  que  tem  por  finalidade  assegurar  aos  estudantes  uma  formação  integral  e  em

consonância com os objetivos propostos para uma graduação tecnológica.
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A concepção pedagógica terá como premissas o estímulo ao pensamento reflexivo,

a autonomia intelectual, o aprofundamento e a difusão dos conhecimentos relacionados à

área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, visando à formação de um profissional

ético e competente.

As  ações  pedagógicas  serão  desenvolvidas  de  forma  articulada,  priorizando  a

interdisciplinaridade,  a transversalidade e a integração dos conteúdos de acordo com o

perfil de egresso descrito neste projeto, bem como a natureza e a particularidade de cada

disciplina, os métodos e técnicas de ensino adotado pelos docentes na construção do saber.

Neste  sentido,  o  papel  do  docente  é  de  orientador,  mediando  às  relações  de  ensino-

aprendizagem, incentivando uma atitude crítica e criativa diante dos desafios vivenciados

na produção científica e tecnológica da área da Tecnologia da Informação.

Além disso, o conjunto das disciplinas,  dispostas na Matriz  Curricular do curso

foram elaboradas e distribuídas de forma a privilegiar a integração destes conteúdos a cada

semestre letivo. Assim, as disciplinas que de cunho tecnológico deverão ser articuladas da

forma a contribuir para um permanente exercício da interdisciplinaridade, respeitando-se é

claro, as especificidades que cada área de conhecimento. Isto permitirá a articulação de

relações entre conteúdos e disciplinas, buscando novas conexões e aplicações práticas dos

conteúdos abordados no curso.  O principal intuito desta escolha metodológica é permitir

que os conteúdos programáticos contribuam para a formação de profissional dos alunos,

desenvolvendo ao longo do curso as competências e as habilidades desejadas para o perfil

do Egresso.

Dentre as ações didático-pedagógicas na mediação da relação ensino-aprendizagem

a serem desenvolvidas no curso, pode-se destacar: 

 Problematizar o conhecimento, buscando confirmação em diferentes fontes; 

 Entender  a  totalidade  como  uma  síntese  das  múltiplas  relações  que  o  homem

estabelece na sociedade; 

 Reconhecer a existência de uma identidade comum do ser humano, sem se esquecer

de considerar os diferentes ritmos de aprendizagens e a subjetividade do estudante; 

 Adotar a pesquisa como um princípio educativo e investigativo; 

 Articular  e  integrar  os  conhecimentos  das diferentes  áreas  sem sobreposição de

saberes; 

 Adotar atitude interdisciplinar nas práticas educativas; 
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 Diagnosticar  as  necessidades  de  aprendizagem  dos  (as)  estudantes  a  partir  do

levantamento dos seus conhecimentos prévios; 

 Elaborar e executar o planejamento, registro e análise das aulas realizadas; 

 Elaborar  projetos  com objetivo  de  articular  e  inter-relacionar  os  saberes,  tendo

como princípios a contextualização e a interdisciplinaridade; 

 Utilizar recursos tecnológicos para subsidiar as atividades pedagógicas; 

 Sistematizar  coletivos  pedagógicos  que  possibilitem os  estudantes  e  professores

refletir, repensar e tomar decisões referentes ao processo ensino-aprendizagem de

forma significativa; 

 Ministrar aulas interativas, por meio do desenvolvimento de projetos, seminários,

debates, atividades individuais e outras atividades em grupo.;

 Aula  dialogada  – permite  a  valorização  da troca  de informação  pelos  alunos  e

professor, ocasionando participação ativa de todos na sala;

 Aula expositiva – permite ao educador expor conteúdos, ideias e informações;

 Estudo de caso – atividade que requer interpretação e capacidade de fazer analogias

de situações reais;

 Estudo  dirigido  –  atividade  investigativa  de  casos,  situações  e  questões

direcionadas para compreensão de problemas gerais ou específicos;

 Visitas  técnicas  – atividade  de observação e debate,  com finalidade de elaborar

relatórios técnico-científicos e outros;

 Desenvolvimento  de  seminários  –  oportunizar  ao  aluno  mostrar  as  leituras  e

análises elaboradas de modo individual ou em grupo;

 Atividades  laboratoriais  –  aprender  a  trabalhar  em  laboratório  ou  em  rede

problemas gerais ou específicos à área de formação.

As  ações  pedagógicas  acima  citadas  serão  desenvolvidas  a  partir  de  três

perspectivas: a) projetos interdisciplinares, por exemplo, o desenvolvimento de sistemas

que envolvam análise de sistemas, banco de dados e programação orientada a objetos; b)

Atividades  práticas  em  laboratório  utilizando  hardware  e  software  para  resolução  de

problemas práticos e; c) atividades que envolvam pesquisa e fundamentação teórica em sua

resolução, como produção de eventos científicos e seminários de pesquisa. Além disso,

buscar-se-á através do colegiado e NDE reconhecimento e fomento de processos didático-

pedagógicos  exitosos que venham a ser construídos  no decorrer  do curso.   Ressalta-se

também que, na entrada do estudante com deficiência o Projeto Pedagógico será adaptado
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para que ocorra a acessibilidade plena desse estudante. Há de se enfatizar que para cada

estudante com deficiência será elaborado um Projeto Pedagógico específico.

4.9.1. Interdisciplinaridade e Transversalidade

A proposta do curso de ADS do campus Valença é pautar suas ações pedagógicas

em uma metodologia  de  trabalho baseada  em projetos  interdisciplinares  e  em projetos

transversais.  Para tanto,  adotar-se-á como estratégia  de aprendizagem uma metodologia

que auxiliará a quebra de paradigmas dos métodos tradicionais de ensino. A opção por esta

abordagem  metodológica  busca  a  construção  de  um  conhecimento  diversificado,  que

rompe com os limites dos conteúdos disciplinares, criando conexões extracurriculares. A

ênfase  está  em  um  processo  interativo,  contextualizado  e  reflexivo  que  prioriza  o

planejamento de ensino e da aprendizagem, envolvendo docentes e discentes no processo

formativo. 

A escolha de metodologias fundamentadas em projetos interdisciplinares implica

em ações pedagógicas que possibilitem a convergência de saberes entre disciplinas.  Além

disso, a utilização de projetos interdisciplinares e multidisciplinares permite transcender o

conceito  de educação tradicional,  centrado na sala  de aula,  permitido  trazer  problemas

reais,  advindos do mundo do trabalho e da pesquisa científica para dentro do contexto

educacional. Assim, organização curricular proposta, fundamenta-se na concepção de um

currículo integrado e flexível, tendo como ponto de partida o contexto em que o curso se

insere, buscando a formação de um profissional cidadão, ético e comprometido com seu

desenvolvimento e da sociedade em que se insere. 

Para  que  isto  ocorra,  as  ações  interdisciplinares  e  transversais  devem  ser

implementadas desde o primeiro semestre, atividades estas que também serão articuladas

com o atual  curso de Licenciatura  em Computação,  através  da integração de ações  de

ensino, pesquisa e extensão. Para isto, tanto o corpo docente, como os NDEs, Colegiados e

grupos de pesquisa ligados a ambos os cursos, deverão fomentar a integração de atividades

curriculares e extracurriculares, como Ciclo de Palestras da Computação, Seminários dos

Grupos  de  Pesquisa,  Workshops  e  Atividades  de  Extensão  junto  à  comunidade.  Tais

exemplos de ações integradoras e de desenvolvimento profissional, já estão em andamento

e envolvem os alunos tanto dos cursos superiores como dos cursos técnicos de informática
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do IFBA.  Outro exemplo, porém, focado sobre a trajetória curricular dos alunos  do curso

de  ADS,  está  nas  relações  possíveis  entre  as  disciplinas  de  INTRODUÇÃO  À

MATEMÁTICA com  os  conteúdos  e  objetivos das  disciplinas,  LÓGICA  DE

PROGRAMAÇÃO e  INTRODUÇÃO  A  COMPUTAÇÃO.  Outros  exemplos  são  a

interação entres disciplinas como análise de sistemas, engenharia de software, lógica de

programação e banco de dados, que tanto podem gerar projetos integrados baseando-se em

temas  transversais.  Apenas  como  exemplo,  as  disciplinas  de  desenvolvimento  WEB,

BANCO DE DADOS E ENGENHARIA DE SOFTWARE podem tratar temas como meio

ambiente em um projeto de desenvolvimento de sites ou aplicativos móveis. Ao mesmo

tempo, cada disciplina pode possuir um projeto que trata do tema das relações interpessoais

ou Étnico-raciais ou qualquer outro tema social ou técnico, de modo individual, mas com

cunho transversal.

Além  disso,  temas  relacionados  ao  Meio  Ambiente  como,  Tratamento  de  resíduos  e

descarte de componentes eletrônicos e temas relacionados à Educação, Étnico-Raciais e

Direitos  Humanos  como,  diversidade,  gênero,  promoção  da  igualdade  étnico-racial,

superando a visão eurocêntrica e estimulando a valorização da pluralidade cultural, entre

outros.

A  fim  de  promover  a  interdisciplinaridade  e  a  transversalidade  de  temas,  a

coordenação  do curso de  ADS, juntamente  com o NDE e coordenação  pedagógica  do

campus, deverá fomentar ações didático-pedagógicas de planejamento de tais ações, como

também, promover a divulgação de casos exitosos.

Porém, a interdisciplinaridade torna-se mais evidente na disciplina de Projeto de

Inovação, que em si mesma exige uma postura interdisciplinar. Nesta busca-se incentivar

relação entre os conteúdos aprendidos ao longo do curso, como Lógica de programação,

banco  de  dados,  análise  de  sistemas,  entre  outras,  a  fim  de  gerar  produtos  com

características  de a inovação tecnológica,  através  de um projeto para criação de novos

produtos relacionados à área de atuação dos discentes. Além disso, a disciplina  Projeto de

Inovação busca criar oportunidades reais de negócios e, apoiando-se nos conhecimentos

adquiridos na disciplina de Empreendedorismo e Gerência de Projetos, pode também servir

como incubadora para novas empresas de Tecnologia da Informação. 

Todos os  projetos  devem ser  desenvolvidos  sob coordenação  de professores  do

curso.  Especificamente  na  disciplina  Projeto  de  Inovação,  o  professor  atua  como

articulador entre a teoria e a prática, propiciando ambientes de aprendizagem naturalmente
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interdisciplinaridades.  O desenvolvimento  de projetos  interdisciplinares  desenvolve  não

somente  a  atitude  de  cooperação,  iniciativa,  organização,  como também habilidade  de

aplicação  de  conteúdos  teóricos  em  situações  práticas,  contribuindo  para  uma

aprendizagem significativa. 

4.9.2. Relação Teoria e Prática

A  articulação  entre  a  teoria  e  a  prática  no  processo  ensino-aprendizagem  é

fundamental para a formação dos alunos do curso. Nessa perspectiva, as ações pedagógicas

que mediam a relação ensino-aprendizagem propostas neste projeto, buscam estabelecer

um equilíbrio entre o saber teórico e o fazer prático. O objetivo desta relação serve não

somente como modo de consolidação do conhecimento, mas como forma de aproximar a

realidade acadêmica ao mundo do trabalho. Do ponto de vista da aplicação, o diálogo entre

a teoria e a prática busca assegurar e oferecer instrumentos que proporcionem aos discentes

a percepção da prática nos conceitos estudados durante o curso e serão tratados através da

promoção  de  inúmeras  atividades,  como:  atividades  experimentais  e  práticas  nos

laboratórios do campus, além de visitas técnicas, realização de seminários e workshops,

participação em eventos, ações extensionistas e de pesquisa, todas elas relacionadas aos

conteúdos ministrados em sala de aula.  Como forma de fomentar esta relação teoria e

prática, os professores, NDE e Colegiado do curso, incentivarão a participação dos alunos

em projetos de extensão como Ciclo de Palestras, Semana Tecnológica, Workshops na área

de computação e Seminários de Grupos de Pesquisa já realizados no campus. Além disso,

os alunos dos cursos superiores são incentivados a participar de grupos de pesquisa e do

desenvolvimento  de  projetos  em suas  áreas,  com posterior  divulgação  em congressos.

Outro fator de articulação teoria e prática é a existência da Empresa Junior e de projetos de

Inovação  financiados  pelo  próprio  IFBA  ou  em  parceria  com  empresas  locais.  Tais

projetos  não  só  incentivam  os  alunos  a  inovarem,  como  os  conduzem  ao

empreendedorismo em um ambiente de aplicação fundado sobre problemas reais.

Dentre  as  atividades  previstas  para  isto,  além  das  citadas  anteriormente  neste

projeto,  podem  ser  destacadas:  o  trabalho  de  conclusão  de  curso,  os  projetos

interdisciplinares ou multidisciplinares, incentivo à participação em estágios curriculares e

a realização de aulas práticas nos vários laboratórios disponíveis no campus e listados na

Tabela 10.
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4.9.3. Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação  (TICs)  no  Processo  de
Ensino Aprendizagem

Uma  vez  que  o  processo  de  globalização,  o  avanço  tecnológico  intenso  e  as

mudanças que se operam nas relações sociais e culturais do mundo contemporâneo exigem

uma  formação  profissional  em  nível  superior  que  atenda  a  esta  realidade,  torna-se

necessário  a  formação  de  sujeitos  aptos  para  o  exercício  pleno  da  cidadania,  cujas

características  devem contemplar:  autonomia;  respeito  à  democracia;  integração  com o

mundo do trabalho; domínio das novas tecnologias; capacidade de adaptação às mudanças

que se processam rapidamente. 

O objetivo das TICs neste processo é contribuir com a formação de sujeitos que não

vejam sua educação como um processo estanque e concluso, mas que busquem de forma

constante adquirir novos conhecimentos como forma de inovação de práticas e processos.

Assim, o uso das TICs no processo de ensino-aprendizagem é uma alternativa inovadora

para  alcançar  esse  objetivo,  contribuindo  para  além  da  simples  instrumentalização,

tornando-se ferramentas  pedagógicas,  didáticas  e  metodológicas  no processo de  ensino

aprendizagem.

No curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, o IFBA – campus Valença

serão incluídas ações de ensino-aprendizagem relacionadas as TICs. Algumas destas ações

já estão implantadas  e são utilizadas  em outros cursos do campus como, por exemplo:

Ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). Há inúmeros desses ambientes disponíveis de

forma gratuita como, por exemplo: MOODLE, AMADEUS LMS e TELEDUC.  Um AVA

permite  o  aprendizado  online,  onde  o  aluno,  em  seu  tempo,  consegue  desenvolver

atividades  remotamente.  Além  do  AVA,  também  estão  disponíveis  para  os  alunos  e

professores,  salas  com  lousas  digitais,  laboratório  de  mídias  digitais,  um  Telecentro

equipado  com  dez  computadores  e  sinal  wi-fi  livre  para  alunos.  Desta  forma,  o

aprendizado pode ser distribuído entre várias tecnologias possibilitando que o aluno tenha

várias vertentes para entendimento do mesmo assunto.
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4.10. Estágio Curricular Supervisionado (ECS)

O  estágio  curricular  supervisionado  faz  parte  da  estrutura  curricular  do  curso,

porém, é de caráter optativo e poderá ser computado como uma Atividade Complementar.

A realização de estágios será amplamente incentivada e apoiada pela Instituição e deverá

ser acompanhada por um professor orientador. Sabe-se que o estágio curricular propicia a

complementação  do  ensino  e  da  aprendizagem,  constituindo  em  um  instrumento  de

integração,  em  termos  de  treinamento  prático,  de  aperfeiçoamento  técnico-cultural,

científico e de relacionamento humano. 

Operacionalmente  a  realização  do  ESTÁGIO  CURRICULAR

SUPERVISIONADO faz-se mediante termo de compromisso celebrado entre o estudante e

a parte concedente (instituição),  com interveniência  obrigatória da instituição de ensino

IFBA, uma vez que este deve ser acompanhado por um professor orientador de estágio. 

A jornada de atividades do estágio curricular supervisionado poderá ser cumprida

em horário fixo ou variável durante o semestre letivo. Entretanto, o horário do estágio não

poderá  conflitar  com o horário  de  aulas  do estudante,  devendo ser  fixado em comum

acordo entre o Professor Orientador de Estágio, o estudante e a Instituição Parceira. 

O estágio curricular supervisionado terá duração mínima de 200 (duzentas) horas e

será acompanhado pelo Professor Orientador de estágio, o qual 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 pelo estagiário. 

As normas de estágio serão definidas pelo Núcleo de Desenvolvimento Estruturante

(NDE)  e  aprovadas  pelo  Colegiado  de  Curso  e  devem  ser  publicadas  até  o  terceiro

semestre de funcionamento do curso.

4.11. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

O trabalho de conclusão de curso objetiva a integração da teoria e da prática e o

princípio  da  interdisciplinaridade,  devendo  contemplar  a  aplicação  dos  conhecimentos

adquiridos durante o curso a fim de contribuir para a solução de problemas.  Seu caráter é

obrigatório  e deverá ser  acompanhado por um professor lotado no campus,  que atuará
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como orientador, registrando a frequência do aluno e acompanhando o desenvolvimento

das atividades. O tema do trabalho deve estar associado à área de abrangência do curso.

O (TCC) deverá ser realizado pelo aluno e poderá ser desenvolvido e apresentado

nas  seguintes  modalidades:  Monografia,  Ensaio,  Artigo  Científico,  Estudo  Dirigido,

Desenvolvimento de Projeto de Informática ou outro tipo de trabalho Técnico – Científico

definido pelo NDE em normas próprias, aprovadas pelo Colegiado do Curso e publicadas

pela coordenação antes do início do primeiro semestre de funcionamento do curso. Sua

construção deverá regulamentar os seguintes itens: carga horária, a previsão ou existência

de convênios, formas de apresentação, orientação, supervisão e coordenação.

Todos os TCC’s devem ser apresentados a uma banca, na forma e  na modalidade

escolhida e de acordo com as normas de apresentação vigentes à época. Este deve versar

sobre  um  tema  pertinente  ao  curso  e  pode  englobar  atividades  práticas  e/ou  teóricas,

permitindo ao aluno a ampliação, aplicação e demonstração dos conhecimentos adquiridos

ao longo dos semestres.  Como norma norteadora do TCC define-se que:

 O TCC deverá ser escrito em língua portuguesa.

 A escolha do orientador do TCC para cada aluno deverá ser feita de comum acordo

entre o aluno e o professor orientador escolhido.

 Em caso de não haver acordo entre as partes acima descritas,  o orientador  será

indicado pelo Colegiado do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

 O TCC deverá ser entregue na data estabelecida no plano de ensino da disciplina

TCC. 

 Os  TCC  deverão  versar  sobre  um  tema  pertinente  ao  Curso  de  Análise  e

Desenvolvimento de Sistemas. 

 OS TCC podem ser substituídos pela apresentação de Trabalhos em Congresso e/ou

artigos publicados em Periódicos indexados, desde que aprovados pelo Professor

Orientador e Colegiado do Curso.

 A verificação da pertinência do tema ficará a critério do professor da disciplina.

 Os  TCC  serão  corrigidos  pelo  Professor  Orientador  e/ou  por  uma  banca

examinadora  composta,  pelo  professor  orientador  e  no  mínimo  mais  dois

professores titulares e um suplente, podendo ser um professor convidado de outra

Instituição de ensino.

 Todas  as  bancas  devem  ser  avaliadas  e  homologadas  pelo  colegiado  com  no

mínimo quinze dias de antecedência à apresentação dos trabalhos.
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 Os  critérios  para  emissão  das  notas  e  composição  de  avaliação  dos  trabalhos

apresentados ficarão a cargo do Colegiado do Curso e/ou coordenação em comum

acordo com os Professores orientadores que formularão um Barema a ser utilizado

para fins de obtenção dos Resultados.

 Os  avaliadores  dos  TCC  deverão  emitir  um  parecer  circunstanciado  sobre  os

Trabalhos Apresentados, indicando, se for o caso, as correções que devem ser feitas

no trabalho.

 No  caso  de  TCC  não  aprovados,  a  banca  decidirá  sobre  a  possibilidade  de

reapresentação ou não do trabalho, em prazo estabelecido pela própria.

 No caso dos TCC aprovados, após as eventuais correções indicadas pela Comissão

examinadora serem efetuadas, o aluno deverá entregar dois exemplares, juntamente

com um arquivo eletrônico do texto, em um prazo de trinta dias.

 Exemplares definitivos deverão ser depositados no acervo da biblioteca, e o outro

ficará no arquivo do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e a versão

eletrônica ficará disponível na biblioteca do campus.

 Poderá ser escolhido, de comum acordo entre o aluno, o professor encarregado da

disciplina e o orientador escolhido, um co-orientador.

Quaisquer  regras  aqui  não  formuladas  deverão  ser  decididas  pelo  colegiado  do

curso antes do início do primeiro semestre letivo, o qual deverá propor alterações e definir

com clareza os trabalhos a serem formulados, deixando os discentes e docentes a par das

mudanças realizadas.

As  regras  aqui  apresentadas  deverão  compor  o  Manual  de  Apresentação  de

Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC, publicados pelo Colegiado do Curso de Análise

e  Desenvolvimento  de  Sistemas,  explicitando  inclusive  as  linhas  de  pesquisa  e  seus

respectivos orientadores.

4.12. Atividade Complementares ao Curso (ACC)

São atividades pedagógicas têm como objetivo complementar a formação do aluno,

fomentar  a  prática  de  estudo  independente,  enriquecer  e  diversificar  a  formação  dos

estudantes com atividades e situações inerentes à profissão.
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Sendo um curso superior de Tecnologia de formação prática e alinhado ao mundo

do  trabalho,  a  participação  dos  discentes  em  atividades  complementares  possibilita

vivências  acadêmicas  e  culturais  compatíveis  com  suas  futuras  ações  no  mercado  de

trabalho.

As  Atividades  Complementares  ao  Curso  superior  de  Tecnologia  em Análise  e

Desenvolvimento de Sistemas do IFBA – Campus Valença poderão ser realizadas pelos

discentes ao longo dos semestres letivos e têm por objetivo propiciar condições para a

complementação  da  formação  do  aluno,  incentivando  a  participação  em  atividades

acadêmicas e sociais. Porém, estas atividades acadêmicas curriculares complementares não

são  obrigatórias  para  a  integralização  de  carga  horária  do  curso  e  suas  normas  serão

definidas pelo Colegiado do curso.

4.12.1. Organização e Validação das Atividades Complementares

As Atividades Complementares serão organizadas e validadas pelo Colegiado do Curso de

Análise  e  Desenvolvimento  de  Sistemas  antes  do  início  do  primeiro  semestre  letivo,

observando os seguintes princípios:

 Somente poderão ser consideradas como Atividades Complementares as atividades

realizadas pelo aluno a partir do seu ano de ingresso no IFBA. 

 As Atividades Complementares têm por finalidade aprofundar, ampliar e consolidar

a formação acadêmico-cultural do aluno e serão validadas na quantidade limite de

horas para aproveitamento conforme se estabelece Parecer CNE/CES nº 239/2008,

aprovado em seis de novembro de 2008.

 O  Colegiado  do  curso  validará  mínimo  200  (duzentas)  horas  de  Atividades

Complementares, que serão indicadas no histórico escolar do aluno, mas não serão

contabilizadas como parte da integralização da carga horária total deste, uma vez

que não são de caráter obrigatório.

 O Colegiado poderá acrescentar outras Atividades Complementares que não estão

previstas  nesse  catálogo,  específicas  da  área,  desde  que  aprovadas  em  reunião

plenária do colegiado. 

 As Atividades Complementares deverão ser validadas pelo Colegiado do Curso. A

validação deve ser requerida pelo aluno por meio de formulário próprio. 
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 A  avaliação  das  Atividades  Complementares  realizadas  pelos  alunos  é  da

competência  do  Colegiado  de  Curso,  cujos  registros  devem  ser  feitos  em

formulários próprios adotados para tal fim. 

 O  aproveitamento  das  Atividades  Complementares  realizadas  fica  sujeito  à

apresentação pelo discente de documento que comprove a sua participação nessas

atividades, de acordo com o prazo estabelecido no calendário acadêmico. Quando

solicitado,  o  aluno  deverá  produzir  relatórios  referentes  a  cada  atividade

desenvolvida. O colegiado do curso poderá formular exigências para a atribuição de

carga horária sempre que tiver dúvidas acerca da pertinência de uma atividade ou

de  sua  comprovação,  solicitando  a  apresentação  de  novos  documentos  ou  de

esclarecimentos do aluno, por escrito. 

 O indeferimento do pedido de atribuição de carga horária pelo Colegiado do curso

será  comunicado  por  escrito  ao  aluno,  que  poderá  formular  pedido  de

reconsideração ao órgão institucional competente.

 Os  alunos  ingressantes  no  Curso  através  de  transferência  ou  reingresso  ficam

sujeitos  ao  cumprimento  da  carga  horária  estabelecida  para  as  Atividades

Complementares,  podendo  solicitar  o  cômputo  da  carga  horária  atribuída  pela

instituição de origem a essas atividades, observada as seguintes condições: 

 A compatibilidade das Atividades Complementares estabelecidas  pela instituição

de origem com as estabelecidas neste Regulamento.

 A  carga  horária  atribuída  pela  instituição  de  origem  e  a  conferida  por  este

Regulamento a atividades idênticas ou congêneres.

 Ao realizar e concluir uma atividade acadêmica não prevista nesse catálogo o aluno

poderá solicitar ao Colegiado do Curso inclusão da mesma para seu aproveitamento

no  currículo.  O  Colegiado  apreciará  e  deliberará  pela  pertinência  ou  não  da

solicitação.

 As horas excedentes serão desconsideradas no cômputo total da carga horária das

Atividades Complementares.

 As Atividades Complementares podem ser realizadas no IFBA ou fora dele e não

estão  vinculadas  a  nenhum  período  do  fluxograma  do  Curso  de  Análise  e

Desenvolvimento de Sistema.
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4.12.2. Das Atividades Complementares

Para  efeito  de  acompanhamento  e  registro  da  carga  horária  a  ser  cumprida,  as

Atividades Complementares estão divididas nas seguintes categorias: 

 Palestras,  seminários,  congressos,  conferências  ou  similares,  que  versem

sobre temas relacionados ao Curso: Por palestras, seminários, congressos,

conferências ou similares entende-se a série de eventos, sessões técnicas,

exposições,  jornadas  acadêmicas  e  científicas,  organizados  ou  não  pelo

IFBA, nos quais o aluno poderá participar como ouvinte/participante ou na

condição de palestrante, instrutor, apresentador, expositor ou mediador.

 Programas  ou  projetos  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  cadastrados  nos

respectivos  órgãos  dos  Campi  que  consistam na  prestação de  serviços  à

comunidade em questões ligadas à cidadania, de modo a pôr em prática a

função  social  do  conhecimento.  Projetos  propostos  pelos  próprios

estudantes  poderão  ser  aceitos,  desde  que  submetidos  previamente  à

Coordenação de Extensão da Unidade em que se realiza o Curso, a fim de

que os projetos sejam cadastrados e acompanhados.

 Cursos livres e/ou de extensão certificados pela instituição promotora, com

carga horária e conteúdos definidos: Definem-se como cursos livres aqueles

que, mesmo não estando diretamente relacionados ao curso de ADS, servem

à complementação da formação do aluno, compreendendo cursos tais como:

de  língua  estrangeira,  de  informática,  de  aprendizagem  da  linguagem

brasileira de sinais (Libras) e outros. Considera-se como curso de extensão o

conjunto  articulado  de  ações  pedagógicas,  de  caráter  teórico  ou  prático,

planejadas e organizadas de modo sistemático, com carga horária mínima de

8 horas, ofertados por Instituições de Ensino Superior credenciada ou por

outras organizações científicas e culturais formalmente instituídas; 

 Estágios  extracurriculares  em  instituições  conveniadas  com  o  IFBA:  O

estágio extracurricular visa propiciar a complementação da aprendizagem

do aluno 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
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ciência, os estágios realizados em indústrias ou centros de pesquisa e outros

relacionados à área de formação.

 Monitoria:  Compreende-se  como  monitoria  a  atividade  que,

independentemente  do  estágio  curricular  supervisionado  obrigatório,

propicia  ao  aluno  a  oportunidade  de  desenvolver,  sob  supervisão,  suas

habilidades  para  a  carreira  docente.  O  monitor  é  um  auxiliar  do  corpo

docente  nas  tarefas  didático-científicas,  responsabilizando-se  por

atendimento  a  alunos  que  apresentem  dificuldade  de  aprendizagem,

trabalhos práticos e experimentais em laboratório, trabalhos acadêmico e de

campo,  além  de  outros  compatíveis  com  seu  grau  de  conhecimento  e

experiência.

 Atividades em instituições filantrópicas ou do terceiro setor: A atividade em

instituições filantrópicas ou do terceiro setor pressupõe a ação voluntária em

projetos sociais, caracterizada pelo trabalho solidário sem fins lucrativos.

 Publicação,  como  autor,  do  todo  ou  de  parte  de  texto  acadêmico:  As

publicações aceitas como textos acadêmicos são aquelas que, tendo passado

por  avaliador  ad-hoc,  sejam  veiculadas  em  periódicos  ou  em  livros

relacionados à área de abrangência do Curso.

 Atividades culturais, esportivas e de entretenimento: As atividades culturais,

esportivas e de entretenimento visam formar um profissional com uma visão

múltipla  acerca  das  manifestações  artísticas,  culturais,  esportivas  e

científicas,  aprimorando  a  formação  cultural  do  aluno.  Para  serem

consideradas válidas essas atividades deverão ser recomendadas por um ou

mais professores do Curso.

 Participação em comissão organizadora de evento educacional ou científico:

A  participação  em  comissão  organizadora  de  evento  educacional  ou

científico  somente  será  considerada  como Atividade  Complementar  se  o

evento  for  promovido  por  instituição  acadêmica,  órgão  de  pesquisa  ou

sociedade científica.

 Participação  em  órgãos  colegiados,  conselhos  setoriais  e  superiores  do

IFBA ou das esferas municipais, estaduais ou federais. A participação em

órgãos  colegiados,  conselhos  setoriais  e  superiores  somente  serão

consideradas quando o aluno for membro efetivo desses fóruns.
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 Participação  em  órgãos  de  representação  estudantil:  A  participação  em

órgãos de representação estudantil somente será considerada quando o aluno

for membro efetivo desses fóruns.

 Os  Campi  têm  o  compromisso  de  realizar  pelo  menos  um  Seminário

Interdisciplinar durante o ano letivo onde os alunos possam apresentar seus

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e outras manifestações Técnico-

Científico-Culturais.

4.12.3. Da Supervisão das Atividades Complementares

A  Supervisão  de  Atividades  Complementares  é  uma  atribuição  de  caráter

pedagógico, a ser exercida pelo Colegiado do Curso que pode a seu critério, instituir uma

comissão composta por três professores do curso para realizar a supervisão das Atividades

Complementares. Compete ao colegiado, ou a comissão de supervisão:

 Fornecer  as  orientações  necessárias  para  a  realização  das  Atividades

Complementares;

 Acompanhar  o  cumprimento  das  normas  aqui  descritas  para  a  realização  das

Atividades Complementares e a efetiva integralização da carga horária;

 Verificar a idoneidade da documentação fornecida pelo discente;

 Validar os documentos comprobatórios apresentados pelo discente, informando a

este o total da carga horária integralizada a cada semestre;

 Providenciar o registro da carga horária das Atividades Complementares cumprida

pelos discentes, a fim de que a mesma conste do Histórico Escolar;

 Resolver, com os órgãos acadêmicos do Campus e os Coordenadores de Curso, os

casos omissos neste documento.

A Tabela 6 apresenta a pontuação das atividades apresentadas pelos alunos como

atividades de extracurriculares:

Tabela 6. Barema para aproveitamento de atividades extracurriculares.
Atividade

complementar
Categoria de

enquadramento
Carga horária (horas) Documentos

comprobatórios
Por

atividade
Máximo

aproveitado
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Participação  em
Congressos/
Simpósios/
Workshops/
Seminários/
Encontros

Como ouvinte

Apresentação
de trabalho

Mini-cursos
(ouvinte)

Mini-cursos
(monitoria)

Comissão
organizadora

2

5

2

4

10

6

20

20

20

40

Certificado de
participação

Certificado de
participação

Certificado de
participação

Declaração do professor
orientador ou

Certificado expedido
pelo IFBA.

Declaração ou
certificado emitido pela
instituição promotora,
com a respectiva carga

horária.
Participação  em
programas  ou
projetos  como
bolsista/voluntário

Pesquisa

Extensão

Ensino

100

100

100

100

100

100

Declaração ou
certificado emitido pela

Coordenação de
Extensão.

Monitoria. Atividade
eletiva

100 100 Declaração do professor
orientador ou

Certificado expedido
pelo colegiado do curso.

Participação  em
cursos  de
atualização

Ouvinte 80 Declaração ou
certificado emitido pela
instituição promotora,
com a respectiva carga

horária
Estágio
extracurricular

Atividade
eletiva

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
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horária cumprida
Publicações Trabalho aceito

em concurso de
monografias;

Publicação em
periódico

vinculado a
instituição

científica ou
acadêmica;

Publicação de
resumo ou
trabalho

completo em
anais de evento

científico.

Capítulo de
livro;

Obra completa

40

20

10

60

60

80

100

100

120

120

Apresentação da
publicação ou de sua

folha de rosto.

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

por livro

2

5

8

20

Leitura de livro ou
apresentação de

ingresso, programa,
“folder” etc. que

comprove a participação
no evento, endossado

pelo professor
proponente da atividade.

Participação  em
órgãos  colegiados,
conselhos setoriais e
superiores  do IFBA
ou  das  esferas

Por reunião 2 20 Declaração emitido pela
Coordenação

Ou
Ata da reunião.
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municipais,
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
2 horas

cursadas  1
hora AACC

60 Histórico escolar com a
comprovação da

disciplina cursada e
aprovação.

Disciplinas  de
cursos  superiores
reconhecidos  e/ou
autorizados  não
aproveitadas  na
analise  de
equivalência

100 100 Histórico escolar

AD* = Atividades Desenvolvidas / AC* = Atividades Complementares

5. ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

A vinculação da pesquisa e da extensão ao ensino acontece na medida em que se

integrem à estrutura curricular espaços para a pesquisa e a extensão vinculadas à área de

conhecimento do curso. Dessa maneira, adota-se como compromisso da Coordenação do

Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas de estimular e valorizar a

produção acadêmica nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

5.1. Atividades de Ensino

O ensino no IFBA deve ter por princípio a formação do sujeito histórico-crítico e a

vinculação  com  a  ciência  e  tecnologia  destinada  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 e a criação e produção solidárias em uma perspectiva

emancipadora.  Deve buscar ainda a articulação com a pesquisa e a extensão, de forma

integrada  entre  os  diversos  níveis  e  modalidades  de  ensino  e  áreas  do  conhecimento,
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promovendo  oportunidades  para  uma educação  continuada,  da  educação  básica  à  pós-

graduação .

Além  disso,  compreende-se  como  ensino  as  atividades  vinculadas  aos  cursos

regulares em todos os níveis e formas curriculares, tais como aulas presenciais, aulas à

distância, atividades de planejamento, orientações de trabalho de conclusão de curso e de

estágio supervisionado. Tais atividades devem ter por subsídio as concepções de currículo

explicitadas no PPI e desdobrada nos Projetos Pedagógicos de Curso e outros documentos,

respeitando a referência das bases legais (IFBA-PDI, p.115).

As  Atividades  de  Ensino  compreendem  as  ações  dos  docentes  diretamente

vinculadas ao Curso de Superior Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas,

tais como:

 Aulas,

 Atividades de manutenção de ensino,

 Atividades de apoio ao ensino.

 Além das atividades presenciais obrigatórias, até 20% (vinte por cento) da carga

horária do curso poderá ser ministrada utilizando recursos de Ensino à Distância

(EAD), desde que aprovadas pelo colegiado do curso.

 As  atividades  de  manutenção  de  ensino  compreendem  as  ações  didático-

pedagógicas  do  docente  relacionadas  ao  estudo,  planejamento,  preparação,

desenvolvimento  e  avaliação  das  aulas  ministradas.  Adicionalmente,  serão

consideradas  atividades  de  apoio  ao  ensino  as  ações  do  docente  diretamente

vinculado às matrizes curriculares e programas das disciplinas do curso e/ou que

incidam diretamente na melhoria das condições de ensino, compreendendo:

 Orientação de Projeto de Graduação;

 Orientação de Atividades Complementares;

 Orientação de Trabalho de Iniciação Científica;

 Atendimento ao Discente.

Para  a  compreensão  acerca  da  teoria  pedagógica  que  fundamenta  as  práticas

educativas da instituição, elege-se a Pedagogia Histórico-Crítica, cujo termo foi cunhado

por Saviani para substituir o de concepção dialética, na medida em que o mesmo causava

dificuldades de compreensão em virtude da confusão que se faz com a relação concepção

dialética idealista  em que a “...dialética é concebida como relação intersubjetiva,  como

dialógica” (SAVIANI, 2003, p.70).  Além disso, as atividades de apoio ao ensino serão
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consideradas  prioritárias,  ao planejamento e desenvolvimento das aulas.  As orientações

relativas  à  Iniciação  Científica,  e  ao  Projeto  de  Graduação  seguirão  as  orientações  do

colegiado do curso, observando-se as normas acadêmicas e a legislação vigente.

5.2. Atividades de Pesquisa

A pesquisa no Instituto  Federal  de Educação,  Ciência  e  Tecnologia  da Bahia  é

entendida como uma atividade de produção de conhecimento e, nesse sentido, está sempre

associada às atividades de ensino e às ações de extensão. 

Atualmente o campus conta com três grupos de pesquisa e um quarto grupo em

processo  de  reconhecimento.  Destes,  dois  grupos,  o  Grupo  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia  e  o  Grupo  de  Pesquisa  em  Computação  Aplicada,  possuem  membros

conduzindo pesquisas tanto na área de Educação, como Sistemas distribuídos e Redes de

Comunicação  e  Automação Embarcada.  Além disso,  anualmente  conduz-se no campus

eventos como Ciclo de Palestras em Computação e Seminários de Pesquisa, cujo intuito é

divulgar e fomentar a pesquisa no campus. Outro aspecto importante é a participação do

corpo docente do curso em ADS em outros grupos de pesquisa do próprio IFBA, como

também  grupos  de  pesquisa  de  universidades  como  a  UFBA  e  a  UNEB.   Estas

participações não só contribuem para a melhoria da qualidade da pesquisa no campus e na

formação dos professores, mas permitem o intercâmbio de ideias entre e projetos e alunos

destas instituições. 

A pesquisa 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.  Assim, pesquisas a serem realizadas  devem ter por princípio a

vinculação estreita com o desenvolvimento local e a inclusão social, a partir da produção

da  ciência  e  da  tecnologia,  através  do  pensamento  intelectual  comprometido  com  a

construção da cidadania, da democracia, de defesa do meio ambiente e da vida, de criação

de produtos e processos solidários. Deve também buscar estabelecer a articulação com o

ensino e a extensão, de forma integrada entre os diversos níveis e modalidades de ensino e
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áreas  técnicas/tecnológicas,  promovendo  oportunidades  para  uma educação  continuada,

que deve estar atenta ao dinamismo da sociedade e do mundo. A indissociabilidade entre

ensino,  pesquisa  e  extensão  além  de  promover  a  articulação  das  diferentes  áreas  de

conhecimento  e  a  inovação  científica,  tecnológica,  também  deve  ater-se  às  atividades

artística e cultural (IFBA-PPI, p. 74 e p. 121).  

Sob este viés, as atividades de pesquisa são consideradas as ações cujo objetivo e

desenvolvimento social, tecnológico, científico e cultural, compreendendo, por exemplo:

 Publicação de artigos em revistas científicas, congressos, simpósios e seminários,

nacionais ou internacionais;

 Publicação de artigos em seminários de iniciação científica;

 Participação  em  congressos,  simpósios,  seminários  e  outros  eventos  técnico-

científicos, de abrangência nacional ou internacional, como moderador, debatedor,

coordenador, secretário ou palestrante;

 Produção de livro técnico ou científico, capítulo de livro ou citação em artigos de

periódicos indexados;

 Editoração, organização e/ou tradução de livros técnico-científicos;

 Inventos e demais produtos de pesquisa com registro e patente;

 Produção de manual técnico, didático e/ou relatório técnico;

 Participação, como editor-chefe, associado ou membro de conselho científico, em

editoras de revistas científicas indexadas;

 Outras atividades correlatas, devidamente autorizadas pelo Coordenador de Curso e

instâncias superiores da instituição.

O projeto de pesquisa proposto pelo docente deverá ser apresentado à Coordenação

de  Pesquisa,  devendo  ser  avaliado  por  esta  coordenação,  em  articulação  com  a

coordenação do curso. Esse projeto deverá expor claramente a natureza da pesquisa, os

seus objetivos, o plano de atividades e todas as informações complementares que venham

caracterizar as atividades de pesquisa que serão desenvolvidas.

A  aprovação  do  projeto  de  pesquisa  será  condicionada  a  um  parecer  positivo,

emitido por um relator escolhido pelo coordenador de pesquisa da instituição. O relator

deverá possuir experiência na grande área de conhecimento a que o projeto se enquadra,

não sendo exigido conhecimento na área específica a que o projeto se refere. Se aprovado,

o Projeto de Pesquisa será cadastrado pela Coordenação de Pesquisa, como atividade de
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pesquisa da instituição. Cabe ressaltar que a aprovação do projeto de pesquisa não garante

o apoio financeiro institucional para sua execução.

Fica  sob  a  responsabilidade  do  corpo  docente  do  curso,  em  especial  de  sua

coordenação e colegiado, a elaboração de um programa de bolsas de iniciação científica e

monitoria, que deverá ser adequadamente articulado com a direção da instituição

5.3. Atividade de Extensão

Para o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia, as ações de Extensão

Tecnológica são todas as atividades educacionais, científicas e culturais que, articuladas

com o ensino e com a pesquisa, levam o IFBA a interagir com a sociedade por intermédio

dos seus corpos docente, técnico e discente. Assim, a pesquisa e compreendida como o

espaço em que as instituições promovem a articulação entre o saber fazer e a realidade

socioeconômica, cultural e ambiental da região. Atualmente no campus são executados de

forma  periódica  três  eventos  de  extensão,  os  Ciclos  de  Palestra  em  Computação,  os

Seminários  de  Pesquisa  e  a  semana  Tecnológica,  cujas  atividades  envolvem  projetos

desenvolvidos  na  Instituição  como,  por  exemplo,  projetos  de  Robótica  Educativa  e

automação embarcada desenvolvidos por alunos do Curso Superior em Licenciatura em

Computação e do Curso Técnico em Informática. Além disso, ocorrem anualmente cursos

de  certificação  CISCO  e  MICROSOFT  e  o  evento  de  Instalação  de  Software  Livre

(FLISOL).

Os  princípios  norteadores  para  constituição  da  Rede  Federal  atribuem  especial

importância à Extensão (e  indissociáveis do Ensino e Pesquisa). Os Institutos, através das

práticas  extensionistas,  propiciarão  a  difusão,  a  socialização  e  a  democratização  do

conhecimento produzido e existente nos mesmos (IFBA-PDI, p.118).

Compreende-se,  portanto,  que as atividades  de extensão constituem as ações  de

caráter comunitário, incluindo atividades de divulgação cultural, científica e tecnológica,

de iniciativa do docente e/ou de interesse institucional, compreendendo:

 Elaboração,  coordenação  ou  apresentação  de  aula  em  cursos  de  educação

continuada, desde que aprovada pela Coordenação de Extensão;

 Coordenação  ou  participação  como  membro  de  programa/projeto  de  extensão

institucional apoiado pelo IFBA;

 Participação em projeto de extensão financiado por órgão público ou privado;
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 Orientação  de  estagiários/bolsistas  em  projetos  de  extensão  cadastrados  na

Coordenação de Extensão;

 Coordenação ou participação como membro de comissão técnica ou de programa

de  eventos  técnico-científicos  comprovados  pela  Coordenação  de  Pesquisa  e

Extensão;

 Outras  atividades  correlatas  de  interesse  institucional,  devidamente  autorizadas

pelo Colegiado de Curso e instâncias superiores da instituição.

Além dos aspectos citados acima, sugere-se como meta da Coordenação do Curso

de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, a oferta de cursos extensão, na

área de tecnologia, que objetivem a certificação profissional dos alunos do curso e demais

profissionais da área. 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

6.1. Metodologia de Avaliação

A concepção de avaliação da aprendizagem está pautada na LDB 9.394/96 (Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional),  e no PPI (Projeto Pedagógico Institucional),

aprovado  no  ano  de  2013.  Segundo  o  PPI  e  em  consonância  com  os  princípios

epistemológicos que norteiam a ação acadêmica e institucional do IFBA, a avaliação da

aprendizagem precisa  estar  orientada  a  uma perspectiva  dialógica  e  formativa.  Assim,

modelo avaliativo a ser adotado requer uma prática pautada por um rompimento com a

avaliação  somente  quantitativa,  baseado-se  em  uma  valorização  do  processo  ensino-

aprendizagem  ,  mas  principalmente,  no  perfil  profissional  que  se  pretende  formar,

considerando os aspectos cognitivos, afetivos e psicossociais do educando (IFBA-PPI, p.53

a 55).

Desta forma, a avaliação deve ser encarada como um processo cognitivo, pautado

pelo  princípio  da  ação  ativa  dos  discentes,  da  democratização  da  aprendizagem  pelo

intercâmbio dos conhecimentos entre todos os envolvidos na relação ensino-aprendizagem.

Sendo  assim,  a  avaliação  deverá  ser  feita  por  competências,  encarada  como  parte

integrante do processo de construção do conhecimento, sendo compreendida como valioso

instrumento diagnóstico.  Diagnosticar, acompanhar e apontar caminhos formativos, com
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vista  ao desenvolvimento  de um aluno crítico  e consciente  de seu papel  profissional  e

social, deve ser o objetivo do processo avaliativo. 

Sabendo-se  que  a  avaliação  é  um  processo  contínuo,  é  premente  que  sejam

utilizados diferentes instrumentos de avaliativos e cujo objetivo seja também o de ajustar a

prática  docente,  de  modo  a  obter  melhoras  na  relação  ensino-aprendizagem.  Como

sugestão, lista-se alguns instrumentos que podem ser utilizados pelos docentes longo do

processo de avaliação: 

 Elaboração,  execução  e  avaliação  de  projetos  de  ensino  relacionados  à  prática

docente dos alunos; 

 Relatórios das diferentes experiências vivenciadas pelos alunos durante o estágio

supervisionado; 

 Discussão coletiva, entre alunos e professor, sobre aulas dadas durante o estágio

supervisionado, através da gravação destas em mídia eletrônica; 

 Confecção de pré-relatórios e relatórios das atividades experimentais desenvolvidas

ao longo do curso; 

 Apresentação  de  seminários,  palestras  e  outras  atividades  que  necessitem

participação oral; 

 Elaboração de resumos e painéis a serem apresentados em encontros e congressos

científicos; 

 Instrumentos  de  auto-avaliação  aplicados  ao  longo  das  diferentes  disciplinas

cursadas, estágio supervisionado e participação em projetos de extensão, pesquisa

ou monitoria;

 Outras formas de avaliação que o docente julgar pertinente à sua disciplina.

Assim, considera-se a avaliação um processo, que deve ser percebido como uma

condição que torna mais dinâmica a ação do curso, na qual, se procura identificar, aferir,

investigar e analisar o desenvolvimento do discente, do professor e do curso, confirmando

se a construção do conhecimento ocorreu de forma teórica e prática. É uma das formas

como  o  curso  pode  verificar  o  alcance  dos  seus  objetivos  na  medida  em  que  tem

fundamentos  filosóficos,  psicológicos  e  pedagógicos  apoiados  no  dinamismo,

continuidade,  integração,  progressividade,  abrangência,  cooperação  e  versatilidade,

procurando desenvolver as seguintes funções atribuídas para a avaliação: 
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 Função diagnóstica - visa determinar a presença ou ausência de conhecimento e

habilidades, providências para estabelecimentos de novos objetivos, retomada de

objetivos não atingidos, elaboração de diferentes estratégias de reforço, sondagem,

projeção  e  retrospecção de  situação  de desenvolvimento  do discente,  dando-lhe

elementos para verificar o que aprendeu e como aprendeu; 

 Função formativa - localiza deficiências na organização do ensino aprendizagem,

de  modo  a  possibilitar  reformulações  no  mesmo  e  assegurar  o  alcance  dos

objetivos. Para que a avaliação tenha o caráter formativo, trabalha-se a seleção dos

objetivos e conteúdos das disciplinas, desenvolvendo o caráter multidisciplinar e

interdisciplinar,  buscando  a  participação  dos  discentes.  Procura-se  saber  o  que

avaliar e como usar os resultados, e para tanto estabelece critérios e objetivos dessa

avaliação e os instrumentos que servirão como meio para esse fim. 

Todavia,  o  currículo  do  curso  superior  de  Tecnologia  em  Análise  e

Desenvolvimento  de  Sistemas  considera,  também,  que  a  função  social  do  ensino  não

consiste apenas em promover e selecionar os mais aptos. Assim, a avaliação jamais poderá

ser concebida como uma simples valoração dos resultados obtidos pelos discentes, o que

significa dizer que o processo de avaliação deve abarcar diferentes dimensões que dizem

respeito à formação integral do educando. 

Isso implica em uma mudança nos pressupostos da avaliação, dando a oportunidade

a cada um, de desenvolver as suas potencialidades. Entende-se que o processo de avaliação

está  presente  em  todas  as  etapas  da  construção  do  conhecimento,  nesse  sentido,  o

educador,  enquanto  um  mediador  será  capaz  de  apontar  caminhos,  estimulando  os

educandos  a  buscarem  e  construírem  o  seu  próprio  conhecimento  com  o  olhar  da

investigação, da crítica e da pesquisa. 

Se assim se concebe a trama das relações entre ensino e aprendizagem, significa

dizer  que a  modalidade  de avaliação a ser  posta  em evidência,  resulta  de uma prática

dialógica  entre  as  partes  envolvidas  no  processo.  Se  o  educador  reconhece  o  que  é

indispensável para os educandos, e se estes têm consciência dos objetivos propostos, isto

significa que ambos têm autonomia para decidirem as formas de avaliação convenientes. 

Entende-se  que  a  Universidade  é  o  lugar  por  natureza  onde o  estudante  terá  a

oportunidade de ampliar  e aprofundar os fundamentos teórico-metodológico-conceituais

das ciências em geral e de sua área em particular. Isto significa que esse é o lócus em que o

discente  deverá  debruçar-se  sobre  leituras  que  servirão  como  embasamento  para  uma
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reflexão da realidade. Assim, caberá ao Colegiado do Curso estimular o debate acerca dos

processos e pressupostos da avaliação. Tal prática certamente possibilitará uma contínua

troca de experiências nas quais as posturas avaliativas adotadas em sala de aula deverão ser

constantemente discutidas e socializadas.

6.2. Da Avaliação Discente

A  avaliação  discente  ocorrerá  de  forma  processual  no  decorrer  do  semestre,

cabendo ao professor da disciplina a escolha da forma de avaliação discente. O professor

deverá registrar no diário da disciplina três notas parciais com valores entre 0 (zero) e 10

(dez). Segundo as Normas Acadêmicas do Ensino Superior do IFBA (NAES) vigentes, em

seu Art.74, a média final do aluno será calculada por meio da média ponderada da média

aritmética das três avaliações parciais, com peso dois e a nota do exame final, com peso

um, conforme a fórmula a seguir: 

Média Final=((média aritmética das três avaliações) × 2 + (Nota da prova Final)× 1)3 

Segundo  o  mesmo  documento,  o  aluno  será  considerado  aprovado  se  obtiver

frequência igual ou superior a 75%, nas atividades da disciplina e média final igual ou

superior a 5.0 (cinco inteiros) e será dispensado do exame final, o aluno que obtiver na

média aritméticas das avaliações parciais nota igual ou superior a 7,0 (sete inteiros), por já

estar aprovado na disciplina. 

Conforme está estabelecido  no Art.80 da NAES/IFBA, as médias  finais  obtidas

pelos alunos nas disciplinas serão utilizadas para calcular o Coeficiente de Rendimento

(CRE) e o Coeficiente de Aproveitamento (CAP), onde o CRE é uma média ponderada da

média final da disciplina pela sua creditação e o CAP reflete o a antiguidade no curso

considerando o desempenho acadêmico dado pelo CRE. Assim, 

CAP = CRE ×ND−RPF ×NS
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,na qual,  ND é o número de disciplinas cursadas contabilizada no cálculo do CRE; RPF é

o total de disciplinas em que o aluno foi reprovado por falta e NS é o número total de

semestres cursados, excluindo-se os semestres de férias e os com trancamento total. 

Em  relação  à  avaliação  dos  estudantes  com  necessidades  específicas,  será

observada a necessidade individual de cada discente a fim de promover sua acessibilidade.

Para tanto,  poderão ser utilizados recursos como intérprete de LIBRAS, ledores, textos

com fontes ampliadas, maior tempo para resolução de questões etc.

6.3. Sistema de Avaliação do Projeto do Curso

O Projeto Pedagógico do Curso deve expressar o novo paradigma de sociedade e de

educação, de modo a oferecer aos educandos uma formação global e crítica, capacitando-

os para o exercício da cidadania e transformação da realidade.

Assim, este projeto visa atender os procedimentos e adotados pelo MEC (ENADE,

SINAES e Avaliação in Loco), além de atender as diretrizes do PPI e PDI do IFBA. Neste

sentido, a avaliação do PPC é um dos procedimentos indispensáveis para a verificação e

aprimoramento do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Através da avaliação

é  possível  diagnosticar  as  dificuldades  e  problemas  enfrentados  no  processo  de

desenvolvimento do curso e permite que se busquem soluções para superá-los e para o

aprimoramento de processos administrativos e didáticos-pedagógicos. 

A  prática  avaliativa  sempre  permeou  a  trajetória  do  IFBA  e  sua  prática  foi

sistematizada com a criação de um Programa de Avaliação Interna pela Comissão Própria

de Avaliação (CPA), cujos objetivos e estratégias estão descritos no PPI e PDI.

Assim,  define-se  que  as  avaliações  internas  são  aplicadas  regularmente,  com o

objetivo de obter diagnósticos sobre a situação atual do curso. Participarão desta avaliação

estudantes,  docentes  e  técnicos  administrativos  do  campus,  sendo  utilizados  à  época,

instrumentos possam coletar e expressar os resultados do processo avaliativo. 

Pretende-se que,  os  estudantes  sejam submetidos  anualmente  a  um questionário

elaborado  pela  CPA,  através  do  portal  do  IFBA  ou  outro  recurso  on-line,  no  qual

responderão questões relacionadas a qualidade do ensino, a infraestrutura, a atuação dos

professores, a metodologia utilizada, entre outros pontos. Este procedimento também será

realizado junto ao corpo docente e técnicos-administrativos, que avaliarão, a infraestrutura,

as condições de trabalho, a atuação da coordenação, entre outros.
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Os  dados  obtidos  através  destes  questionários  servirão  como  subsídio  para

identificar o que vivenciam como a comunidade vivência o curso e o campus, levantando

pontos importantes  para a discussão nas reuniões  de avaliação efetuadas  no âmbito  do

curso  de  Tecnologia  em  Análise  e  Desenvolvimento  de  Sistemas,  que  envolverá  o

Conselho de Curso e o Núcleo Docente Estruturante. 

Os  resultados  obtidos  deverão  ser  apresentados  à  comunidade  acadêmica,

favorecendo  a  tomada  de  decisão  em  todos  os  níveis  e,  sobretudo,  a  elaboração  e

reestruturação do PPC no âmbito do curso e do PDI no âmbito do IFBA. Isto possibilitará

direcionar e definir ações prioritárias, estabelecer metas e estratégias nos vários níveis da

gestão acadêmica. 

Além das avaliações realizadas pela CPA, também ocorrerão avaliações específicas

para o desenvolvimento do PPC. A cada semestre serão realizadas reuniões pedagógicas,

da qual participam o Colegiado,  o NDE e a Coordenação do curso, juntamente com o

corpo docente e setor pedagógico da Instituição. Estas reuniões terão por objetivo avaliar

os  resultados  obtidos  ao  longo  do  semestre  e,  com isso,  avaliar  a  desenvolvimento  e

eficácia  das  diretrizes  pedagógicas  fornecidas  pelo  PPC,  e  realizar  adequações  às

demandas  pedagógicas  e  administrativas.  Tais  avaliações  deverão  tomar  como

prerrogativas:

 A avaliação do Curso em relação ao mercado de trabalho, ao grau de satisfação dos

egressos, tomando por base, pesquisas junto à comunidade, a empresas parceiras,

aos  egressos,  para  verificar  o  grau  de  satisfação  dos  ex-alunos  em  relação  às

condições que o curso lhes ofereceu e, o desempenho dos concluintes no ENADE,

com a finalidade de adequar e/ou reforçar conteúdos deficitários apresentados dos

alunos. 

 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  desempenho

contribuindo para o bom andamento do curso, etc.; e

 Avaliação interna do curso através do índice de evasão, aceitação dos formandos no

mercado nacional  e internacional  e  em programas de pós-graduação,  convênios,
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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, entre outros.

Para  isso,  é  importante  que  o  PPC  do  curso  seja  continuamente  avaliado  em

diversas dimensões, como: 

 Da Composição da Comissão Setorial de Avaliação – CSA

 Contemplando  a  participação  de  todos os  segmentos  da comunidade  acadêmica

(docente, discente e técnico-administrativo) e de representante da sociedade civil

organizada, bem como, garantindo a não existência de maioria absoluta por parte de

um dos segmentos representados.

 Da avaliação interna realizada pela Comissão Setorial de Avaliação – CSA

 Com  a  apresentação  dos  documentos  que  serviram  de  base  para  análise  da

avaliação (PDI, PPC, relatórios de autoavaliação e demais relatórios do Instituto). 

 Da avaliação externa realizada pelos órgãos do Sistema Federal de Ensino;

 Através dos resultados do ciclo avaliativo em que se insere o curso e do Exame

nacional  de  desempenho  dos  estudantes  (Enade),  para  cursos  já  existentes;  e,

resultado do eixo/área que o campus atende, para cursos novos.

 Da participação da sociedade;

 Em especial  representantes  da  iniciativa  privada  e  instituições  públicas,  com o

intuito de alinhar a proposta do curso com as demandas do mercado, de modo a

gerar novos conhecimentos que possam impactar na oferta de produtos e serviços

os quais proporcionem à população uma melhoria em suas condições sociais.

Todos os procedimentos de avaliação descritos anteriormente serão regulamentados

e aprovados pelo colegiado do curso antes do final do primeiro semestre de funcionamento

do curso.

7. CERTIFICADOS E DIPLOMAS

Após  concluírem  com  êxito  todos  os  componentes  curriculares  obrigatórios,

optativos,  em sua carga horária  mínima exigida,  o Trabalho de Conclusão de Curso, e

completado a carga horária necessária em Atividades Complementares, o concluinte fará
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jus ao diploma com o título de TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO

DE SISTEMAS, estando apto a realizar todas as atividades descritas no Perfil Profissional.

Os procedimentos para emissão e registro do diploma estão estabelecidos na Resolução do

CONSUP Nº 22 de 4 de setembro de 2012.

8. COORDENAÇÃO DO CURSO

A  Coordenação  do  Curso  de  Tecnologia  em  Análise  e  Desenvolvimento  de

Sistemas poderá ser composta por qualquer professor, membros do corpo docente do IFBA

campus Valença em efetivo exercício, que estejam ministrando disciplinas deste curso.

O perfil  mínimo para o Coordenador do Curso é:  possuir  graduação na área de

computação ou afim, com titulação mínima de Mestre também na área específica ou áreas

afins. O coordenador deverá fazer parte do quadro docente e estar atuando no curso, tendo

dedicação  mínima  20(vinte)  horas  semanais  de  dedicação  à  função  de  coordenador.

Conforme indicado  na  Seção 9.3,  a  coordenação  possuirá  sala  própria  e  infraestrutura

matéria e humana mínima, como indicado nesta mesma seção.

As atribuições do coordenador estão descritas nas Normas Acadêmicas do Ensino

Superior do IFBA, cabendo a este:

 realizar o acompanhamento do registro dos conteúdos ministrados e das atividades 

desenvolvidas pelos docentes;

 solicitar as  disciplinas aos Departamentos/Áreas que serão oferecidas no próximo 

Semestre Letivo; 

 fomentar parcerias com outras instituições e cursos;

 solicitar aos departamentos acadêmicos em data prevista no Calendário Acadêmico,

os componentes curriculares, o número de turmas e o quantitativo de vagas a serem

oferecidos no semestre para cada Curso;

 prestar  orientações  acerca  do  atendimento  domiciliar  de  estudantes,  à  seus

responsáveis ou representantes legais; 

 comunicar a situação do estudante aos professores e envolvê-los no planejamento,

realização e acompanhamento das atividades acadêmicas; 

 viabilizar a manutenção do contato com o estudante, responsável ou representante

legal para o encaminhamento e recebimento das atividades; 
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 emitir  parecer  acerca do direito  do estudante à segunda chamada e informar ao

professor do disciplina;

 fomentar  e  avaliar  Propostas  de  Atividades  Acadêmicas  que  possuam   carga

horária,  conteúdos  relevantes  e  significativos,  previstos  na  matriz  curricular  do

curso ou de relevância na formação pretendida;

 emitir parecer acerca do direito do estudante à segunda chamada e informar ao 

professor do disciplina;

 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  freqüência  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;

 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;

 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;
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 articular-se com as demais Coordenações de Cursos no que se refere á oferta de

disciplinas comuns a vários Cursos;

 elaborar  e  manter  atualizado o projeto pedagógico do Curso,  juntamente  com o

corpo docente e a representação discente, submetendo-o à aprovação do Colegiado;

 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;

 elaborar  plano  de  ação  anual  das  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão,

submetendo-o ao Colegiado para deliberação;

 exercer  outras  atribuições  que  lhe  forem designadas  formalmente  pelos  órgãos

superiores do IFBA.

8.1. Colegiado do Curso

O Colegiado do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

será composto por professores, membros do corpo docente do IFBA – campus Valença em

efetivo  exercício,  que  estejam  ministrando  disciplinas  deste  curso  e  um  representante

estudantil.

A  composição  do  Colegiado  do  curso  superior  de  Tecnologia  em  Análise  e

Desenvolvimento de Sistemas será constituída por 7(sete) membros e 03 (três) suplentes, e

terá a seguinte constituição:

 O Coordenador do curso;

 Três docentes da área específica do curso, tendo mais dois suplentes;

 Dois docentes de outras áreas, que atuam no curso, tendo um suplente;
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 Um representante discentes e um suplente.

O Colegiado será presidido pelo coordenador do curso e este deve coordenar os

trabalhos e representá-lo perante qualquer outro órgão da instituição. O Colegiado reunir-

se-á  regularmente  uma  vez  por  mês,  ou  extraordinariamente  por  convocação  do

Coordenador do Curso, ou ainda por solicitação de no mínimo 2/3 (dois terços) de seus

membros,  com  a  presença  mínima  da  metade  mais  um  do  total  de  seus  membros,  e

deliberará por maioria simples de votos dos presentes.

As atribuições básicas do colegiado serão:

 Elaborar  o  regimento  interno  do  Colegiado  de  Tecnologia  em  Análise  e

Desenvolvimento  de  Sistemas,  devendo  este  ser  discutido  e  aprovado  pela

Coordenação do Curso em reunião apropriada;

 Deliberar sobre questões de ordem didático-pedagógicas relativas ao curso;

 Propor, elaborar e implementar políticas acadêmicas, visando ao bom andamento

do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

 Deliberar sobre critérios de avaliação, carga horária, conteúdo e demais aspectos

relacionados  às  disciplinas  do  curso,  sem  ferir  a  autonomia  dos  docentes,

elaborando normas regimentais quando estas forem necessárias;

 Deliberar sobre qualquer questão relativa ao Projeto de Graduação e orientações

acadêmicas, elaborando normas regimentais quando estas forem necessárias;

 Dar encaminhamento aos processos de aproveitamento de estudos, provas

de segunda chamada, reingresso, ingresso de diplomados, transferências, ou qualquer outro

processo de natureza acadêmica relacionada às atividades de ensino do curso e disciplinar

relativa ao corpo discente.

O Colegiado do Curso será implantado juntamente com o NDE e as normas de

funcionamento  destes  órgãos  serão  redigidas  e,  em  seguida,  aprovadas  por  instâncias

superiores no próprio campus, antes do início do funcionamento do Curso de Tecnologia

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

8.2. Núcleo Docente Estruturante – NDE

O  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Análise  e  Desenvolvimento  de  Sistemas

possuirá  um  Núcleo  Docente  Estruturante,  formal,  que  atuará  em  complemento  ao

Colegiado do Curso, onde seu funcionamento e atribuições seguem o regimento do Núcleo
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Docente Estruturante (NDE) dos cursos de graduação do IFBA aprovado pela Reedição –

Resolução/CONSUP/IFBA nº  17 de 27 de agosto  de 2012,  o  qual  é  normatizado pela

Resolução CONAES nº 01 de 17 de junho de 2010. 

O  NDE  é  um  órgão  consultivo  responsável  pela  concepção,  consolidação  e

realização  contínua  dos  projetos  pedagógicos  dos  cursos  de  graduação  e  tem,  por

finalidade, atualização e revitalização dos mesmos e possui como atribuições:

 Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do Curso;

 Colaborar com a atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso;

 Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado do

Curso, sempre que necessário;

 Cooperar na supervisão das formas de avaliação e acompanhamento do Curso

 definidas pelo Colegiado;

 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  ao  Colegiado  do  Curso  a  indicação  ou

substituição de docentes, quando necessário;

 Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais.

As normas de  funcionamento,  composição,  eleição  e  mandato  dos  membros do

Núcleo Docente Estruturante do Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de

Sistemas  serão  definidos  através  do  regulamento  próprio,  aprovado pelo  Colegiado  do

Curso antes do início do primeiro semestre do curso.

8.3. Serviços de Apoio ao Discente

O  apoio  aos  discentes  é  parte  dos  princípios  balizadores  das  relações  sociais,

administrativas  e educativas do IFBA: inclusão,  princípio de respeito às diferenças e o

atendimento às necessidades prementes, conforme descrito no PPI do IFBA (IFBA, 2013,

p.19), assim como tais demandas são expressas nas seguintes ações do Instituto: PDI, PPI,

a  Resolução  nº  09,  de  28/03/2016,  que  aprova  As  Diretrizes  para  a  Acessibilidade

Pedagógica  dos  Estudantes  com  Necessidades  Específicas  no  âmbito  do  IFBA;  e  a

Resolução  nº  25,  de  23  de  maio  de  2016,  que  apresenta  as  normas,  critérios  e
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procedimentos da Política de Assistência Estudantil do IFBA.  Neste mesmo documento

enfatiza-se a necessidade de criar mecanismos que garantam o acesso, a permanência, o

êxito e a “proteção integral”, como previstos nas legislações brasileiras. Portanto, diante

dessa demanda, assume-se que o planejamento educativo no instituto deve adequar-se para

acolher  e  fornecer  educação  de  qualidade  para  todos,  com  destaque  às  pessoas  com

necessidades específicas. 

O IFBA campus Valença disponibiliza para os discentes vários serviços de apoio

que são administrados pelos seguintes órgãos:

 SERVIÇO MÉDICO: O campus possui serviço de atendimento médico com um

corpo  de  técnicos  formados  por  um médico,  clínico  geral  e  um enfermeiro.  O

atendimento à comunidade discente e servidores é feita em sala própria e equipada.

 CAENS (Coordenação  de  Apoio  ao  Ensino):  Setor  formado  por  técnicos  que

fornece apoio aos estudantes. Sua principal função é monitoramento dos alunos,

segurança e apoio as demandas cotidianas de discentes e docentes.

 COTEP  (Coordenação Técnico Pedagógica): Setor multidisciplinar que trata das

questões  de  caráter  educativo,  assumindo  a  representatividade  dos  assuntos  do

cotidiano acadêmico que dizem respeito à formação global do estudante em suas

dimensões  pedagógicas,  psicológicas  e  sociais.  Esta  coordenação  encontra-se

dividida  em  três  setores  específicos,  a  saber:  Setor  de  Pedagogia,  Serviço  de

Psicologia  e  Serviço  Social,  os  quais  buscam refletir  acerca  das  demandas  do

processo de ensino-aprendizagem dos estudantes dos diversos cursos ofertados pelo

campus,  com o  objetivo  de  planejar  ações  em prol  da  melhoria  constante  das

realidades acadêmicas nas perspectivas discente, docente, familiar e comunitária.

 PSICOLOGIA:  O  trabalho  do  Serviço  de  Psicologia  é  desenvolvido  sob  a

perspectiva de prevenção, planejamento e continuidade. Seu atendimento pode ser

feito de forma espontânea, onde o discente procura o Serviço ou por indicação dos

docentes ou coordenação de curso.

 SERVIÇO SOCIAL: Trabalha com a Política de Assistência Estudantil do IFBA,

através  do  Programa de Assistência  e  Apoio  ao Estudante  – PAAE,  realizando

processos seletivos a aquisição de bolsas e auxílios a estudantes em situação de

vulnerabilidade  socioeconômica.  O  PAAE  desenvolve  ações  de  seleção  e

acompanhamento apenas dos estudantes que dele necessitam, avaliando a renda per

capita,  relações  familiares,  situação  de saúde,  habitacional,  acadêmica,  podendo
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inseri-los em uma das seguintes modalidades de bolsas e auxílios como: Bolsa de

Estudo,  Auxílio  Transporte,  Auxílio  Moradia,  Auxílio  para  Aquisições,  Auxílio

Alimentação, Auxílio Cópia, Impressão entre outros.  Para fazer parte do programa

é  essencial  que  o  estudante  esteja  regularmente  matriculado  no  IFBA  e

frequentando  as  aulas,  além de  outras  regras  (vide  Edital  do PAAE no site  do

IFBA).

 NAPNEE   (Núcleo  de  Apoio  a  Pessoas  com  Necessidades  Educacionais

Especiais),  o  qual  acompanha  os  discentes  com  necessidades  especiais  no  seu

percurso acadêmico,  realizando orientação,  adaptando materiais  e intervindo em

situações específicas.  Compete ao NAPNEE, ainda,  cadastrar os estudantes com

necessidades  educacionais  especiais,  mantendo  o registro do tipo  e  extensão da

necessidade, bem como informar à Direção de Ensino e Coordenações pertinentes

sobre  as  necessidades  dos  estudantes,  indicando  as  ações  de  acessibilidade

necessárias.

 ATENDIMENTOS  E  MONITORIAS:  A  fim  de  contribuir  para  o  sucesso

acadêmico dos discentes do Instituto, o campus Valença oferta a estes, horários de

atendimentos com os professores que ministram disciplinas no curso, para que o

discente  tenha  momento  complementar  à  sala  de aula  para  tirar  dúvidas.  Além

disso, são ofertadas também atividades  de monitoria  de algumas disciplinas  nas

quais  é  comum que  o  estudante  apresente  maior  dificuldade.  Por  meio  do  seu

Departamento de Ensino, o campus abre até duas vezes por ano as inscrições para

seleção de candidatos às bolsas de Monitorias, vinculadas a Política de Assistência

Estudantil  do  IFBA,  destinados  aos  discentes  de  diversos  cursos  do  Campus  e

orientados por professores da Instituição. Os objetivos do programa de monitoria

compreendem:  1.  Intensificar  e  assegurar  a  cooperação  entre  estudantes  e

professores nas atividades básicas da Instituição, relativas ao ensino e às atividades

técnicas; 2.Subsidiar trabalhos acadêmicos, orientados por professores, através de

ações  multiplicadoras;  3.  Melhorar  o  desempenho  dos  alunos  envolvidos  no

Programa  de  Monitoria,  visando  reduzir  reprovações  e  evasões  dos  alunos  do

IFBA/Campus Valença.

 OUVIDORIA:A  Ouvidoria  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia da Bahia campus Valença é um canal de comunicação entre o cidadão e

os setores acadêmicos e administrativos da Instituição prevista no Regimento Geral
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do IFBA. Este setor tem por objetivo assegurar a participação dos membros da

comunidade na Instituição, devendo: empreender ações que gerem respostas às suas

manifestações; encaminhar, de forma transparente e imparcial, as demandas sobre o

funcionamento administrativo e acadêmico do Campus, com o fim de contribuir

para uma gestão mais eficiente,  de excelência  acadêmica,  no ensino,  pesquisa e

extensão.

 PROGRAMAS SELETIVOS – PAAE:  O Programa de Assistência e Apoio aos

Estudantes  (PAAE)  destina-se  a  estudantes  em  comprovada  situação  de

vulnerabilidade  social,  tendo  como  obrigatória  a  participação  em  processo  de

seleção  socioeconômica.  Este  programa  é  composto  pelos  seguintes  auxílios  e

bolsas:

o Bolsa de estudo: Disponibiliza auxílio financeiro mensal com a finalidade

de contribuir para um melhor desenvolvimento das atividades acadêmicas

do  discente  que  deverá  participar  do  acompanhamento  pedagógico,  das

atividades de monitoria, atendimento do professor, dentre outras. O valor é

de meio salário mínimo vigente;

o Bolsas  vinculadas  a  projetos  de  incentivo  à  aprendizagem  (PINA):

Disponibiliza auxílio financeiro mensal e insere odiscente em projetos sob a

orientação dos servidores do campus e desenvolvidos no próprio instituto. O

estudante deve ter condições acadêmicas de cumprir uma carga horária de

até 12 horas semanais de atividades vinculadas ao projeto. O valor da bolsa

é de meio salário mínimo vigente; 

o Auxílio  Transporte:  Disponibiliza  auxílio  financeiro  mensal  para

contribuir com o custeio do deslocamento do estudante no trajeto domicilio-

IFBA-domicilio. O valor do auxílio 75equivale a vinte por cento do salário

mínimo vigente para estudantes que residem em Valença e trinta por cento

do salário mínimo para estudantes que residem em outros municípios; 

o Auxílio Moradia:  Disponibiliza auxílio financeiro mensal para contribuir

com despesas mensais referentes à moradia do discente. Terão direito a esse

auxílio  prioritariamente,  os  discentes  oriundos  de  outros  municípios  ou

discentes que morem em Valença e não residam com familiares. Para esse

tipo de auxílio será exigido mensalmente o recibo de aluguel. O valor do
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auxílio é de até meio salário mínimo vigente, não devendo, portanto, cobrir

todas as despesas com a moradia; 

o Auxílio  Alimentação:  Oferece  uma  alimentação  diária  ao  estudante,

completa e balanceada, com acompanhamento nutricional; 

o Auxílio  Cópia  e  Impressão:  Disponibiliza  cópias  e  impressões  para  os

discentes bolsistas com o objetivo de contribuir com os materiais didáticos

específicos do seu curso. Esse serviço é disponibilizado na reprografia do

campus  com  uma  cota  estabelecida  em  cada  edital,  de  acordo  com  a

disponibilidade  orçamentária  do  período.  Atualmente,  o  campus

disponibiliza  apenas  o  auxílio  para  cópias,pois  ainda  não  dispõe  de

capacidade financeira e de equipamentos e pessoal para ofertar auxílio para

impressões;

o Auxílio para aquisições: Esta modalidade de auxílio prevê a compra de

materiais  que  vão  compor  o  Almoxarifado  Social,  como  fardamento  e

material escolar, os quais serão disponibilizados com a entrega do próprio

item e não através da liberação de recursos. Além disso, também oferece

auxílio financeiro para atender aos estudantes no custeio de materiais que os

auxiliem no seu desenvolvimento acadêmico e não estejam disponíveis no

Almoxarifado Social.

 PROGRAMAS  UNIVERSAIS:  destina-se  a  todo  e  qualquer  estudante

regularmente matriculado no IFBA em todos os níveis e modalidades de ensino.

Constituem-se como Programas Universais da Política de Assistência Estudantil:

o Programa de Assistência à Saúde;

o Programa de Acompanhamento Psicológico;

o Programa de Acompanhamento Pedagógico;

o Programa de Acompanhamento Social;

o Programa de Assistências a Viagens;

o Programa de Educação para a Diversidade;

o Programa de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas;

o Programa de Incentivo à Educação Física e Lazer;

o Programa de Incentivo à Educação Artística e Cultural;

o Programa de Incentivo à Formação de Cidadania.
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 PROGRAMAS COMPLEMENTARES: destina-se a todo e qualquer estudante

regularmente matriculado no IFBA, devendo a sua participação estar condicionada

à  questões  socioeconômicas  e/ou  de  mérito.  Constituem-se  como  Programas

Complementares da Política de Assistência Estudantil:

o Programa de Mobilidade Acadêmica;

o Programa de Iniciação Científica;

o Programa de Monitoria.

9. QUADRO DOCENTE

A seguir são apresentados os atuais quadros de servidores no campus, além das

demandas futuras para a implantação deste curso. Na tabela abaixo apresenta-se a relação

de professores que poderão atual no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Tabela  7.  Docentes  que  poderão  atuar  no  Curso  em  Análise  e  Desenvolvimento  de

Sistemas

Nome Titulação Formação Área de Atuação

Regime
de

Trabalh
o

Antônio Messias
Lopes
Cruz

Mestre
Licenciatura Em

Matemática
Matemática DE

Ava da Silva Carvalho
Carneiro

Doutora Psicologia Psicologia DE

Carlos Alberto P. de
Queiroz Lion Filho

Doutor

Eng. Mecânica
Doutor em
Engenharia

Computação DE

Cíntia Karla Mestre
Licenciatura Em

Matemática
Matemática DE

Jõao Paulo Just
Peixoto

Mestre
Bacharelado em

Ciências da
Computação

Computação DE
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Nome Titulação Formação Área de Atuação

Regime
de

Trabalh
o

Edmilson Magalhães
Borges

Mestre Agronomia Matemática DE

Eduardo Cambruzzi Doutor
Bacharelado em

Ciência da
Computação

Computação DE

Egberto Hein da Silva Especialista Engenharia Civil Matemática DE

Ivo Cardoso Doutor
Administração de

Empresas
Empreendedorism

o
DE

Lúcio André da
Conceição

Mestre
Pedagogia Pedagogia DE

Lúcio Mauro Souza
Borges

Mestre Processamento de
Dados

Computação DE

Luiz César dos Santos
Miranda

Mestre Sociologia Sociologia DE

Márcia Maria
Gonçalves de Oliveira Mestre Licenciatura em

Pedagogia
Pedagogia DE

Margeilson Ribeiro
Graça

Especialista Sistema de
Informação

Computação DE

Matuzalém Guimarães
Leal Especialista

Graduação em
Sistemas de
Informação

Computação DE

AddsonAraújo da
Costa Mestre

Bacharel em
Ciências da
Computação

Computação DE

Rafael Freitas Reale
Mestre

Graduação em
Bacharelado em

Informática
Computação DE

Roque da Silva Lyrio

Mestre
Licenciatura em

Matemática
Matemática DE

Thiago de Freitas
Santos Mestre Letras com Inglês Letras DE
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Nome Titulação Formação Área de Atuação

Regime
de

Trabalh
o

Wagner Ribeiro de
Carvalho Mestre

Gestão em
Tecnologia da

Informação
Letras DE

Wheliton Chiang
Shung Moreira

Ferreira
Mestre

Graduação em
Letras (Português e

Inglês).
Inglês DE

Wilson José Ohl

Doutor
Lic. em Física

Doutor em
Engenharia

Matemática DE

9.1. Contratação de Docentes e Pessoal de Apoio

Atualmente o corpo docente de professores específicos para a área de informática

conta com sete professores efetivos e quatro substitutos. Uma vez que este curso substituirá

gradativamente  o  curso  Técnico  Subsequente  de  Informática,  atualmente  não  há

necessidade  de  contratação  de  professores.  Entretanto,  feitas  as  projeções  de  cargas

horárias, baseadas na integralização dos semestres e demandas de outros novos cursos do

campus, será necessário que sejam contratados dois novos professores a partir do quarto

semestre do curso.  Caso as condições atuais de pessoal ou demandas de carga horária se

alterem, este prognóstico de contratação deve ser revisto.

Recomenda-se  também,  a  contratação  ou designação  de  um servidor  Assistente

Administrativo para auxiliar nas atividades inerentes ao colegiado e coordenação do curso. 

A política  de  contratação e  a  possibilidade  de remanejamento  de docentes  e/ou

funcionários  deverão  ser  estudadas  pela  direção  institucional,  ficando  sob  a

responsabilidade desta. 

O IFBA – Campus Valença conta com um corpo técnico-administrativo constituído

de 41 profissionais de diferentes áreas, os quais fornecem apoio às atividades acadêmicas e

administrativas. A Tabela 8 apresenta a relação de técnicos atuando atualmente no campus.

Tabela 8. Corpo Técnico Administrativo

Nº NOME CARGO JORNADA TITULAÇÃO

82



1
Adeilton  de  Sousa
Menezes Assistente de Alunos

40h
Graduação

2 Adelina Vitória Ferreira Técnico Laboratório 40h Mestrado

3
Anataliana  Nascimento
Rodrigues Marques Técnico Laboratório

40h
Graduação

4 Carla Matos Leão Pedagoga 40h Especialização

5
Carlos  Eduardo  Novais
Assunção

Assistente de
Administração

40h
Graduação

6
Cátia de Andrade Furquim
de Almeida Bibliotecária

40h
Especialização

7
Cláudio Araújo dos Reis

Assistente de
Administração

40h
Especialização

8 Cris Barata Neves Administradora 40h Graduação
9 Daniel Portela Silva Assistente Alunos 40h Ensino médio

10
Diego de Góes Menezes

Auxiliar De
Biblioteca

40h
Ensino superior

11 Diogo Ferreira Fernandes Contador 40h Especialização
12 Edison Souza Lessa TécnicoContabilidade 40h Especialização

13
Edlene  Araújo  do
Nascimento Pedagoga

40h
Especialização

14
Edna da Silva Hora

Assistente de
Administração

40h
Especialização

15
Eliana  do  Nascimento  A.
Pinto

Assistente de
Administração

40h
Especialização

16
Florival Magalhães Ferraz
Júnior

Assistente de
Administração

40h
Graduação

17
Giovany  Gonçalves
Mendes

Assistente de
Administração

40h
Especialização

18 Hilas de Jesus Almeida Assistente Alunos 40h Graduação

19
Itana  Negrão  Barbosa
Souza

Assistente de
Administração

40h
Especialização

20 Jaise Santos dos Reis Arquivista 40h Ensino superior
21 Jamilda Pereira Duarte Tec Assunt Educ 40h Especialização

22
Jean  Carlos  de  Almeida
Souza

Assistente de
Administração

40h
Ensino médio

23
Jeferson  de  Jesus
Anunciação

Assistente de
Administração

40h
Graduação

24
Joeliton dos santos Sousa

TécnicoLab
Aquacultura

40h
Graduação

25
Jorge  Luís  Negrão  Roza
Júnior

Assistente de
Administração

40h
Ensino médio

26 Larissa Feitosa da Rocha Assistente Social 40h Graduação
27 Leomar Bomfim Lisboa Assist. Adm 40h Especialização

28
Luan  Sousa  das  Neves
Oliveira Tec Informática

40h
Ensino médio

29 Luciano Soares Laranjeira Médico 40h Ensino médio
30 Lúcio Alves Fernandes Técnico em TI 40h Especialização
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31 Manoel de Jesus Paixão Técnico Enfermagem 40h Ensino médio

32
Maria  da  Graça
Nascimento Hernandez

Auxiliar
Administração

40h
Ensino médio

33
Márcia  Gabriela  Souza
Lima

Assistente de
Administração

40h
Mestrado

34
Marcus  Vinícius  Araújo
de Oliveira

Técnico Laboratório
Física

40h
Graduação

35
Maria  Cristina  Souza
Borges Nutricionista

40h
Especialização

36
Mariane Silva Coutinho

Assistente de
Administração

40h
Graduação

37
Paulo  Henrique  da  Silva
Santos

Técnico em Assuntos
Educacionais

40h
Graduação

38 Priscilla Pinto Veloso Psicologa 40h Graduação
39 Ricardo Silva de Santana Administrador 40h Mestrado
40 Vanessa Mendes Brito Assistente Alunos 40h Ensino médio

41
Wilson Fernando de Jesus
Junior

Auxiliar de
Biblioteca

40h
Graduação

10. INFRAESTRUTURA FÍSICA

A implantação do curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de

Sistemas deverá contar com salas de aula e laboratórios, espaço dedicado aos alunos para o

acesso a equipamentos de informática e Internet.

10.1. Salas de aula e Laboratórios

A infraestrutura prevista para o funcionamento do curso é descrita na Tabela 9:

Tabela 9. Ambientes Acadêmicos
ESPAÇOS DIMENSÃO EQUIPAMENTOS Nº ALUNOS

Sala de aula 01 61m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

40

Sala de aula 02 61m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

40

Sala de aula 03 61m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

40

Sala de aula 04 61m² 01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 

40
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01 Projetor Multimídia

Sala de aula 05 61m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

40

Sala de aula 06 61m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

40

Sala de aula 07 61m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

40

Sala de aula 08 61m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

40

Sala de aula 09 61m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

40

Sala de aula 10 61m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

40

Sala de aula 11 61m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

40

Sala de aula 01 61m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

40

Sala de aula 12 61m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

40

Sala de aula 13 61m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

40

Sala de aula 14 61m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

40

Sala de aula 15 61m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

40

Sala de aula 16 61m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

40

Sala de aula 17 61m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

40

Sala de aula 18 61m² 01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 

40
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01 Projetor Multimídia

Sala de aula 19 61m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

40

Sala de aula 20 61m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

40

Sala de aula 21 61m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

40

Sala de aula 22 61m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

40

Sala de aula 23 58m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

35

Sala de aula 24 58m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

35

Sala de aula 25 58m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

35

Sala de aula 26 58m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

35

Sala de aula 27 58m²
01 Mesa,01 Cadeira fixa
01 Quadro,40 Carteiras 
01 Projetor Multimídia

35

Laboratório  de
Informática 01

80m²

01 Computador, 01 Mesa e 01
Cadeira para o professor
01 Projetor Multimídia
01 Quadro, 40 Cadeiras
25 Computadores 

40

Laboratório  de
Informática 02

70m²

01 Computador, 01 Mesa e 01
Cadeira para o professor
01 Projetor Multimídia
01 Quadro, 40 Cadeiras
22 Computadores 

40

Laboratório  de
Informática 03

80m²

01 Computador, 01 Mesa e 01
Cadeira para o professor
01 Projetor Multimídia
01 Quadro, 40 Cadeiras
22 Computadores 

40

Laboratório  de
Informática 04

80m² 01 Computador, 01 Mesa e 01
Cadeira para o professor

40
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01 Projetor Multimídia
01 Quadro, 40 Cadeiras
22 Computadores 

Laboratório de Redes

72m² 01 Computador, 01 Mesa e 01
Cadeira para o professor
01 Projetor Multimídia
01 Quadro, 40 Cadeiras
22 Computadores 

40

Laboratório
Multimídia

72m² 01 Computador, 01 Mesa e 01
Cadeira para o professor
01 Projetor Multimídia
01 Quadro, 20 Cadeiras
20 NoteBooks 

20

Laboratório  de
Manutenção

72m² 01 Computador, 01 Mesa e 01
Cadeira para o professor
01 Projetor Multimídia
01 Quadro, 40 Cadeiras
22 Computadores 

40

Laboratório  de
Robótica

58m²

01 Computador, 01 Mesa e 01
Cadeira para o professor
02 Quadros, 20 Cadeiras
15 Notebooks

20

Laboratório  de
matemática

72m²

01 Computador, 01 Mesa e 01
Cadeira para o professor
01 Projetor Multimídia
01 Quadro, 40 Cadeiras,
04  Bancadas,  Material
Didático

40

O  campus  possui  da  rede  Wi-Fi  aberta  em  toda  sua  extensão  para  alunos  e

servidores.  Possui  também,  uma  sala  com 10  (dez)  computadores  de  acesso  livre  aos

alunos,  além  de  06  computadores  disponíveis  para  consultas  na  biblioteca  e  horários

reservados para utilização dos Laboratórios. 

10.2. Projeção do Número de Salas de Aula e Laboratórios de Informática

O número de laboratórios necessários para o funcionamento do curso de Tecnologia

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pode ser superestimado devido ao número

atual de laboratórios disponíveis no campus.  Entretanto, deve ser considerado que estes

laboratórios  são  compartilhados  com  outros  cursos  como:   Curso  de  Licenciatura  em

Computação,  Licenciatura  em  Matemática,   Técnico  em  Turismo,   Técnico  em
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Aquacultura  e  Técnico  em  Informática.  Porém,  segundo  a  análise  de   utilização  dos

laboratórios,  somente  haverá  a  necessidade  de  montagem  de  um  novo  laboratório  de

informática a partir do quarto semestre letivo. Sendo assim,  o número mínimo necessário

de laboratórios de informática está atendido. Entretanto, no prazo previsto, será necessário

a montagem de um novo laboratório de informática com capacidade para 40 alunos. Este

novo laboratório deverá contar com uma estrutura de rede interna, um computador de uso

exclusivo do professor e acesso a internet. Cada laboratório deverá dispor ainda de lousa

(quadro branco), data show, ar condicionado, mesa do professor, bancadas e cadeiras em

número suficiente para o adequado atendimento dos alunos. 

10.3. Sala de Coordenação e de Professores

Todas as salas listadas na Tabela 10, já fazem parte de infraestrutura do campus

com exceção da sala de coordenação que deverá ser montada antes do início do curso. 

Tabela 10. Ambientes para docentes
ESPAÇOS QUANTIDADE DIMENSÃO EQUIPAMENTOS

Sala da Coordenação ADS 01 35m²

01  Mesa  retangular
com gaveta
01 Poltrona giratória
01 Mesa de reunião
04 Cadeiras
01 Computador
01 Estabilizador
02 Armários

Gabinete dos Professores 01 70m²
10 Baias
10 computadores
10 estabilizadores

Sala de Reunião 01 70 m²

01 Mesa de Reunião
20 Poltronas
20 Cadeira
01 Computador
01  Projetor
Multimídia
Sistema de Som

Auditório 01 120 m² 01 Mesa de Reunião
150 Cadeiras,
01 Tela Móvel
01 Quardo
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01  Projetor
Multimídia
Sistema de Som

10.4. Acessibilidade

O  campus  Valença  possui  rampas  de  acesso  e  elevadores  para  facilitar  a

acessibilidade aos setores e salas dos campus. Além disso, possui piso táctil em grande

parte dos corredores que levam aos ambientes administrativos e acadêmicos. O auditório

possui  não  apresenta  restrições  de  acesso,  possui  cadeiras  para  obesos  e  espaços  para

cadeirantes. As áreas de convivência são dotadas de piso táctil e de bebedouros e banheiros

para deficientes.

10.5. Estrutura da Biblioteca

A biblioteca do campus Valença constitui-se em um espaço  reservado para fins

didáticos e culturais. Ela participa da dinâmica de disseminação de informações e aquisição

de conhecimento técnico, científico e cultural, garantindo liberdade de acesso às coleções

para os usuários que respeitarem suas normas regulamentares.  A biblioteca possui uma

área de 322m2 , com prateleiras para livros, uma sala audiovisual, duas salas de estudo,

dez  baias  individuais,  além  de  mesas  e  cadeiras  para  estudo  e  consulta  de  livros  e

periódicos.  Serviços oferecidos pela Biblioteca:

 Cadastro de usuários

 Consulta local

 Atendimento personalizado

 Empréstimo domiciliar

 Renovação de empréstimo

 Empréstimo especial

 Acesso a internet

 Acesso a base de dados digitais

É permitido livre acesso aos diversos materiais bibliográficos do acervo. Parte dele

não fica  disponível  para  empréstimo  e  o seu  acesso  é  limitado  somente  ao âmbito  da

biblioteca. Estes são os materiais de consulta local:
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 Coleção de Referência (Dicionários, enciclopédias, catálogos, manuais, etc.);

 Coleção de Periódicos (Revistas, jornais, etc.);

 Coleção para Consulta Local (Livros de consulta).

10.5.1. Acervo Bibliográfico

A biblioteca do campus Valença conta atualmente com aproximadamente 11000

livros, distribuídos em 3000 títulos.  O Quadro 9 traz um resumo da bibliografia técnica

disponível  para  os  discente  e  docentes  do  curso  de  Tecnologia  em  Análise  e

Desenvolvimento de Sistemas. Além disso, o acervo é complementado com o acesso ao

Portal de Periódicos da CAPES, base de dados da Proquest, bem como outros periódicos

disponíveis no PERGAMUM IFBA. 

Tabela 11. Acervo Bibliográfico Específico em TI

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Título Autor ISBN Edição Qt.

Informática básica. 
ALCALDE  LANCHARRO,
Eduardo. 007460510. 1º Ed. 5

Informática:  CORNACHIONE JR, Edgard B. 9788522428267. 3. ed. 7

Informática:  
MARÇULA, Marcelo;   BENINI
FILHO, Pio Armando. 9788536500539.

4. ed.
rev. 5

Informática:  
MARÇULA,  Marcelo;
BENINIFILHO, Pio Armando. 9788536500539. 3. ed. 4

Informática:  
MEIRELLES,  Fernando  de
Souza. 85346018606. 2. ed. 4

Introdução à informática. NORTON, Peter. 9788534605151. 1º Ed. 9

Informática:  OLIVEIRA, Rogério Amigo de. 9788535224382. 1º Ed. 1

Informática para concursos:  RUAS, Jorge. 8535221026. 4. ed. 1

O laptop de Leonardo:  SHNEIDERMAN, Ben. 8520919162. 1º Ed. 6

Lógica para computação. 

SILVA, Flávio Soares Corrêa da;
FINGER, Marcelo;  MELO, Ana
Cristina Vieira de. 8522105170. 1º Ed. 4

Turing e o computador em 90
minutos. STRATHERN, Paul. 9788571105669. 1º Ed. 1
Descomplicando  a
informática para concursos/  TELES, Reynaldo. 9788535228366. 1º Ed. 1
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O  fantástico  mundo  da
informática. VALSI, Tatiana. 858737296. 1º Ed. 1

Informática:  VELLOSO, Fernando de Castro. 9788535215366. 7. ed. 6
Dicionário  de  informática  e
internete:  SAWAYA, Márcia Regina. 8521310994. 3ª ed. 4
Manutenção  de
computadores:  PAIXÃO, Renato Rodrigues. 9788536503226. 1º Ed. 3
Padrões  de  arquitetura  de
aplicações corporativas. FOWLER, Martin. 9788536306384. 1º Ed. 3
Introdução  à  arquitetura  de
computadores. 

MURDOCCA,  Miles  J.;
HEURING, Vicente. 9788535206845. 1º Ed. 10

Arquitetura de computadores:
PATTERSON, David Ahennessy,
John L. 9788535223552. 4. ed. 6

Arquitetura de Computadores
Pessoais. WEBER, Raul Fernando. 9788577803118. 2.ed. 4

Arquitetura de computadores
pessoais. WEBER, Raul Fernando. 2. ed. 4
Fundamentos  de  Arquitetura
de Computadores. WEBER, Raul Fernando. 9788577803101. 3. ed. 6
Análises  e  projeto  de
sistemas:  DAVIS, William S. 1º Ed. 1
Análise e projeto de sistemas: DAVIS, William S. 8521604947. 1º Ed. 1
Projeto e desenvolvimento de
sistemas. SILVA, Nelson Pires da. 8571942110. 11. ed. 4
Introdução  á  organização  de
computadores. MONTEIRO, Mario Antonio. 8521610777. 3. ed. 1
Organização  e  projeto  de
computadores:  PATTERSON, David A. 9788535215212. 3. ed. 8
Arquitetura e organização de
computadores. STALLINGS, William. 9788576055648. 8 ed. 6
Arquitetura e organização de
computadores. STALLINGS, William. 9788576055648. 8ª ed. 12

Redes de computadores. 

CARISSIMI, Alexandre da Silva;
ROCHOL,  Juergen;
GRANVILLE,  Lisandro
Zambenedetti. 9788577804962. 1º Ed. 4

Comunicação  de  dados  e
redes de computadores. FOROUZAN, Behrouz A. 9788586804885. 4. ed. 15

Redes de computadores:  
FOROUZAN,  Behrouz  A;
MOSHARRAF, Firouz.

978858055168-
6. 1º Ed. 4

Redes  de  computadores  e  a
internet:  

KUROSE,  James  F.;   ROSS,
Keith W. 9788588639973. 5. ed. 1

Redes  de  computadores  e  a
internet. KUROSE, James F. 9788588639973. 5ªed. 1
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Redes:  MORIMOTO, Carlos E. 2. ed. 1

Roteadores e switches:  

NASCIMENTO,  Marcelo
Brenzink do;  TAVARES, Alexei
Corrêa. 857393453-0. 1º Ed. 4

Redes de computadores:  
OLIFER,  Natalia;   OLIFER,
Victor. 9788521615965. 1º Ed. 11

Redes de computadores:  
OLIFER,  Natalia;   OLIFER,
Victor. 9788521615965. 1º Ed. 11

Redes de computadores:  PETERSON, Larry L.
978853524897-

5. 5. ed. 9

Telecomunicações:  

SOARES  NETO,  Vicente;
SILVA,  Adelson  de  Paula;
JUNIOR, Mário Boscato C. 8571946388. 5. ed. 3

Redes de computadores. TANENBAUM, Andrew S. 1º Ed. 1
Redes de computadores. TANENBAUM, Andrew S. 9788535211856. 4. ed. 6

Redes de computadores:  TORRES, Gabriel. 8573231440. 1º Ed. 3

Redes de computadores:  TORRES, Gabriel. 9788561893286. 2. ed. 9
Redes  de  computadores  e
comunicação de dados. WHITE, Curt. 9788522110742. 1º Ed. 4
Internet  redes  de
computadores. WIRTH, Almir. 858874533X. 1º Ed. 3

A internet e seus protocolos:  FARREL, Adrian. 58535215913. 1º Ed. 5
Desenvolvendo  WAP  com
WML e WMLScript:  FORTA, Ben  et al. 8535207244. 1º Ed. 3
AprendendoWML  e
WMLScript. 

FROST, Martin. 8535207368. 1º Ed. 3

Hardware:  MORIMOTO, Carlos E. 9788599593103. 1º Ed. 8
Resposta  a  incidentes  de
segurança em computadores: MCCARTHY, N. K.

978858260131-
0. 1º Ed. 4

Redes  de  computadores  e
internet:  COMER, Douglas E. 9788560031368. 4. ed. 10

Construção de sites. DOTTA, Sílvia. 8526006479. 1º Ed. 2
Redes  de  computadores  e  a
internet:  

KUROSE,  James  F.;   ROSS,
Keith W. 9788581436777. 6. ed. 9

Redes  de  computadores  e  a
internet:  

KUROSE, James;  ROSS, Keith
W. 978858839188. 3. ed. 2

Guia  completo  de
cabeamento de redes. PINHEIRO, José Maurício S. 853521304. 1º Ed. 3
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Eclipse IDE:  BURNETTE, Ed.
8536307013

(broch.). 1º Ed. 4
Fundamentos  da
programação  de
computadores:  

ASCENCIO,  Ana  Fernanda
Gomes;   CAMPOS,  Edilene
Aparecida V.

978857605148-
0. 2. ed. 5

Fundamentos  da
programação  de
computadores:  

ASCENCIO,  Ana  Fernanda
Gomes;   CAMPOS,  Edilene
Aparecida Veneruchi de. 9788564574168. 3.ed. 5

Fundamnetos  da
programação  de
computadores:  

ASCENCIO,  Ana  F.  Gomes;
CAMPOS, Edilene Aparecida V. 2ªed. 1

UML:  
BOOCH, Grady;  RUMBAUGH,
James;  JACOBSON, Ivan. 9788535217841. 2. ed. 10

Introdução à HTML e PHP. 

CAMARGOS,  Luiz  Fernando
Macedo;   MENEZES,  Marco
Antonio Figueiredo. 9788573936513. 1º Ed. 4

Algoritmos numéricos. 
CAMPOS,  Filho,  Frederico
Ferreira. 9788521615378. 2ª ed. 4

Algoritmos:  

CORMEN,  Thomas  H.;
LEISERSON,  Charles  E.;
RIVEST,  Ronald;   STEIN,
Clifford. 9788535209266. 2. ed. 4

Lógica de programação:  
FORBELLONE,  André  Luiz
Villar. 9788576050247. 3. ed. 11

Padrões de projeto:  GAMMA, Erich. 9788573076103. 1º Ed. 8

Algoritmos  e  estruturas  de
dados. 

GUIMARÃES,  Ângelo  de
Moura;  LAGES, Newton Alberto
de Castilho. 9788521603788. 1º Ed. 9

Introdução à programação:  LOPES, Anita;  GARCIA, Guto. 9788535210194. 1º Ed. 4

Algoritmos:  

MANZANO,  José  Augusto  N.
G.;  OLIVEIRA, Jayr Figueiredo
de. 9788536502212.

27. ed.
rev. 6

Estudos dirigidos:  

MANZANO,  José  Augusto  N.
G.;   OLIVEIRA, Jayr Figueredo
de. 10. ed. 3

Estudo  dirigido  de
algoritmos. MANZANO, José Augusto N. G. 8. ed. 4

Algoritmos:  

MANZANO,  José  Augusto  N.
G.;  OLIVEIRA, Jayr Figueiredo
de. 9788536502212. 24. ed. 4

Algoritmos  e  lógica  de
programação em C/  PEREIRA, Silvio do Lago. 9788536503271. 01. 3

Engenharia de software:  PFLEEGER, Shari Lawrence. 8587918311. 2. ed. 3
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Programação  estruturada  de
computadores:  FARRER, Harry  et al. 9788521611806. 3. ed. 9
Lógica  de  programação  e
estruturas de dados/  

PUGA,  Sandra;   RISSETTI,
Gerson. 9788576052074. 2 ed. 4

Programação  aplicada  com
Microsoft .NET Framework. RICHTER, Jeffrey. 85-363-0439-1. 1º Ed. 4

Técnicas de programação:  SALIBA, Walter Luiz Caram. 007460731-6. 1º Ed. 5

Microsoft Asp.Net 3.5/  SHEPHERD, George. 9788577804955. 4

Algoritmos  e  lógica  de
programação:  

SOUZA,  Marco  Antonio  Furlan
de;   SOUZA,  Marco  Antonio
Furlan de  et al.

13:
9788522111299. 2 ed. 10

Organização  estruturada  de
computadores. TANENBAUM, Andrew. 5ªed. 1

Organização  estruturada  de
computadores. TANENBAUM, Andrew. 9788576050674. 5º ed. 6

Organização  estruturada  de
computadores. TANENBAUM, Andrew. 5ºed. 1

Engenharia de software:  TONSIG, Sérgio Luiz. 8574131539. 1º Ed. 3

Lógica de programação:  

UCCI,  Waldir;   SOUSA,
Reginaldo Luiz;  KOTANI, Alice
Mayumi. 8571941041. 10. ed. 3

Lógica de Programação. XAVIER, Gley Fabiano Cardoso. 9788573595253. 11.ed. 4

Lógica de Programação. XAVIER, Gley Fabiano Cardoso. 9788539604579. 13.ed. 5

Projeto de algoritmos:  
ZIVIANI,  Nivio;   BOTELHO,
Fabiano Cupertino. 9788522105250. 1º Ed. 4

Projeto de algoritmos:  ZIVIANI, Nivio. 9788522110506. 3. ed. 14

O livro oficial do ubuntu. BACON, Jono;  KRSTIC, Ivan.
978857780261-

6. 2. ed. 4
Orientação  a  objetos  na
prática:  CARDOSO, Caíque. 857393538-3. 1º Ed. 4
Lógica  de  programação  de
computadores:  ALVES, William Pereira.

978853650289-
2. 1º Ed. 4

Programação  de  games  com
Java. HARBOUR, Jonathan S. 9788522107315. 1º Ed. 4
Dominando  enterprise
javabeans. 

ROMAN, Ed;   AMBLER,  Scott
W.;  JEWELL, Tyler. 853630453-7. 1º Ed. 4

Programação  orientada  a
objetos com java:  BARNES, David J. 9788576051879. 4. ed. 2
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Aprendendo a programar em
Java 2:  BOENTE, Alfredo. 1º Ed. 3
Programação  orientada  a
objetos em Java. ISAIAS, Camilo. 9788575021996. 1º Ed. 14

Introdução  à  programação
orientada  a  objetos  com
visual basic. Net. CLARK, Dan. 8573932929. 1º Ed. 5

Java:  
DEITEL, Harvey M.;  DEITEL,
Paul J. 9788576050193. 6. ed. 2

Java:  
DEITEL,  Paul  J.;   DEITEL,
Harvey M. 9788576055631. 8. ed. 9

Lógica  e  design  de
programação:  FARREL, Joyce. 9788522107575. 1º Ed. 4

PHP Hacks:  HERRINGTON, Jack D. 9788577801565. 1º Ed. 4

Core Java. 
HORSTMANN,  Cay  S.;
CORNEL, Gary. 9780132354790. 1º Ed. 1

Core Java, volume 1/  
HORSTMANN,  Cay  S.;
CORNEL, Gary. 9788576053576. 8. ed. 3

Core Java:  
HORSTMANN,  Cay  S.;
CORNELL, Gary. 9780132354790. 8th ed. 1

Estudo  dirigido  de  Turbo
Pascal. 

MANZANO,  José  Augusto  N.
G.;  YAMATUMI, W.y. 8571944148. 7ª ed. 1

Fundamentos de computação
e orientação a objetos usando
Java. PINHEIRO, Francisco A. C. 852161516-7. 1º Ed. 8
Introdução  à  programação
orientada  a  objetos  usando
Java. SANTOS, Rafael. 853521206. 1º Ed. 9

Java para iniciantes:  SCHILDT, Herbert.
978858260336-

9. 6. ed. 4

Programação com java:  
SCHILDT,  Herbert;   SKRIEN,
Dale.

978858055267-
6. 1º Ed. 4

Conceitos  de  linguagens  de
programação. SEBESTA, Robert W. 9788577807918. 9. ed. 7

Use a cabeça! Java/  SIERRA, Kathy;  BATES, Bert. 9788576081739. 2. ed. 9
Conceitos  de  computação
com o essencial de Java. HORSTMANN, Cay. 85-363-0443-X. 3. ed. 4

Lógica de programação com
pascal. 

ASCENCIO,  Ana  Fernanda
Gomes. 8534610630. 1º Ed. 14

Linguagem SQL:  BAPTISTA, Luciana Ferreira.
978853650373-

8. 1º Ed. 3
Princípios  de  análise  e BEZERRA, Eduardo. 9788535216967. 2. ed. 6
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projeto  de  sistemas  com
UML. 
Modelagem  e  projetos
baseados  em  objetos  com
UML 2. RUMBAUGH, James. 9788535217537. 2. ed. 8
Modelagem  de  aplicações
XML com UML:  CARLSON, David. 8534614067. 1º Ed. 3
Conhecendo  e  Trabalhando
com o Visual Basic 6.0. CÔRTES, Pedro Luiz. 8571945969. 8° ed. 1

Conhecendo  e  trabalhando
com visual basic 6.0. 

CÔRTES,  Pedro  Luiz;
SCHERR,  Roberto  Alessandre. 8. ed. 3

Modelagem  conceitual  e
projeto de bancos de dados. COUGO, Paulo Sérgio. 9788535201581. 1º Ed. 3

Desenvolvimento  Web  ágil
com Rails. 

THOMAS,  Dave;   HANSSON,
David  Heinemeier;   BREEDT,
Leon;  CLARK, Mike. 9788577802647. 2. ed. 4

Fundamentos  do  desenho
orientado a objeto com UML. PAGE-JONES, Meilir. 8534612439. 1º Ed. 1

Utilizando UML e padrões:  LARMAN, Craig. 9785860031528. 3.ed. 10
Estudo  dirigido  de  Visual
Basic 6.0. MANZANO, José Augusto N. G. 857194606. 4. ed. 4
Estudo dirigido de linguagem
c. MANZANO, José Augusto N. G. 8571948879. 7. ed. 4

MySQL 5.5 interativo:  MANZANO, José Augusto N. G. 9788536501451. 1º Ed. 3
Treinamento  em  linguagem
C:  MIZRAHI, Victorine Viviane. 007460885. 1º Ed. 1

Treinamento  em  linguagem
C:  MIZRAHI, Victorine Viviane. 007460855. 1º Ed. 1

Análise essencial:  POMPILHO, S. 857932023. 1º Ed. 3

XHTML:  PROFFIT, Brian;  ZUPAN, Ann. 8534613206. 1º Ed. 6
C, completo e total. SCHILDT, Herbert. 9788534605953. 3. ed. 5

HTML 4.0 e XHTML 1.0/  SILVA, Osmar J. 8571948313. 9. ed. 3

Clipper 5.2:  

INSTITUTO  BRASILEIRO  DE
PESQUISA  EM
INFORMÁTICA. 8585588241. 1º Ed. 1

111 funções do Clipper 5. RAMALHO, José Antonio Alves. 1º Ed. 1

Kylix:  
TAYLOR,  Dom;   MISCHEL,
Jim;  GENTRY, Tim. 8535208394. 1º Ed. 3
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Infomática:  SILVA, Mário Gomes da. 9788536501857. 9. ed. 9

Informática:  SILVA, Mário Gomes da. 9788571948655. 11. ed. 3

Dominando o Delphi 4:  CANTÙ, Marco. 8534610460. 1º Ed. 1
Estudo dirigido de Microsoft
Office Word 2007. 

MANZANO, André Luiz N. G.;
MANZANO, Maria Izabel N. G. 9788536501642. 30

Informática:  SILVA, Mário Gomes da. 9788536501857. 1º Ed. 15

Informática:  SILVA, Mário Gomes da. 9788536501475. 2. ed. 5
Informática:  SILVA, Mário Gomes da. 9788571949409. 10. ed. 1

Informática:  SILVA, Mário Gomes da. 8571948658. 7. ed. 1

Informática:  SILVA, Mário Gomes da. 8571949409. 7. ed. 1

Informática:  SILVA, Mário Gomes da. 8571949409. 8. ed. 1
Estudo Dirigido de Microsoft
Office Access 2003. ALVES, William Pereira. 9788536500294. 3. ed. 10
TDD  desenvolvimento
guiado por testes. BECK, Kent.

978857780724-
6. 1º Ed. 4

Windows Server 2008:  STANEK, William R.
978-85-7780-

485-6. 1º Ed. 4

Sistemas Operacionais:  DAVIS, Williamj S. 8570015747. 3. ed. 1

Sistemas operacionais. 
DEITEL, Harvey M.;  DEITEL,
Paul J.;  CHOFFNES, D. R.

8576050110
(broch.). 1º Ed. 6

Sistemas operacionais. 
DEITEL, Harvey M.;  DEITEL,
Paul J.;  CHOFFNES, D. R. 9788576050117. 3. ed. 6

Linux:  FERREIRA, Rubem E. 8575220381. 1º Ed. 3

Microsoft Visual Basic 2010: HALVORSON, Michael.
978-85-7780-

836-6. 1º Ed. 4
Programação  com objective-
C. KOCHAN, Stephen.

978858260111-
2. 5. ed. 4

Arquitetura  de  sistemas
operacionais. 

MACHADO, Francis B. (Francis
Berenger);  MAIA, Luiz Paulo. 9788521622109. 5. ed. 5

Arquitetura  de  sistemas
operacionais. 

MACHADO, Francis B. (Francis
Berenger);  MAIA, Luiz Paulo. 9788521615484. 4. ed. 6

Kit  de  treinamento  MCTS
(Exame 70-643):  

MACKIN, J. C;  BLUM, Sérgio
Adriano;   SCIENTIFIC
LINGUAGEM LTDA.

978-85-8260-
069-6. 2. ed. 8

Estudo Dirigido de Windows
XP. MANZANO, José Augusto N. G. 8571948577. 2. ed. 4
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Estudo dirigido de Microsoft
Office Excel 2007. MANZANO, André Luiz N. G. 9788536501680. 2. ed. 15

Windows 8 Passo a passo. 
RUSEN,  Ciprian  Adrian;
BALLEW, Joli.

978858260097-
9. 1º Ed. 4

Fundamentos  de  sistemas
operacionais. 

SILBERSCHATZ,  Abraham;
GALVIN, Peter Baer;  GAGNE,
Greg. 9788521617471. 8. ed. 9

Delphi e Kylix:  SONNINO, Bruno. 8534615233. 1º Ed. 3
Sistemas  operacionais
modernos. 

TANENBAUM,  Andrew  S.;
WOODHULL, Albert S. 9788576052371. 3. ed. 12

Sistemas operacionais:  
TANENBAUM,  Andrew  S.;
WOODHULL, Albert S. 9788577800575. 3. ed. 6

Android:  
DEITEL,  Paul  J.;   DEITAL,
Harvey;  DEITAL, Abbey.

978858260338-
3. 2. ed. 4

Sistema distribuídos:  
TANENBAUM,  Andrew;
STEEN, Maarten Van. 2 ed. 6

Sistemas distribuídos:  
TANENBAUM,  Andrew  S.;
STEEN, Maarten Van. 9788560031498. 2. ed. 15

Estruturas  de  dados
fundamentais:  PEREIRA, Silvio do Lago. 97885719437-4. 12. ed. 4
Estruturas  de  dados
fundamentais/  PEREIRA, Silvio do Lago. 7. ed. 3
Estruturas  de  dados  e  seus
algoritmos. 

SZWARCFITER,  Jaime  Luiz;
MARKENZON, Lilian. 8521610149. 1º Ed. 1

Estrutura de dados. VELOSO, Paulo. 8570013523. 1º Ed. 1

Projeto de banco de dados:  

MACHADO,  Felipe  Nery
Rodrigues;   ABREU,  Mauricio
Pereira de. 9788536502526.

17. ed.
rev.

atual. 6
Introdução  a  sistema  de
bancos de dados. DATE, C. J. 8535205608. 7. ed. 1
Introdução  a  sistemas  de
bancos de dados. DATE, C. J. 9788535212730. 8. ed. 14

Microsoft SQL server 2008:  HOTEK, Mike.
978857780642-

3. 1º Ed. 4

Projeto de banco de dados:  
MACHADO,  Felipe  Nery
Rodrigues;  ABREU, Mauricio. 9788536302526. 16. ed. 4

Sistemas de banco de dados:  ROB, Peter;  CORONEL, Carlos.
9788522107865

(broch.). 8. ed. 4

Sistema de banco de dados. 

SILBERSCHATZ,  Abraham;
KORTH, Henry F. E Sudarshan,
S. 9788534610735. 3. ed. 4

Sistema de banco de dados. 
SILBERSCHATZ,  Abraham   et
al. 9788534610735. 5. ed. 3
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Banco de dados:  ALVES, William Pereira. 9788536502557. 1º Ed. 3
Segurança  da  informação
para leigos:  SILVA, Gilson Marques da.

978857780561-
7. 1º Ed. 4

Inteligência artificial:  
BITTENCOURT,  Guilherme;
FERRAMENTAS. 8532801382. 3. ed. 5

10.5.2. Sistema Integrado de Bibliotecas (SIB)

O  Sistema  Integrado  de  Bibliotecas  é  constituído  por  todas  as  bibliotecas  do

Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  da  Bahia  e  tem  a  finalidade  de

gerenciar  A INTEGRAÇÃO DAS BIBLIOTECAS e otimizar  a utilização dos recursos

informacionais,  tecnológicos,  humanos  e  orçamentários,  de forma a  atender  ao  ensino,

pesquisa e extensão. Encontra-se acessível um riquíssimo acervo digital com milhares de

títulos de livros nas bibliotecas virtuais da Ebray e Cengage que podem ser consultados ou

emprestados. O Portal de Periódicos da CAPES é outra importante fonte de informação

que amplia  este  imenso acervo digital.Para  o acesso basta estar  na rede institucional  e

seguir os passos descritos para cada biblioteca virtual. Todos os links e orientações podem

ser encontrados no site do SIB.

10.5.3. Adequação do Acervo Bibliográfico

Apesar de possuir  um bom número de títulos,  este projeto prevê a demanda de

novos  livros  ao  longo  dos  próximos  três  anos.  Tais  aquisições  surgem das  crescentes

mudanças  tecnológicas  que,  a  todo  o  momento,  oferecem  novos  temas  de  estudo  e

aplicações profissionais. Para isto, estima-se que devam ser adquiridos um conjunto de 40

títulos  ano,  com uma média  de  cinco  livros  por  título.  Tomando  um preço  médio  de

mercado de R$ 180,00 por título, a razão livro/aluno por disciplina de oito exemplares por

título, estima-se um custo total de R$ 45.000,00. Assim obtemos as estimativas mostradas

no quadro abaixo: 

ANO 02 ANO 03 ANO 04
R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto de Implantação do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento

de Sistemas do campus Valença, apresenta em sua essência uma proposta curricular que

vai ao encontro das principais demandas de formação e atuação dos profissionais de TI,

requeridos pelo mercado de trabalho. Em consonância a isto, a oferta deste curso também

surge  de  demandas  locais  e  da  crescente  necessidade  de  profissionais  altamente

qualificados na área de tecnologia da informação. Ao associar-se a infraestrutura física e de

pessoal disponível no campus Valença, à sua experiência de quase duas décadas de ensino

técnico  e  superior  na área  de computação,  tem-se a  certeza  da oferta  de um curso de

qualidade, que atenderá não somente aos anseios da população da região, mas também das

demandas nacionais e a missão dos Institutos Federais de Educação na interiorização do

ensino técnico e tecnológico, público e de qualidade.
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Apêndice I – Ementário

1º SEMESTRE

NOME: Lógica de Programação

CÓDIGO: PRG01 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 1

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Introduzir  o  aluno  aos  conceitos  básicos  de  lógica  de  programação,  estimulando  o

raciocínio lógico e estruturado para resolver problemas e desenvolver algoritmos. Ensinar
ao aluno uma linguagem de programação estruturada.

EMENTA:
 Introdução à programação. 
 Introdução a Lógica Matemática;
 Noções de algoritmos e suas representações. 
 Pseudo-código. 
 Lógica e programação em linguagem de programação estruturada. 
 Tipos de dados
 Entrada e saída de dados
 Operadores aritméticos, lógicos e relacionais.
 Estruturas de decisão e de repetição. 
 Arrays: strings, vetores e matrizes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 FORBELLONE, A. L. Introdução a Lógica de Programação. 3.ed. Pearson Brasil, 2005.
 MANZANO, J. A. N. G; OLIVEIRA, J. F. Algoritmos - Lógica para Desenvolvimento de

Programação de Computadores. 27.ed. São Paulo: Érica|Saraiva, 2014.
 SOUZA, M. A. F. de; GOMES, M. M.; SOARES, M. V.; CONCILIO, R.  Algoritmos e

Lógica de Programação. 2.ed. Cengage Learning, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 AGUILAR,  L.J.  Fundamentos de Programação:  Algoritmos,  Estruturas  de  dados  e

Objetos. 3 ed. McGraw-Hill, 2008.
 GUIMARÃES, A. M.; LAGES, N. A. C. Algoritmos e Estruturas de Dados. LTC, 1994.
 LOPES,  A.;  GARCIA,  G. Introdução  à  Programação:  500  Algoritmos  Resolvidos.

Campus, 2002.
 SHILDT, H. C - Completo e Total. 3.ed. Makron Books,2010.
 ZIVIANI, N. Projeto de Algortimos – com implementação em Pascal e C. 3.ed. Cengage

Learning, 2010.

NOME: Introdução a Computação
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CÓDIGO: TEC01 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 1

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Introduzir  o  aluno  aos  conceitos  básicos  da  computação,  correlacionando  os

conhecimentos que serão construídos no decorrer do curso.
 Apresentar  ao  aluno  as  diferentes  plataformas  computacionais  e  as  tecnologias  de

hardware e software utilizadas nestas plataformas. 
 Apresentar ao aluno as diversas áreas relacionadas à Tecnologia da Informação.

EMENTA:
 História e evolução dos computadores. 
 Componentes básicos de um computador.
 Sistemas numéricos. 
 Noções de sistemas operacionais, utilitários, redes, tipos de linguagens, compiladores e 

interpretadores.
 Os conceitos, tipos, objetivos, funções e componentes de sistemas de informação. 
 Visão geral das áreas de pesquisa em Tecnologia da Informação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 NORTON, Peter. Introdução à informática. São Paulo: Makron Books, 2009. 
 ALCALDE LANCHARRO, Eduardo. Informática básica. São Paulo: Makron Books,

2004
 PATTERSON, D. A.; HENNESSY, J. L.  Organização e Projeto de Computadores.

4.ed. Campus, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 VELLOSO, F. C. Informática: conceitos básicos. 9. ed. Elsevier-Campus, 2014.
 MEIRELLES,  Fernando  de  Souza.  Informática:  novas  aplicações  com

microcomputadores. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2004.
 MARÇULA,  Marcelo;  BENINI  FILHO,  Pio  Armando.  Informática:  conceitos  e

aplicações. 4. ed. rev. São Paulo: Érica, 2013.
 MONTEIRO, M. A. Introdução à Organização de Computadores. 5.ed. LTC, 2007.
 PATTERSON,  D.  A.;  HENNESSY,  J.  L.  Arquitetura  de  Computadores:  Uma

Abordagem Quantitativa. 5.ed. Campus, 2013.

NOME:Arquitetura de Computadores

CÓDIGO: TEC02 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 1

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Apresentar os conceitos e fundamentos das arquiteturas de computadores e
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fornecer noções que permitam ao aluno compreender o funcionamento dos
componentes que perfazem o seu ambiente de trabalho.

 Capacitar o aluno para compreender corretamente a relação entre dispositivos
de  hardware  e  software  e  aplicação  dos  conceitos  da  organização  dos
componentes dos computadores.

EMENTA:
 Noções de Hardware e Software. 
 Sistemas Computacionais: histórico, definição, características e tipos. 
 Organização de Computadores: memórias, unidade central de processamento, unidades 

de entrada/saída.
 Introdução a arquiteturas avançadas (pipelines, RISC, CISC). 
 Arquitetura de Processadores Modernos. 
 Arquitetura de Processamento Paralelo. 
 Conjunto de instruções: operações, formato e armazenamento das instruções.
 Dispositivos de Entrada e Saída. 
 Organização de memória
 Barramento.
 Endereçamento.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 PATTERSON, D. A.; HENNESSY, J. L.  Organização e Projeto de Computadores.

4.ed. Campus, 2014.
 STALLINGS, W.  Arquitetura e organização de computadores. 8a edição.  Prentice

Hall Brasil. 2010.
 TANENBAUM, A. S. Organização estruturada de computadores. 6a edição. Prentice

Hall Brasil. 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 MONTEIRO, M. A. Introdução à Organização de Computadores. 5.ed. LTC, 2007.
 PATTERSON,  D.  A.;  HENNESSY,  J.  L.  Arquitetura  de  Computadores:  Uma

Abordagem Quantitativa. 5.ed. Campus, 2013.
 TANENBAUM, A. S; BOS, H. Sistemas operacionais modernos. 4.ed. Pearson, 2016.
 TANENBAUM,  A.  S.;  WOODHULL,  A.  S.  Sistemas  operacionais,  projeto  e

implementação. 3.ed. Bookman, 2008.
 WEBER,  R.  F.  Fundamentos  de  Arquitetura  de  Computadores.  4.ed.  Bookman,

2012.

NOME: Introdução à Matemática

CÓDIGO: MAT01 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 1º

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Desenvolver a lógica matemática e conceitos fundamentais da matemática básica nos alunos do 
curso.
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EMENTA:
 Introdução a lógica matemática, teoria dos conjuntos, conjuntos numéricos, teoria geral 

das funções, funções polinomiais e exponenciais, logaritmos e trigonometria. Conceitos 
gerais sobre Lógica Proposicional e de Predicados, tabelas-verdade, equivalência lógica, 
funções booleanas, diagramas de Karnaugh

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 ALENCAR FILHO, Edgard. Iniciação à Lógica Matemática. São Paulo Editora Nobel

2014.
 SCHEINERMAN,  E.  R.  Matemática  discreta:  uma introdução.  Tradução  da  2.  ed

norte-americana. Cengage learning, 2011. 
 LIMA, Elon Lages,  A Matemática do Ensino Médio, volume 1,2,3,4. Rio de Janeiro

IMPA/SBM. 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 BONAFINI, F. C. Matemática: estudo e ensino. Pearson, 2011. 
 GARCIA LOPEZ, J.;  MENEZES, P. B.;  TOSCANI, L.  V.  Aprendendo Matemática

Discreta com Exercícios. Bookman, 2009. 
 GERSTING,  J.  L.  Fundamentos  matemáticos  para  a  ciência  da computação:  um

tratamento moderno de matemática discreta. 5. Ed. LTC, 2004. 
 HUNTER, D. J. Fundamentos de matemática discreta. LTC, 2011. 
 SHITSUKA,  R.;  SHITSUKA,  R.  I.  C.  M.;  SHITSUKA,  D.  M.;  CALEB,  C.  D.  M.

Matemática fundamental para tecnologia. Érica, 2009. 

NOME:Inglês I

CÓDIGO: DIV01 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 1

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Adquirir fluência oral, escrita, auditiva e leitora em Língua Inglesa no nível Iniciante

EMENTA:
 Leitura, análise e interpretação de textos. Leitura intensiva para fins específicos. Prática de

compreensão  e  comunicação  oral  e  escrita.  Domínio  do  vocabulário  específico  em
situações concretas de comunicação num processo interativo.

CONTEÚDO: VOCABULÁRIO, GRAMÁTICA e FUNÇÃO LINGUÍSTICA:
 Verbo BE/ Apresentações,  Saudações, Linguagem de sala de aula,  Reconhecimento de

cognatos, Alfabeto, Números;
 Adjetivos,  Nacionalidades,  Pronomes  Pessoais,  Expressão  de  opiniões,  Troca  de

informações pessoais, Compreensão leitora;
 Ocupações,  Família,  Presente  Simples,  Pronomes  adjetivos  possessivos,  Preposições,
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Perguntas e respostas sobre família e trabalho;
 Objetos pessoais, Pronomes demonstrativos, There + be, Expressão dos atos de concordar,

discordar, descrever, comparar;
 Comidas  e  bebidas,  dias  da  semana,  Advérbios  de  frequência,  Pronomes  objeto,  caso

genitivo, Expressão de opiniões sobre hábitos alimentares e atividades de lazer, Pedidos
em restaurantes.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 AMOS, E.; PRESCHER, E. The Richmond Simplified Grammar of English. Richmond

- Moderna, 2008. 
 SELIGSON, P.; SILI, R. English ID Starter: student’s book, workbook. Richmond - 

Moderna, 2013. Rio – a twentieth century Fox film from the creators of Ice Age: Blu and 
Jewel. With audio CD and online resources. Richmond.

 HORNBY, A.S.OXFORD ADVANCED LEARNERS’S DICTIONARY of 
Current English. Oxfort University Press Oxford, 1995. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 COLLINS. Dicionário Inglês/Português – Português/Inglês. DISAL, 2009.
 Dicionário Oxford Escolar: para estudantes brasileiros de inglês. Oxford University 

Press, 2013. Edição atualizada.
 HOLLAENDER, A.; VARELLA, V. The Landmark Dictionary: para estudantes 

brasileiros de Inglês. – 5. ed. São Paulo, Moderna, 2014. (Richmond)
 MURPHY, R.; CRAVEN, M.; VINEY, B.. English Grammar in Use – book with 

answers key and CD-ROM pack -4th edition, Cambridge University Press, 2012.
 MUNHOZ, Rosangela. Inglês Instrumental. Módulos I e II. São Paulo: Texto novo,2002.

2º SEMESTRE

NOME:Linguagem de Programação
CÓDIGO: PRG02 CH: 60h
TIPO: Obrigatória PERIODO: 2
PRÉ-REQUISITOS: PRG01 CRÉDITOS: 4
OBJETIVOS:

 Continuar  o  desenvolvimento  dos  conceitos  básicos  de  lógica  de  programação,
estimulando  o  raciocínio  lógico  e  estruturado  para  resolver  problemas  e  desenvolver
algoritmos, praticando conceitos com uso de uma linguagem de programação estruturada. 

 Habilitar o aluno a desenvolver algoritmos mais elaborados.

EMENTA:
 Linguagem  de  programação  estruturada;  Funções  e  procedimento:  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:
 BACKES, A. Linguagem C: Completa e Descomplicada. Elsevier-Campus, 2013.
 PEREIRA,  S.  L.  Algoritmos  e  Lógica  de  Programação  Em C -  Uma Abordagem
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Didática. Érica, 2010.
 SHILDT, H. C - Completo e Total. 3.ed. Makron Books, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 ALBANO, R. S.; ALBANO, S. G.  Programação em Linguagem C. Ciência Moderna,

2010.
 DAMAS, L. Linguagem C. LTC, 2007.
 FORBELLONE,  A.  L.  Introdução a  Lógica  de  Programação.  3.ed.  Pearson Brasil,

2005.
 LOPES,  A.;  GARCIA,  G.  Introdução à  Programação:  500 Algoritmos  Resolvidos.

Campus, 2002.
 ZIVIANI,  N.  Projeto  de  Algoritmos  –  com  implementação  em  Pascal  e  C.  3.ed.

Cengage Learning, 2010. 

NOME:Sistemas Operacionais

CÓDIGO: TEC06 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 2

PRÉ-REQUISITOS: TEC02 CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Compreender  as  técnicas  de  gerência  de  processador,  memória  e  disco

utilizadas pelos sistemas operacionais, bem como os problemas associados.
 Compreender  o  nível  de  abstração  oferecido  pelo  sistema  operacional  e  a

intermediação de recursos da arquitetura de computadores.

EMENTA:
 Conceitos de Sistemas Operacionais
 Processos

o Estados e Transições
o Escalonamento
o Comunicação e Sincronização de Processos
o Semáforos

 Gerência de Memória
o Memória Virtual
o Segmentação e Paginação 

 Gerência de Disco
 Virtualização
 Estudos de Caso de Sistemas Operacionais

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P. B.; GAGNE, G. Fundamentos de sistemas 

operacionais. 9.ed. LTC, 2015.
 TANENBAUM, A. S; BOS, H. Sistemas operacionais modernos. 4.ed. Pearson, 2016.
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 Deitel H. M.; Deitel P. J.; Choffnes D. R.;Sistemas Operacionais, 3ª. Edição, Editora 
Prentice-Hall, 2005, ISBN 8576050110. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J.; CHOFFNES, D. R. Sistemas operacionais. 3.ed. 

Prentice Hall Brasil, 2005.
 MACHADO, F. B.; MAIA, L. P. Arquitetura de Sistemas Operacionais. 6. ed. LTC, 

2013.
 TANENBAUM,  A.  S.;  WOODHULL,  A.  S.  Sistemas  operacionais,  projeto  e

implementação. 3.ed. Bookman, 2008.
 CARISSIMI, Alexandre da Silva;  ROCHOL, Juergen;  GRANVILLE, Lisandro 

Zambenedetti.   Redes de computadores.   Porto Alegre  2009.
 FOROUZAN, Behrouz A.   Comunicação de dados e redes de computadores.  

São Paulo:  McGraw-Hill,  2008.

NOME:Fundamentos de Redes de Computadores

CÓDIGO: TEC03 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 2

PRÉ-REQUISITOS: TEC01 CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Apresentar conceitos básicos de redes de comunicação de dados, redes de computadores 

e da Internet, em especial, os protocolos de comunicação nas diversas camadas dos 
modelos de referência TCP/IP.

 Capacitar o aluno a compreender os principais conceitos relacionados à arquitetura, 
funcionamento e implementação de redes de computadores, bem como seus protocolos e
principais aplicações. 

 Contextualizar a Internet historicamente, descrevendo sua arquitetura, funcionamento e 
evolução.

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.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 CARISSIMI, Alexandre da Silva;  ROCHOL, Juergen;  GRANVILLE, Lisandro 

Zambenedetti.   Redes de computadores.   Porto Alegre  2009.
 FOROUZAN, Behrouz A.   Comunicação de dados e redes de computadores. 

  São Paulo:  McGraw-Hill,  2008.
 KUROSE, James F.;  ROSS, Keith W. Redes de computadores e a internet:    São 
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Paulo:  Pearson Education,  2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

 WHITE, Curt. Redes de computadores e comunicação de dados.   São Paulo:  
CengageLearning,  2012.

 MURDOCCA, Miles J.;  HEURING, Vicente. Introdução à arquitetura de 
computadores.   Rio de Janeiro:  Elevier,  2000.

 OLIFER, Natalia;  OLIFER, Victor. Redes de computadores:    Rio de Janeiro:  
LTC,  2013.

 DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J.; CHOFFNES, D. R. Sistemas operacionais. 3.ed. 
Prentice Hall Brasil, 2005.

 MACHADO, F. B.; MAIA, L. P. Arquitetura de Sistemas Operacionais. 6. ed. LTC, 
2013.

NOME:Leitura e Produção Textual

CÓDIGO: DIV03 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 2

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Refletir sobre os usos da língua em suas modalidades oral e escrita, de forma que seja

possível  ter  uma  visão  panorâmica  das  principais  questões  em  torno  de  seus  usos,
observando-se a norma padrão da Língua Portuguesa. Leitura, interpretação e produção
de textos.

EMENTA:
 Língua, linguagem fala, discurso. 
 Língua oral X Língua escrita. 
 Leitura e Interpretação de textos. 
 Expressão escrita:  seleção, organização e integração de ideias; estruturação de período,

parágrafos e textos; esquema, resumo e resenha.
 Uso  dos  processos  de  coordenação  e  subordinação;  propriedade  de  linguagem  e  de

vocabulário;  revisão gramatical (ortografia,  acentuação, crase,  concordância,  regência e
pontuação.

 Produção e formatação de textos científicos (Dissertações, monografias. Artigos).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 CARNEIRO, A. D. Redação em Construção: a escritura do texto. 2. ed. Editora 

Moderna, 2003. 
 FÁVERO, L. L.; KOCH, I. G. V. Linguística Textual – Introdução. 10. ed. Cortez, 

2012.

111



 INFANTE, U. Do Texto ao Texto: curso prático de leitura e redação. Scipione, 1999. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 ABREU, A. S. Curso de Redação. 12. ed. Ática, 2004. 
 FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de Texto. 17. ed. Vozes, 2008. 
 MARTINS, D. S.; ZILBERKNOP, L. S. Português Instrumental. 28. ed. Atlas, 2009. 
 MEDEIROS, J. B.; TOMASSI, C. Redação Técnica: elaboração de relatórios técnico-

científicos e técnica de normalização textual. 2. ed. Atlas, 2010. 
 OLIVEIRA, J. L. Texto Acadêmico: técnicas de redação e pesquisa científica. Vozes, 

2005. 

NOME:Inglês II

CÓDIGO: DIV02 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 2

PRÉ-REQUISITOS: DIV01 CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Adquirir fluência oral, escrita, auditiva e leitora em Língua Inglesa 

EMENTA:
 Leitura e técnicas de tradução de textos. Compreensão e interpretação de textos técnicos

de informática. Gramática e verbos. Expressões técnicas na informática. Inglês na Internet.
Descrição de textos técnicos.

CONTEÚDO: VOCABULÁRIO, GRAMÁTICA e FUNÇÃO LINGUÍSTICA:
 Verbo BE/ Apresentações, Saudações, Linguagem de sala de aula, Reconhecimento de 

cognatos, Alfabeto, Números;
 Adjetivos, Nacionalidades, Pronomes, Expressão de opiniões, Troca de informações 

pessoais;
 Presente Simples, Advérbios de frequência, Descrição de hábitos e atividades de rotina, 

Expressões de obrigação, Horas;
 Presente Contínuo, Contraste entre ações rotineiras e momentâneas;
 Verbo modal CAN, Descrição de habilidades; Esportes, roupas, acessórios.
 There + Be (presente), Imperativo, Preposições, Descrição de locais, Compreensão de 

instruções, Informação de direções.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

 AMOS, E.; PRESCHER, E. The Richmond Simplified Grammar of English. Richmond
- Moderna, 2008. 

 SELIGSON, Paul. English ID 1A: student’s book, workbook. Moderna, 2013.
 Kung Fu Panda! (DreamWorks) With audio CD and online resources. Scholastic.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 COLLINS. Dicionário Inglês/Português – Português/Inglês. DISAL, 2009.
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 Dicionário Oxford Escolar: para estudantes brasileiros de inglês. Oxford University Press, 
2013. Edição atualizada.

 HOLLAENDER, A.; VARELLA, V. The Landmark Dictionary: para estudantes 
brasileiros de Inglês. – 5. ed. São Paulo, Moderna, 2014. (Richmond) 

 MURPHY, R.; CRAVEN, M.; VINEY, B. English Grammar in Use – book with 
answers key and CD-ROM pack -4th edition, Cambridge University Press, 2012.

 SWAN, M. Practical English Usage. 3. ed. (2005) Oxford University Press, 1980, 1995, 
2005.

3º SEMESTRE

NOME: Linguagem de Programação Orientada a Objetos I

CÓDIGO: PRG04 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 3

PRÉ-REQUISITOS: PRG02 CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Apresentar os fundamentos do paradigma de programação orientado a objetos no processo

de desenvolvimento de software. 
 Capacitar a compreensão correta por parte do aluno da aplicação da orientação a objetos. 
 Apresentar  a  implementação  dos  mecanismos  teóricos  e  recursos  adicionais  de  uma

linguagem orientada a objetos. 

EMENTA:
 Introdução aos conceitos de programação orientada a objetos. Modelo de Objetos. Classes,

atributos,  métodos,  mensagens,  encapsulamento.  Conceitos  e  técnicas  de programação.
Desenvolvimento  de  sistemas  com  classes,  herança,  polimorfismo,  bibliotecas,
reusabilidade e interfaces.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 SANTOS, Rafael, Introdução à programação orientada a objetos usando Java, Rio de

Janeiro. Campus, 2003.
 HORSTMANN, Cay S.; CORNEL, Gary, Core Java, 8ªed, São Paulo, Person

Prentice  Hall, 2010.
 ISAIAS, Camilo, Programação  orientada  a  objetos  em  java:  conceitos

fundamentais. Florianópolis.Visual Books, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 SCHILDT, H.  Java: A Referência Completa. Tradução da Oitava Edição. Alta Books,

2014.
 SCHILDT,  H.  Java  para  Iniciantes  –  Crie,  Compile  e  Execute  Programas  Java

Rapidamente. 6. ed. Bookman, 2015.
 SCHILDT, H.;  SKRIEN, D.  Programação com Java: Uma Introdução Abrangente.

McGraw-Hill, 2013.
 SIERRA, K; BATES, B. Use a cabeça! Java. Tradução da Segunda Edição. Alta Books,

2007.
 SILVEIRA, G.; TURINI, R. Java 8 Prático: Lambdas, Streams e os novos recursos da
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linguagem. Casa do Código, 2014.

NOME:Estrutura de Dados

CÓDIGO: PRG02 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 3

PRÉ-REQUISITOS: PRG02 CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Capacitar  o  aluno  a  compreender  e  desenvolver,  do  ponto  de  vista  da  representação

computacional e da utilização, a construção de algoritmos e estruturas de dados.

EMENTA:
 Representação  dos  dados,  tipos  abstratos  de  dados.  Alocação  dinâmica  de  memória.

Estrutura de dados lineares:  a lista e suas variantes. Recursividade. Busca em Vetores.
Pilhas  e  Filas.  Estrutura  de  dados  não-lineares:  Árvores.  Noções  de  complexidade
assintótica de programas e otimização.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 CELES, W.; CERQUEIRA, R.; RANGEL, J. L. Introdução à Estrutura de Dados: Com

Técnicas de Programação em C. 2.ed. Elsevier, 2016.
 GUIMARAES,  A.  M.;  LAGES,  N.  A.  Algoritmos  e  Estruturas  de  Dados.  Rio  de

Janeiro: LTC, 1994.
 MARKENZON, L;  SZWARCFITER,  J.  L.  Estruturas de Dados e  seus Algoritmos.

2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 FARRER, H.; BECKER, C. G.; FARIA, E. C.; MATOS, H. F.; SANTOS, M. A.; MAIA,

M. L. Algoritmos Estruturados. 3.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
 FORBELLONE,  A.  L.  V.;  EBERSPÄCHER,  H.  F.  Lógica  de  Programação  -  A

construção de algoritmos e estruturas de dados. 3.ed. Pearson, 2005.
 PUGA, S.;  RISSETTI,  G.  Lógica de Programação e Estruturas de Dados.  Prentice

Hall, 2008.
 WIRTH, N. Algoritmos e Estruturas de Dados. Rio de Janeiro: LTC, 1989.
 ZIVIANI,  N.  Projeto  de  Algortimos  –  com implementação  em Java  e  C++.  1.ed.

Cengage Learning, 2006.

NOME:Análise e Projeto de Sistemas

CÓDIGO: PRG08 CH: 60h
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TIPO: Obrigatória PERIODO: 3

PRÉ-REQUISITOS: PRG02 CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Desenvolver  o  conhecimento  em  análise  de  sistemas,  a  partir  da  Análise  e  Projeto

Orientado a Objetos, utilizando a notação UML para modelagem de projetos e sistemas de
informação. Além disso, a disciplina visa fornecer ao aluno o embasamento essencial para
levá-lo:  1)  a  conhecer  e  analisar  os  principais  modelos  e  abordagens  para  Análise  e
Projeto de software, 2) a ser capaz de desenvolver um produto de software confiável e de
qualidade, elaborando documentação adequada.

EMENTA:
 Introdução à Análise de Sistemas. 
 Paradigmas de Desenvolvimento de Software: Análise Estruturada e Análise Orientada a 

Objetos. 
 Análise de Sistemas Orientada a Objetos: Modelagem Conceitual, Análise e Especificação

de Requisitos de Software utilizando a linguagem Unified Modeling Language (UML). 
 Processos de desenvolvimento AGIL; 
 Concepção de um sistema; 
 A construção de um sistema; 
 Artefatos de desenvolvimento; 
 Fluxos de trabalho; 
 Perfis dos desenvolvedores.
 Estudo de caso de análise e modelagem de projeto de software.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 BROOCH, G.;  JACOBSEN, I.;  RUMBAUGH, J.  UML: guia do usuário.  Elsevier  –

Campus, 2006.
 TONSIG, S. L. Engenharia de Software: Análise e Projeto de Sistemas. 2. ed. Ciência

Moderna, 2008.
 WAZLAWICK,  R.  S.  Analise  e  Design  Orientados  a  Objetos  para  Sistemas  de

Informação. 3. ed. Elsevier – Campus, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 BEZERRA, E. Princípios de Analise e Projeto de Sistema com UML. 3. ed. Elsevier –

Campus, 2014.
 DENNIS, A.; HALEY, B.; ROTH, R. M.  Análise e Projeto de Sistemas. 5. ed. LTC,

2014.
 GUEDES, G. T. A. UML 2: Guia Prático. 2. ed. Novatec, 2014.
 LARMAN,  C.  Utilizando  UML  e  Padrões:  Um  Guia  para  a  Análise  e  Projeto

Orientados a Objetos. 3. ed. Bookman, 2007.
 SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 9. ed. Pearson, 2011

NOME: Laboratório de Redes de Computadores

CÓDIGO: TEC05 CH: 60h
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TIPO: Obrigatória PERIODO: 3

PRÉ-REQUISITOS: TEC03 CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Conhecer serviços e funções de servidores de rede.
 Desenvolver os serviços de administração do sistema operacional de rede e protocolos 

de comunicação.
 Identificar os sistemas operacionais de redes avaliando suas possibilidades em relação a 

serviços e restrições.
 Instalar e configurar protocolos e software de rede.
 Segurança da rede conforme as políticas de acesso do ambiente em uso.
 Descrever configurações para software de rede.

EMENTA:
 Administração de redes TCP/IP. 
 Protocolos de aplicação da família TCP/IP: FTP, Telnet, correio eletrônico (SMTP), 

DNS, suporte à Web (HTTP), DHCP. 
 Segurança em redes. Acesso seguro à Internet. 
 Servidores de impressão.
 Evolução IPv4 para IPv6. Autenticação de identidade do usuário. 
 Protocolos e práticas de uso de criptografia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 PINHEIRO, José Maurício S.   Guia completo de cabeamento de redes.   Rio de 

Janeiro:  campus,  2003.WIRTH, Almir. Internet redes de computadores. São 
Paulo:  Alta Books,  2002.

 TANENBAUM, Andrew S. Redes de computadores.  Rio de Janeiro:  Elsevier,  
1997.

 NASCIMENTO, Marcelo Brenzinkdo;  TAVARES, Alexei Corrêa.  Roteadores e 
switches: Rio de Janeiro:  Ciência Moderna,  2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 FARREL, Adrian. A internet e seus protocolos: Rio de Janeiro:  Elsevier,  2005.
 WHITE, Curt. Redes de computadores e comunicação de dados.   São Paulo:  

CengageLearning,  2012.
 MURDOCCA, Miles J.;  HEURING, Vicente. Introdução à arquitetura de 

computadores.   Rio de Janeiro:  Elevier,  2000.
 OLIFER, Natalia;  OLIFER, Victor. Redes de computadores:    Rio de Janeiro:  

LTC,  2013.
 DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J.; CHOFFNES, D. R. Sistemas operacionais. 3.ed. 

Prentice Hall Brasil, 2005.

NOME:Interação Humano-Computador

CÓDIGO: DIV05 CH: 60h

TIPO: Optativa PERIODO: 3
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PRÉ-REQUISITOS:-- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
Permitir aos alunos o desenvolvimento de interfaces computacionais de fácil utilização, atraentes,
intuitivas e que respeitam regras essenciais de interação com o usuário.

EMENTA:
 Aspectos da área de Interface Homem – Computador. Fundamentos de fatores humanos 

em IHC. 
 Padrões de interface. Métodos e ferramentas de avaliação de interfaces. 
 Usabilidade e acessibilidade de sistemas. 
 Técnicas para implementação de interfaces. 
 Ferramentas de suporte. 
 Projeto de interface de software.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S.Interação Humano-Computador. Elsevier, 2010.
 BENYON, D. Interação Humano-Computador. 2. ed. Pearson, 2011.
 ROGERS,  Y.;  SHARP,  H.;  PREECE,  J.Design  de  Interação:  Além  da  Interação

Homem-Computador.3. ed.Bookman, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 CYBIS,  W.;  BETIOL,  A.  H.;  FAUST,  R.Ergonomia  e  Usabilidade.  3.  ed.  Novatec,

2015.
 NETTO,  A.  A.  O. IHC  Modelagem  e  Gerência  de  Interfaces  com  o  Usuário.

Visualbooks, 2004.
 NIELSEN,  J.;  LORANGER,  H.Usabilidade  na  Web  -  projetando  websites  com

qualidade. Elsevier – Campus, 2007.
 ROCHA, H. V.;  BARANAUSKAS, M. C. Calani.  Design e Avaliação de Interfaces

Humano-Computador. Unicamp, 2003.
 SHNEIDERMAN, B.;  PLAISANT, C.;  COHEN, M.; JACOBS, S.Designing the User

Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction. 5. ed.Pearson, 2009.

NOME: Fundamentos de Eletricidade e Instalação de Hardware

CÓDIGO: DIV04 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 3

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Identificar as principais grandezas elétricas características de equipamentos de 

informática, assim como suas unidades, fazendo a devida relação entre as mesmas; 
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 Aplicar as leis da eletricidade visando à instalação de computadores; 
 Identificar circuitos série, paralelo e misto visando à análise de circuitos elétricos; 
 Utilizar instrumentos de medição de grandezas elétricas na instalação e manutenção 

básicas de computadores; 
 Interpretar projetos de instalações elétricas e aterramentos elétricos para equipamentos 

de informática;
 Conhecer os componentes eletrônicos básicos; 
 Compreender funcionamento dos componentes eletrônicos e atuação nos circuitos 

eletrônicos básicos; 
 Aplicar técnicas e procedimentos para manutenção de circuitos eletrônicos;
 Identificar o correto uso e descarte de equipamentos elétricos, eletrônicos e baterias;
 Tratar sobre temas ambientais e de descarte de material eletrônico

EMENTA:
 Conceitos básicos de eletricidade aplicados à informática;
 Circuitos elétricos em corrente contínua;
 Noções de instalações elétricas monofásicas;
 Simbologia e diagramas de circuitos eletrônicos;
 Diodo semicondutor;
 Transistores;
 Reguladores de tensão;
 Testes e medição de sinais em equipamentos eletrônicos.
 Instalação de Hardware e Software básico;
 Noções básicas de segurança e meio ambiente.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 AIUB, José Eduardo; FILONI, Enio. Eletrônica: eletricidade, corrente contínua. São

Paulo: Érica, 2005.
 WIRTH, Almir. Eletricidade e eletrônica básica. Rio de Janeiro: Alta Books, 2003.
 CAVALCANTI,  P.  J.  Mendes.  Fundamentos  de  Eletrotécnica.   Rio  de  Janeiro:

Freitas Bastos,  2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

 ZBAR, Paul B.  Práticas de eletrônica.  São Paulo:  Mc-Graw Hill,  1977.
 FILHO, S. M.; Medição de Energia Elétrica. Rio de Janeiro: LTC Editora, 4ª ed.,1997.
 CREDER, H.  Instalações elétricas, 15a. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. NBR 5410:

Instalações elétricas em baixa tensão. Rio de Janeiro: ABNT,2004.
 NIESKIER, J.; MACINTYRE, A. J.; Instalações Elétricas. Rio de Janeiro: LTC
 IDEOTA,  Ivan  Vleije;   CAPUANO,  Francisco  Gabriel.   Elementos  de  eletrônica

digital. São Paulo:  Érica,  2004.

4º SEMESTRE

NOME: Linguagem de Programação Orientada a Objetos II

CÓDIGO: PRG05 CH: 60h
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TIPO: Obrigatória PERIODO: 4

PRÉ-REQUISITOS: PRG04 CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:

 Capacitar a compreensão correta por parte do aluno da aplicação da orientação a objetos. 
 Aplicar  os  mecanismos  teóricos  e  recursos  adicionais  de  uma  linguagem  orientada  a

objetos. 
 Facetas  da  reusabilidade  de  software;  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; Refactoring.

EMENTA:

 Facetas  da  reusabilidade  de  software;  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; Refactoring.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 FOWLER, M. Padrões de Arquitetura de Aplicações Corporativas. Porto 

Alegre:Bookman, 2006.
 GAMMA, E. et al. Padrões de projeto: soluções reutilizáveis de software orientado 

aobjetos. Porto Alegre: Bookman, 2005.
 SANTOS, R.  Introdução à Programação Orientada a Objetos Usando Java.  2. ed.

Elsevier-Campus, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 HORSTMANN, Cay S.; CORNEL, Gary, Core Java, 8ªed, São Paulo, Person

Prentice  Hall, 2010.
 ISAIAS, Camilo, Programação  orientada  a  objetos  em  java:  conceitos

fundamentais. Florianópolis.Visual Books, 2007
 PINHEIRO, Francisco A. C.  Fundamentos de Computação e Orientação a Objetos

Usando Java. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2006.
 SILVEIRA, G.; TURINI, R. Java 8 Prático: Lambdas, Streams e os novos recursos da

linguagem. Casa do Código, 2014.
 SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S.Sistema de Bancos de Dados.

6. ed.  Elsevier-Campus, 2012.

NOME:: MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

CÓDIGO: TEC04 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 4
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PRÉ-REQUISITOS: - CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:

 Compreender os conceitos e características da modelagem de dados;
 Desenvolver e dar manutenção em Projetos de Banco de dados;
 Compreender os componentes as fases do projetos Conceitual, Lógico, Físico.
 Conhecer e utilizar linguagens de definição e manipulação de dados; Interpretar e analisar

o resultado da modelagem de dados. 
 Capacitar o aluno a compreender a necessidade de utilização de banco de dados, assim

como habilitar a utilizar diversas metodologias e ferramentas.

EMENTA:
 Conceitos   básicos.   Componentes   de   sistemas   de   bancos   de   dados.   Modelagem

conceitual,  Modelagem  Lógica.  Modelo  relacional.  Álgebra  e  cálculo  relacional.
Mapeamento  de esquema conceitual    para   esquema   relacional.    Restrições    de
integridade.   Dependências funcionais  e  formas  normais Projeto  físico:  mapeamento
do  esquema  relacional, índices,  sintonização  (otimização  e  redundâncias). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

 Rob, Peter; CORONEL, Carlos Sistemas de banco de dados: projeto, implementação e
gerenciamento. São Paulo.Cengage Learning,2011 

 ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados. 6. ed. Pearson, 2011.
 MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Mauricio Projeto de banco de dados:

uma visão prática.Érica,2012

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F. e SUDARSHAN, S. Sistema  de

banco de dados,3ªed São Paulo.Person Markron Books, 2010
 CASTRO,  E.  B.Modelagem  Lógica  de  Dados:  Construção  Básica  e  Simplificada.

Ciência Moderna, 2012.
 COUGO, P. S. Modelagem Conceitual e Projeto de Banco de Dados. Elsevier-Campus,

1997.
 SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S.Sistema de Bancos de Dados.

6. ed.  Elsevier-Campus, 2012.
 PINHEIRO, Francisco A. C.  Fundamentos de Computação e Orientação a Objetos

Usando Java. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2006.

NOME:Engenharia de Software I

CÓDIGO: PRG06 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 4

PRÉ-REQUISITOS: PRG08 CRÉDITOS: 4
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OBJETIVOS:
 Capacitar o aluno a planejar, definir, analisar e empregar modelos, técnicas e ferramentas

apropriados para o desenvolvimento de software, observando a qualidade do processo de
desenvolvimento como também a qualidade do produto. 

EMENTA:
 Requisitos dos produtos de software. 
 Ciclo de vida e paradigmas de desenvolvimento de software. 
 Os conceitos de metodologia, técnica e ferramenta em engenharia de software. 
 O processo de engenharia de software.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 JUNIOR, H. E.Engenharia de Software na Prática. Novatec, 2010.
 PRESSMAN, R. S; MAXIM, B. R.Engenharia de Software: Uma Abordagem 

Profissional. 8. ed. McGraw-Hill, 2016.
 SOMMERVILLE, I.Engenharia de Software. 9. ed. Pearson, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 FILHO, W. P. P. Engenharia de Software – Fundamentos, Métodos e Padrões. 3. ed. 

LTC, 2009.
 HIRAMA, K.Engenharia de Software: Qualidade e Produtividade com Tecnologia. 

Elsevier – Campus, 2011.
 MCCONNELL, S. Code Complete: um Guia Completo para Construção de Software.

2. ed. Bookman, 2005.
 SCHACH, S. R.Engenharia de Software: Os Paradigmas Clássico e Orientado a 

Objetos. 7. ed. McGraw-Hill, 2009.
 WAZLAWICK, R. S.Engenharia de Software: Conceitos e Práticas. Elsevier – 

Campus, 2013.

NOME: Metodologia da Pesquisa

CÓDIGO: DIV06 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 4

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Propiciar noções fundamentais sobre a produção do conhecimento científico, ressaltando

a importância da teoria do conhecimento e o uso de técnicas de pesquisa. 
 Estimular  o  processo  de  pesquisa  na  busca,  produção  e  expressão  do conhecimento,

despertando no aluno interesse e valorização desta em sua vida profissional. 
 Analisar questões fundamentais da metodologia científica pela aplicação de técnicas de

estudo e pesquisa, objetivando a elaboração de trabalhos científicos.

EMENTA:
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 Classificação da Pesquisa. Métodos Científicos. 
 Etapas da Pesquisa. 
 Revisão Literária. 
 Leitura, Fichamento, Resumo, Citação, Referências, Problemas e Hipótese de Pesquisa. 
 Normas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. Projeto de Pesquisa e Relatório de

Pesquisa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. Atlas, 2010. 
 SEVERINO, A. J.Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. Cortez, 2007. 
 RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 42. ed. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

 DEMO, P.Pesquisa e Construção de Conhecimento. Tempo Brasileiro, 1996. 
 SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e ampl. 

12. reimp. São Paulo: Cortez, 2007
 NASCIMENTO, Dinalva Melo do. Metodologia do trabalho científico/ teoria e 

prática. 2. ed. Belo Horizonte: Ed.FÓRUM, 2008.
 LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho 

científico: procedimentos básicos, pesquisas, bibliográfica, projeto e relatório, 
publicações e trabalhos científicos. 6ªed. São Paulo: Atlas, 2001.

 ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 
elaboração de trabalho na graduação. 10ªed. São Paulo: Atlas, 2010.

NOME:Programação Para Dispositivos Móveis

CÓDIGO: PROG12 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 4

PRÉ-REQUISITOS: PROG02 CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Transmitir os princípios básicos e boas práticas de desenvolvimento de software para 

dispositivos móveis portáteis. 
 Familiarizar o aluno com o sistema operacional e framework Android e adquirir 

experiência prática com a programação para essa plataforma. Específicos  
 Compreender os principais conceitos e componentes de aplicações para dispositivos 

móveis;  
 Identificar o processo de construção de uma aplicação móvel;  
 Desenvolver aplicações móveis utilizando uma linguagem de programação.

EMENTA:
 Visão geral das tecnologias móveis e sem fio. API de programação para dispositivos 

móveis e sem fio. Utilização de uma plataforma de programação para dispositivos 
móveis. Integração entre dispositivos móveis e a Internet. Dispositivos móveis e 
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persistência de dados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 LAWSON, B. Introdução ao HTML 5. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. 
 LEE, V.; SCHENEIDER, H.; SCHELL, R. Aplicações móveis: arquitetura, projeto e 

desenvolvimento. São Paulo: Pearson Education: Makron Books, 2015. 328 p. 
 SILVA, M. S. CSS3: desenvolva aplicações web profissionais com uso dos poderosos 

recursos de estilização das CSS3. São Paulo: Novatec, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 BORGES JÚNIOR, M. P. Aplicativos móveis: aplicativos para dispositivos móveis

usando C#.Net com a ferramenta visual Studio.NET e MySQL e SQL Server . Rio
de Janeiro: Ciência Moderna, 2005. 130p. 

 DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: como programar. 8. ed. São Paulo: Bookman,
2010. 

 FLATSCHART, F. HTML 5: embarque imediato. Rio de Janeiro: Brasport, 2011. 
 LECHETA, R. R.  Google Android: aprenda a criar aplicações para dispositivos

móveis com o Android SDK. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2013
 SILVA, M. S. J Query Mobile: desenvolva aplicações web para dispositivos móveis 

com  HTMLS, CCSS3, AJAX, jQuery e jQuery UI. São Paulo: Novatec, 2012.

NOME:Introdução a Segurança da Informação

CÓDIGO: TEC08 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 4

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:

 Capacitar o aluno com instrumentos que ajudem a garantir a segurança da Informação em
sua  organização  através  da  compreensão  dos  conceitos  básicos  sobre  segurança  da
informação, nas esferas lógicas, físicas, ambientais e culturais da organização. 

EMENTA:
 Conceitos e tipos de ameaças, riscos e vulnerabilidades dos sistemas de informação. 
 O conceito e os objetivos da segurança de informações. 
 O planejamento, implementação e avaliação de políticas de segurança de informações. 
 O conceito e os objetivos da auditoria de sistemas de informação. 
 O planejamento, implementação e avaliação de auditorias de sistemas de informação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 MCCARTHY, N. K.  Resposta a incidentes de segurança em computadores: planos

para proteção de informação em risco. Porto Alegre: Bookman, 2014. 209
 SILVA, Gilson Marques da.  Segurança da informação para leigos:  como proteger

seus dados, micro e familiares na internet. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2011
 NASCIMENTO,  Marcelo  Brenzink  do;  TAVARES,  Alexei  Corrêa.  Roteadores  e

switches: guia de configuração para certificação CCNA. Rio de Janeiro:  Ciência
Moderna, 2006.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 CABRAL, C.; CAPRINO, W. O. Trilhas em Segurança da Informação: Caminhos e

Ideias para a Proteção de Dados. Brasport, 2015.
 CAMPOS, A.  Sistemas de Segurança da Informação: Controlando os Riscos. 3. ed.

Visual Books, 2014.
 DAWEL, G. A.Segurança da Informação nas Empresas. Ciência Moderna, 2005.
 NAKAMURA,  E.;  GEUS,  P.  L.Segurança  de  Redes  em  Ambientes  Cooperativos.

Novatec, 2007.
 STAMP, M., Information Security: principles and practice. 2. ed. Wiley, 2011.

5º SEMESTRE

NOME:Programação Web I

CÓDIGO: PRG09 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 4

PRÉ-REQUISITOS:PRG02 CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Apresentar os princípios básicos do desenvolvimento web. 
 Protocolo  HTTP,  Arquitetura  Web,  Características  das  Aplicações  Web,  Desenvolvimento

HTML,  Escopo HTML,  Tags  de Formatação,  Tags de  imagem,  áudio e  vídeo,  Formulário,
Folhas  de  Estilos  CSS,  Linguagem   de  programação  Clientside-serverside,  Clientes  FTP  e
publicação do conteúdo.

EMENTA:
 Protocolo HTTP.
 Arquitetura Web.
 Características das Aplicações Web.
 Desenvolvimento HTML

 Escopo HTML
 Tags de Formatação
 Tags de imagem, áudio e vídeo
 Formulário

 Folhas de Estilos CSS
 Interatividade com JavaScript
 Clientes FTP e publicação do conteúdo

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 KUROSE, James F.;  ROSS, Keith W. Redes de computadores e a internet:  

  São Paulo:  Pearson Education,  2010.
 SILBERSCHATZ, Abraham  etal.Sistema de banco de dados.Rio de Janeiro:  Campus,

2006.
 CAMARGOS, Luiz Fernando Macedo;  MENEZES, Marco Antonio Figueiredo.

Introdução à HTML e PHP.   Rio de Janeiro:  Ciência Moderna,  2008.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 BAPTISTA, Luciana Ferreira. Linguagem SQL:  São Paulo:  Érica,  2011.
 SILBERSCHATZ, Abraham  etal.Sistema de banco de dados.  Rio de Janeiro:  

Campus,  2006.
 TANENBAUM, Andrew S.   Redes de computadores.   Rio de Janeiro:  Elsevier,  

1997.
 DATE, C. J.   Introdução a sistema de bancos de dados.   Rio de Janeiro:  

campus,  2000.
 HOTEK, Mike.   Microsoft SQL server 2008:   Porto Alegre:  Bookman,  

2010.

NOME: Banco de Dados 

CÓDIGO: TEC07 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 5

PRÉ-REQUISITOS: TEC04 CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Capacitar o aluno a compreender a necessidade de utilização de banco de dados, assim

como habilitar  a utilizar  diversas metodologias  e ferramentas  utilizadas nos bancos de
dados para armazenamento das informações. 

EMENTA:
 Estudo de modelos de banco de dados, de conceitos envolvidos na sua utilização e de

técnicas  para  implementação  de  sistemas  de  gerenciamento  de  banco  de  dados
relacional ;

 Projeto Físico de Banco de Dados. 
 Programação em SGBDs Relacionais. 
 Gerenciamento de SGBDs Relacionais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

 ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados. 6. ed. Pearson, 2011.
 MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Mauricio Projeto de banco de dados:

uma visão prática.Érica,2012
 Rob, Peter; CORONEL, Carlos Sistemas de banco de dados: projeto, implementação e

gerenciamento. São Paulo.Cengage Learning,2011 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F. e SUDARSHAN, S. Sistema  de

banco de dados,3ªed São Paulo.Person Markron Books, 2010
 CASTRO,  E.  B.Modelagem  Lógica  de  Dados:  Construção  Básica  e  Simplificada.

Ciência Moderna, 2012.
 COUGO, P. S. Modelagem Conceitual e Projeto de Banco de Dados. Elsevier-Campus,

1997.
 SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S.Sistema de Bancos de Dados.
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6. ed.  Elsevier-Campus, 2012.
 HOTEK, Mike.   Microsoft SQL server 2008:   Porto Alegre:  Bookman,  

2010.

NOME:Engenharia de Software II

CÓDIGO: PRG07 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 5

PRÉ-REQUISITOS: PRG06 CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Capacitar o aluno a planejar, definir, analisar e empregar modelos, técnicas, ferramentas e

métricas apropriadas para o desenvolvimento ágil de software, observando a qualidade do
processo de desenvolvimento como também a qualidade do produto. 

EMENTA:
 Testes de Software. 
 Métricas. 
 Validação e Verificação (V&V). 
 Depuração. 
 Conceitos  básicos  em  qualidade  de  software,  suas  técnicas  e  planejamento.

Confiabilidade. 
 Normas e padrões.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 JUNIOR, H. E. Engenharia de Software na Prática. Novatec, 2010.
 PRESSMAN,  R.  S;  MAXIM,  B.  R.  Engenharia  de  Software:  Uma  Abordagem

Profissional. 8. ed. McGraw-Hill, 2016.
 SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 9. ed. Pearson, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 DELAMARO, M. E.; MALDONADO, J. C.; JINO, M. Introdução ao Teste de 

Software. 2. ed. Elsevier, 2016.
 HIRAMA, K. Engenharia de Software:  Qualidade e Produtividade com Tecnologia. 

Elsevier - Campus, 2011.
 KOSCIANSKI, A.; SOARES, M. S.Qualidade de Software. 2. ed. Novatec, 2007.
 SBROCCO, J. H. T. C.; MACEDO, P. C.Metodologias Ágeis: Engenharia de Software

Sob Medida. Érica, 2012.
 SIMÕES,  G.  S.;  VAZQUEZ,  C.  E.;  ALBERT,  R.  M.Análise  de  Pontos  de  Função:

Medição, Estimativas e Gerenciamento de Projetos de Software. 13. ed. Érica, 2013.
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NOME:Projeto de Inovação

CÓDIGO: PRG11 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 5

PRÉ-REQUISITOS: PRG06 CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Desenvolvimento de um sistema de computação usando conceitos aprendidos durante o

curso, representando um marco do fim do ciclo básico. Estimular o perfil empreendedor
do aluno, com o desenvolvimento de sistemas multidisciplinares e trabalho em equipe.

EMENTA:
 Reflexões sobre inovação. Pesquisa e inovação em desenvolvimento de software. 

Abordagens de tópicos avançados e/ou inovadores relacionados a Desenvolvimento de 
Sistemas e Tecnologia da Informação. Estudos de caso.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 BROWN, T.  Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das

velhas ideias. Elsevier, 2010.
 BURGELMAN,  R.  A.;  CHRISTENSEN,  C.  M.;  WHEELWRIGHT,  S.  C.  Gestão

Estratégica da Tecnologia e da Inovação: conceito e soluções.  5. ed. McGraw Hill,
2012.

 DRUCKER, P. F. Inovação e Espírito Empreendedor: prática e princípios. Cengage 
Learning, 2008.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 BES, F. T.; KOTLER, P. A. Bíblia da Inovação: princípios fundamentais para levar a

cultura da inovação contínua às organizações. Lua de Papel, 2011.
 BLANK, S.; DORF, B. Startup: Manual do Empreendedor. Alta Books, 2014.
 CHRISTENSEN, C. M.  O Dilema da Inovação - quando as novas tecnologias levam

empresas ao fracasso. Makron Books, 2012.
 DORNELAS, J.  Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 5. ed. LTC,

2014.
 GALLO, C. Inovação: a arte de Steve Jobs. Lua de Papel, 2011.

NOME:Sistemas Distribuídos

CÓDIGO: TEC09 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 5

PRÉ-REQUISITOS: PRG05 CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Propiciar uma visão geral de aspectos teóricos de sistemas distribuídos.
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 Apresentar ao aluno aspectos práticos de implementação de aplicações distribuídas.

EMENTA:
 Definição de Sistema Distribuído;
 Arquiteturas Paralelas e Distribuídas;
 Classificação de arquiteturas e Interconexões; 
 Aspectos de Projeto: 

o Transparência, 
o Flexibilidade, 
o Confiabilidade,
o Performance,
o Escalabilidade;

 Comunicação em Sistemas Distribuídos 
o Modelo Cliente-Servidor 
o Sockets 
o Middlewares
o Invocação Remota de Métodos (RMI) 

 Algoritmos Distribuídos 
o Clocks 
o Estado Global
o Algoritmos eletivos 
o Detector de defeitos
o Comunicação em grupo
o Computação em Nuvem

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 COULOURIS,  G.;  DOLLIMORE,  J.;  KINDBERG,  T.;  BLAIR,  G.Sistemas

Distribuídos: conceito e projeto. 5. ed. Bookman, 2013.
 TANENBAUM, A. S.; STEEN, M. V.Sistemas Distribuídos: princípios e paradigmas.

2. ed. Pearson, 2007.
 CHEE, B. J. S.; CURTIS, F. J.Computaçao em Nuvem - Cloud Computing. M. Books,

2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 BARBOSA, V. C. An Introduction to Distributed Algorithms. MIT Press, 2003.
 FOKKINK, W. Distributed Algorithms: An Intuitive Approach. MIT Press, 2013.
 LYNCH, N. A. Distributed Algorithms. Morgan Kaufmann, 1996.
 RODRIGUES,  L.;  VERÍSSIMO,  P.  Distributed  Systems  For  System  Architects.

Advances In Distributed Computing And Middleware. Springer Verlag Ny, 2001.
 VARELA,  C.  A.  Programming  Distributed  Computing  Systems:  A  Foundational

Approach. MIT Press, 2013.

6º SEMESTRE
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NOME:Programação Web II

CÓDIGO: PRG10 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 6

PRÉ-REQUISITOS:PRG09 CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Apresentar os conceitos de desenvolvimento para web. 
 Apresentar ao aluno práticas em linguagens  cliente sidee/ou  serverside juntamente com banco

de dados para o desenvolvimento de aplicações para Web

EMENTA:
 Servidores Web
 Linguagem PHP
 Conceitos de Banco de dados (Inserir, editar, pesquisar e excluir)
 Integração entre PHP e Banco de Dados.
 Formatação do HTML com PHP
 Publicação de sistema online

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 FARREL, Adrian. A internet e seus protocolos:   Rio de Janeiro:  Elsevier,  

2005.
 CAMARGOS, Luiz Fernando Macedo;  MENEZES, Marco Antonio Figueiredo.

Introdução à HTML e PHP.   Rio de Janeiro:  Ciência Moderna,  2008.
 THOMAS, Dave;  HANSSON, David Heinemeier;  BREEDT, Leon;  CLARK, Mike.

Desenvolvimento Web ágil com Rails.   Porto Alegre:  Bookman,  2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 DOTTA, Sílvia. Construção de sites.   São Paulo:  Global,  2000.
 SHEPHERD, George. Microsoft Asp.Net 3.5/   Porto Alegre:  Bookman,  2009.
 MANZANO, José Augusto N. G.   MySQL 5.5 interativo:   São Paulo:  Érica,  

2011.
 MACHADO, Felipe Nery Rodrigues;  ABREU, Mauricio. Projeto de banco de dados:

  São Paulo:  Érica,  2009.
 ROB, Peter;  CORONEL, Carlos. Sistemas de banco de dados:   Rio de 

Janeiro:  Cengage Learning,  2011.

NOME: Gerência de Projetos

CÓDIGO: ADM01 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 6

PRÉ-REQUISITOS: PRG06 CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
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 Fornecer as técnicas para que o aluno possa desenvolver habilidade durante a gestão de
projetos no processo de desenvolvimento de Sistemas.

EMENTA:
 A Busca da Excelência. Gerenciamento de Projetos nas Organizações. Gerenciamento de

Projetos versus Gerenciamento da Rotina. Ciclo de Vida do Projeto. Metodologias de GP.
Ferramentas  de  GP.  Inicialização  de  projetos.  Planejamento.  Plano  de  gerenciamento.
Estrutura de monitoramento e avaliação. Execução e controle de projetos. Encerramento
do projeto.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 HELDMAN,  K.  Gerência  de  Projetos:  guia  para  o  exame  oficial  do  PMI.  7.  ed.

Elsevier – Campus, 2014.
 VARGAS,  R.  V.  Gerenciamento  de  projetos:  Estabelecendo  Diferenciais

Competitivos. 8. ed. Brasport, 2016. 
 VIEIRA,  M.  F.Gerenciamento  de  Projetos  de Tecnologia  de Informação.Elsevier  -

Campus, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 CAMARGO, M. R.  Gerenciamento de Projetos: Fundamentos e Prática Integrada.

Elsevier-Campus, 2014.
 CRUZ, F.Scrum e Agile em Projetos: Guia Completo. Brasport, 2015.
 DINSMORE,  P.  C.;  CAVALIERI,  A.Como  se  Tornar  um  Profissional  em

Gerenciamento de Projetos: livro base de preparação para certificação PMP. 4. ed.
Qualitymark, 2011.

 HAROLD, K. Gestão de Projetos: as Melhores Práticas. 2. ed. Bookman, 2006.
 PMBOK. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. 5. ed. Saraiva,

2014.

NOME:Trabalho de Conclusão de Curso – TCC

CÓDIGO: DIV08 CH: 30h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 6

PRÉ-REQUISITOS: - CRÉDITOS: 2

OBJETIVOS:
 Elaborar um trabalho de conclusão de curso sob orientação de um professor.

EMENTA:
 Orientação e desenvolvimento de um projeto final de graduação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 Conforme o tema escolhido pelo estudante e sugestão do orientador.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 Conforme o tema escolhido pelo estudante e sugestão do orientador.
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NOME:Empreendedorismo

CÓDIGO: ADM02 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 6

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Estimular  o  perfil  empreendedor  do  aluno,  desenvolvendo  sua  percepção  para  a

identificação e o desenvolvimento de oportunidades de negócio. 

Ementa:
 Empreendedor,  intraempreendedor  e  espírito  empreendedor.  Características  do

empreendedor: habilidades, atitudes e características dos empreendedores. Início e ciclo de
vida de uma empresa. Oportunidades de negócios; identificação, seleção e definição do
negócio.  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.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 DORNELAS, J.Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 5. ed. LTC,

2014. 
 DRUCKER, P. F.Inovação e Espírito Empreendedor: prática e princípios. Cengage

Learning, 2010. 
 FARAH,  O.  E.;  CAVALCANTI,  M.;  MARCONDES,  L.  P.Empreendedorismo

Estratégico: criação e gestão de pequenas empresas. Cengage Learning, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 BLANK, S.; DORF, B.Startup: Manual do Empreendedor. Alta Books, 2014. 
 DEGEN, R. J.O Empreendedor - empreender como opção de carreira. Pearson, 2009. 
 DOLABELA, F.O Segredo de Luísa. Sextante, 2008. 
 LABIAK, S.; GAUTHIER, F.; MACEDO, M.Empreendedorismo. LT, 2012. 
 SALIM, C. S.Construindo Planos de Empreendimentos. Elsevier – Campus, 2010. 

NOME: Relações Étnico-Raciais

CÓDIGO: DIV06 CH: 60h

TIPO: Obrigatória PERIODO: 6

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 A disciplina Educação e Relações étnico-raciais propõem-se a mudar o ponto de referência

do  aluno  para  pensar  o  “outro”,  o  diferente,  percebendo  a  complexidade  de  outras
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formações culturais e entendendo outras práticas culturais dentro de uma lógica própria,
partindo de seus próprios parâmetros, construindo desta forma, uma percepção de que a
nossa cultura é apenas uma das formas possíveis de perceber e interpretar o mundo e que
todas as culturas são igualmente válidas e fazem sentido para seus participantes.

EMENTA:
 Tratar  os  conceitos  de  etnia,  raça,  racialização,  identidade,  diversidade,  diferença.

Compreender  os  grupos  étnicos  “minoritários”  e  processos  de  colonização  e
póscolonização.  Políticas  afirmativas  para  populações  étnicas  e  políticas  afirmativas
específicas  em  educação.  Populações  étnicas  e  diáspora.  Racismo,  discriminação  e
perspectiva didático-pedagógica de educação anti-racista. Currículo e política curriculares.
História  e  cultura  étnica  na  escola  e  itinerários  pedagógicos.  Etnia/Raça  e  a
indissociabilidade de outras categorias da diferença.  Cultura e hibridismo culturais.  As
etnociências na sala de aula. Movimentos Sociais e educação não formal. Pesquisas em
educação no campo da educação e relações étnico-raciais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 FAORO, R. A Democracia Traída: entrevistas. Organização e notas Maurício Dias. São

Paulo: Editora Globo, 2008.
 FOLMANN, M.; ANNONI, D. Direitos humanos – os 60 anos da Declaração Universal

da ONU. Curitiba: Editora Juruá, 2008.
 EAGLETON, Terry. A ideia de cultura. São Paulo: Editora UNESP, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 BHABHA, Homi K. O local da cultura. Minas Gerais: Ed. da UFMG, 2001. 
 CANCLINI, Nestor.  Consumidores e cidadãos.  5.  ed.  Rio de Janeiro:  ED. da UFRJ,

2005.
 CERTEAU, Michel. A Invenção do cotidiano. 1. Artes de fazer. 6. ed. Petrópolis: Vozes,

2001.
 CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. 2.ed. Bauru, São Paulo: Edusc,

2002.
 HALL,  Stuart.  Da diáspora,  identidades  e  mediações  culturais.  Trad.  Adelaine  La

Guardia. Belo Horizonte: UFMG, 2008.
SANTOS, Renato Emerson dos. (org.) Diversidade, espaço e relações étnico-raciais: o
negro na geografia do Brasil. 2 ed. Belo Horizonte: Gutemberg, 2009.
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DISCIPLINAS OPTATIVAS

NOME: Libras

CÓDIGO: OPT01 CH: 60h

TIPO: Optativa PERIODO: --

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Assegurar  a  acessibilidade  da  pessoa  com  surdez  e/ou  usuária  de  LIBRAS,

proporcionando conhecimentos teóricos e práticos sobre a Língua Brasileira de Sinais,
para  a  comunicação  e  interação  entre  pessoas  surdas  e  ouvintes,  usuárias  do  idioma.
Introdução: aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos da surdez. 

EMENTA:
 Aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos da surdez. 
 Alfabeto manual ou datilológico. Sinal-de-Nome. 
 Características  básicas  da  fonologia  da  Língua  Brasileira  de  Sinais  (LIBRAS):

configurações de mão, movimento, locação, orientação da mão, expressões não manuais.
Sistematização  do  léxico:  números;  expressões  socioculturais  positivas;  expressões
socioculturais negativas; introdução à morfologia de LIBRAS. 

 Noções de tempo e de horas. 
 Aspectos sócio-linguísticos: variação em LIBRAS. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 BRITO, L. F. Por uma gramática de línguas de sinais. Tempo Brasileiro, 1995. 
 COUTINHO, D.LIBRAS e Língua Portuguesa: semelhanças e diferenças. Arpoador,

2000. 
 QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos.

Artmed, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 BOTELHO, C. Segredos e silêncios na educação dos surdos. Autêntica, 1998. 
 FELIPE, T. A.Libras em contexto: curso básico – livro do estudante. 8. ed. WalPrint

Gráfica e Editora, 2007. 
 QUADROS, R. M.  Educação de Surdos: a aquisição da linguagem.  Artes Médicas,

1997. 
 SKLIAR, C.A Surdez: um olhar sobre as diferenças. 2. ed. Mediação, 2001. 
 SOUZA, R.  M.;  SILVESTRE,  N.;  ARANTES,  V.  A.Educação de  Surdos:  pontos  e

contrapontos. Grupo Editorial Summus, 2007. 

NOME: Redes sem fio

CÓDIGO: OPT02 CH: 60h

TIPO: Optativa PERÍODO: --

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4
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OBJETIVOS:
 Introdução  aos  conceitos,  tecnologias,  sistemas  e  aplicações  envolvendo  as

comunicações wireless.

EMENTA:
 Aplicações wireless:

o Abrangência das aplicações
o Principais tecnologias e suas coberturas
o Evolução dos serviços
o Tendências tecnológicas

 Aplicações móveis: 
o Localização de pessoas
o Localização de veículos
o Leitura de medidores
o Aplicações financeiras e bancárias móveis
o Compras em supermercados
o Correio eletrônico
o Wireless docking
o HOT SPOTS

 Motivação para wireless
o Banda larga: Maior vazão, Comunicações em tempo-real e Banda sob demanda
o Mobilidade: Modos de vida e Consumo de potência

 Dificuldades
o Multipath
o Fading
o Potência limitada
o Interferência e ruído
o Tipo e orientação da antena
o Cobertura
o Congestionamento

 Soluções gerais
o Esquemas de modulação melhores: Mais bits por símbolo ou por hertz
o Melhoria da codificação de canal: Confiabilidade(FEC) / Eficiência
o Melhor eletrônica: Analógica ⇒digital

 Soluções específicas
o Wideband CDMA (W-CDMA)
o Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM)
o Antenas inteligentes + MIMO
o Self-Organizing Mesh (SOM) Networks
o Software-Defined Radios(SDR)

 Onda eletromagnética
 Onda de Rádio Frequência (RF)
 Frequência e comprimento de onda
 Espectro de frequências
 Alocação do espectro de rádio
 Sistema de comunicação via rádio

o Linha-de-vista (LoS – Light of Sight) e Elipsóide de Fresnel
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o Multicaminho (multipath)
o Fading no canal móvel
o Efeito da atmosfera na relação sinal-ruído
o Transmissor e receptor RF
o Transmissão bidirecional (canais downlink e uplink)
o Modos de duplexação: FDD (Frequency Division Duplex) e TDD (Time Division 

Duplex)
o Capacidade de canal
o Técnicas de modulação digital

 Amplitude-Shift Keying (ASK)
 Frequency-Shift Keying (FSK)
 Phase-Shift Keying (PSK)
 Quadrature PSK (QPSK)
 Quadrature Amplitude Modulation (QAM)

o Efeito do ruído
o Interferências Co-Canal (CCI) e de Canal Adjacente (ACI)
o Células e re-uso de frequências

 Espalhamento espectral (spread spectrum) e OFDM,
 Técnicas de múltiplo acesso: FDMA, TDMA, CDMA, etc; 
 Antenas 

o Unidirecional, Ominidirericonal e Setorial
o Ganho, Eficiência e Polarização
o Antenas inteligentes e MIMO

 Sistemas celulares 
o Analog Mobile Phone Services (AMPS)
o Digital Advanced Mobile Phone Service (D-AMPS)
o Time Division Multiple Access (TDMA)
o Global System for Mobile (GSM)
o Code Division Multiple Access (CDMA)
o Universal Mobile Telecommunications (UMTS) / International Mobile 

Telecommunications (IMT-2000)
o CDMA 2000
o Tecnologias intermediárias
o Padrões 3G
o Long Term Evolution (LTE)
o Outras evoluções celulares

 IEEE 802.16/WiMAX
o Fixed Wimax IEEE 802.16d
o Mobile WimaxIEEE 802.16e

 IEEE 802.15/Bluetooth;
 802.15.4, Zigbee e 6LoWPAN
 Introdução às redes de sensores sem fio (RSSF).
 Redes locais wireless (WLAN): 

o Cronologia
o Padrões IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n
o Terminologia em redes sem fio
o SSID (Service Set Identifier)
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o Canais
o O frame wireless
o Tipos de rede sem fio: Infra estrutura x Ad Hoc
o Modos de operação: Modo Promíscuo x Managed x Monitor
o Principais sistemas de criptografia: OPN, WEP, WPA ,WPA2 Personal e WPS

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 MURTHY,  C.  S.;  MANOJ,  B.  S.Ad  Hoc  Wireless  Networks:  Architectures  and

Protocols. Prentice Hall, 2004.
 GEIER, J.Wireless LANs. 2. ed. SAMS, 2002.
 HEISKALA, J.; TERRY, J.OFDM Wireless LANs: A Theoretical and Prctical Guide.

SAMS, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 CALLAWAY,  E.  H.Wireless  Sensor  Networks:  Architectures  and  Protocols.

Auerbach Publications, 2004.
 MILLER, B.; BISDKAN, C.Bluetooth Revealed.Prentice-Hall, 2001. 
 FARREL, Adrian. A internet e seus protocolos:   Rio de Janeiro:  Elsevier,  

2005.
 CAMARGOS, Luiz Fernando Macedo;  MENEZES, Marco Antonio Figueiredo.

Introdução à HTML e PHP.   Rio de Janeiro:  Ciência Moderna,  2008.
 THOMAS, Dave;  HANSSON, David Heinemeier;  BREEDT, Leon;  CLARK, Mike.

Desenvolvimento Web ágil com Rails.   Porto Alegre:  Bookman,  2008.

NOME:Introdução a Administração

CÓDIGO: OPT03 CH: 60h

TIPO: Optativa PERIODO: --

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Demonstrar ao aluno a importância do entendimento das organizações e suas estruturas,

compreendendo  o  papel  da  administração,  bem  como  apresentar  as  bases  teóricas  da
administração. Transmitir ao aluno os conhecimentos básicos das áreas funcionais de uma e
a sua importância da gestão organizacional no contexto sistêmico. 

EMENTA:
 Administração: definição e visão geral. 
 Habilidades gerenciais. 
 Função Social da Administração. 
 Antecedentes Históricos e Abordagens. 
 Estrutura organizacional. 
 Visão sistêmica das organizações. 
 Relação interpessoal/teoria comportamental
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

 CHIAVENATO, I.Teoria Geral da Administração. vol. 1. 7. ed. Manole, 2013. 
 CHIAVENATO, I. Teoria Geral da Administração. vol. 2. 7. ed. Manole, 2014. 
 MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à Administração. 8. ed. Atlas, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
 BERTALANFFY, L. V.  Teoria Geral dos Sistemas - fundamentos, desenvolvimento e

aplicações. 7. ed. Vozes, 2008. 
 BOHLANDER, G.; SNELL, S.  Administração de Recursos Humanos. 16. ed. Cengage

Learning, 2015. 
 OLIVEIRA, D. P. R. Sistemas, Organização e Métodos: uma abordagem gerencial. 21.

ed. Atlas, 2013. 
 KWASNICKA, E. L.Introdução à Administração. 6. ed. Atlas, 2004. 

NOME:Tópicos Avançados em Banco de Dados 

CÓDIGO: OPT04 CH: 60h

TIPO: Optativa PERIODO: --

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Atualizar os alunos em um conjunto de temas discutidos e pesquisados em Banco de 

Dados. Apresentar e aprofundar aspectos avançados de Banco de Dados.

EMENTA:
 Ementa livre

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 A ser indicada no oferecimento da disciplina de acordo com os temas a serem discutidos.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 A ser indicada no oferecimento da disciplina de acordo com os temas a serem discutidos.

NOME:Tópicos Avançados em Web 

CÓDIGO: OPT05 CH: 60h

TIPO: Optativa PERIODO: --

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4
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OBJETIVOS:
 Atualizar os alunos em um conjunto de temas discutidos e pesquisados em Web. 

Apresentar e aprofundar aspectos avançados de Web.

EMENTA:
 Ementa livre

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 Conforme o tema escolhido pelo estudante e sugestão do orientador.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 Conforme o tema escolhido pelo estudante e sugestão do orientador.

NOME:TÓPICOS AVANÇADOS EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

CÓDIGO: OPT06 CH: 60h

TIPO: Optativa PERIODO: --

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Atualizar os alunos em um conjunto de temas discutidos e pesquisados na área de 

segurança da informação.

EMENTA:
 Ementa livre

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 Conforme o tema escolhido pelo estudante e sugestão do orientador.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 Conforme o tema escolhido pelo estudante e sugestão do orientador.

NOME:Tópicos Avançados em Redes de Computadores 

CÓDIGO: OPT07 CH: 60h

TIPO: Optativa PERIODO: --

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Atualizar  os  alunos  em um conjunto  de  temas  discutidos  e  pesquisados  em Redes  de

Computadores. Apresentar e aprofundar aspectos avançados de Redes de Computadores.
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EMENTA:
 Ementa livre

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 A ser indicada no oferecimento da disciplina de acordo com os temas a serem discutidos.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 A ser indicada no oferecimento da disciplina de acordo com os temas a serem discutidos.

NOME:Computação Móvel

CÓDIGO: OPT08 CH: 60h

TIPO: Optativa PERIODO: --

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Aprofundar os conhecimentos fundamentais na área de computação móvel.

EMENTA:
 Conceitos básicos. Redes sem fio e redes móveis. Tecnologias e protocolos de comunicação

sem fio. Software para computação móvel. Programação de dispositivos móveis.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 HAYKIN, Simon; MOHER, Michael. Sistemas modernos de comunicação wireless. Porto

Alegre, RS:Bookman, 2008. 579 p.
 TANENBAUM, Andrew S. Redes de computadores.  Rio de Janeiro,  RJ: Elsevier,  2003.

945p.
 KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a internet: uma abordagem

top-down. 5. ed.São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2010. 614 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 GOLDSMITH,  Andrea.  Wireless  communications.  Cambridge, UK;  New  York:

Cambridge University Press,2005. 644 p.
 TANENBAUM, Andrew S.; VAN STEEN, Maarten. Sistemas distribuídos: princípios e

paradigmas. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 402 p.
 STUBER,  Gordon  L.  Principles  of  mobile  communication.  2nd  ed.  Boston,  Mass.:

Kluwer Academic, c2001.752 p.
 RAPPAPORT,  Theodore  S.  Comunicação  sem fio:  princípios  e  práticas. São Paulo:

Pearson Prentice Hall,2008. 409 p.
 CALLAWAY, E. H.Wireless Sensor Networks: Architectures and Protocols. Auerbach

Publications, 2004.

NOME:Saúde, Meio Ambiente e Segurança
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CÓDIGO: OPT09 CH: 60h

TIPO: Optativa PERIODO: --

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Desenvolver questões atitudinais em relação ao trabalho, segurança  e o meio ambiente.

EMENTA:
 Segurança do trabalho; Organização da segurança do trabalho na empresa; Prevenção de

acidentes; Legislação trabalhista e previdenciária; Prevenção e combate ao incêndio; Saúde
do  trabalhador:  higiene  no  trabalho,  insalubridade,  ergonomia;  Mapa  de  risco;
Administração da segurança; Análise de riscos; Normas de gestão de SST; Meio ambiente:
Programas de gestão ambiental nas empresas; Auditoria ambiental

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 BRASIL. Norma Regulamentadora NR-15. Ministério do Trabalho e Emprego, 2009.
 SALIBA,  T.  M.  Curso Básico  de  Segurança e  Higiene  Ocupacional. 2ª  Edição,  São

Paulo: LTr, 2008.
 SALIBA, T. M. Manual prático de avaliação e controle de ruído.São Paulo: LTr, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 FARIA,  M.  T.  Prevenção  e  Controle  de  Riscos  em  Maquinas,  Equipamentos  e

Instalações na Construção Civil (apostila). UTFPR, Curitiba, 2007.
 FERREIRA, V. L. Segurança em eletricidade: trabalhar com segurança é essencial. 1.

ed. São Paulo: LTr, 2005.
 KINDERMANN, G. Choque elétrico. 1. ed. Porto Alegre: Sagra, 2002.
 REIS, J. S. Noções de Segurança em eletricidade. São Paulo: Fundacentro, 1981.
 GROTT,  João Manoel.  Meio  Ambiente  do Trabalho – Prevenção  e  Salvaguarda do

Trabalhador. Curitiba: Juruá Editora, 2003.

NOME:Sociologia do Trabalho

CÓDIGO: OPT10 CH: 60h

TIPO: Optativa PERIODO: --

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Analisar as questões sociológicas clássicas e contemporâneas, referentes ao trabalho e aos

trabalhadores; 
 Apresentar  e  discutir  as  principais  mudanças  no  âmbito  do  trabalho  e  do  emprego,

enfatizando as três últimas décadas.
 Discutir as implicações das inovações tecnológicas e organizacionais para o trabalho, o

emprego e a organização sindical, sob o olhar dos sociólogos do trabalho

EMENTA:
 concepções clássicas e contemporâneas da sociologia do trabalho e da divisão
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social e sexual do trabalho. Processo de trabalho e inovação tecnológica. Reestruturação produtiva 
e mercado de trabalho. Organização dos trabalhadores. Relações étnico Raciais no trabalho e na 
sociedade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 BRAMO, L; MONTERO, C. A Sociologia do Trabalho na América Latina: Paradigmas

Teóricos e Paradigmas Produtivos.BIB, Rio de Janeiro, n.40, 2º semestre 1995, pp.65-83.
 ANTUNES, Ricardo.Os sentidos do trabalho.Ensaios sobre a afirmação e a negação do

trabalho.São Paulo : Boitempo, 2003.258p.
 ________.(Org.) Riqueza e miséria do trabalho no Brasil. São Paulo: Boitempo Editorial,

2006. [ISBN: 85-7559-083-9]

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 FREIRE, João (1997), Variações sobre o Tema Trabalho, Porto, Edições Afrontamento.
 SCHNAPPER, Dominique (1998), Contra o Fim do Trabalho, Lisboa, Terramar.
 AUSTER, Carol Jane (1996), The Sociology of Work: concepts and cases, California, Pine

Forge Press.
 DE COSTER,  Michel  et  alli  (1998),  Traité  de  Sociologie  du  Travail,  Bruxelles,  De

Boeck-Wesmael.
 BILHIM,  João  Abreu  de  Faria  (2001),  Teoria  Organizacional:  estruturas  e  pessoas,

Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.

NOME:Filosofia da Ciência e da Tecnologia

CÓDIGO: OPT11 CH: 60h

TIPO: Optativa PERIODO: --

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Refletir sobre conceitos e fundamentos, bem como questionar os parâmetros, norteadores

da  ação profissional,  com vistas  a  ampliar  e  aprofundar  as  dimensões  da ciência  e  da
tecnologia, desabrochando numa práxis dinâmica e consciente.

EMENTA:
 Teoria  do  Conhecimento.  Arte,  técnica,  ciência,  engenharia-definições.  O  progresso

científico.  O  progresso  tecnológico.  Civilização  Tecnológica.  Ciência,  tecnologia  e
humanismo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 ARANHA,  Maria  Lúcia  de  Arruda.  Filosofando:  Introdução  à  Filosofia.  São  Paulo.

Moderna. 1993.
 CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo. Ática. 1994.
 CAPRA, Fritjof. O Ponto de Mutação: A Ciência, a Sociedade e a Cultura Emergente. São

Paulo. Cultrix. 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 AMA, Ruy. História da Técnica e da Tecnologia. São Paulo. Nobel/EDUSP, 1987.
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 HARBENAS, Jurgen. Técnica e Ciência como Ideologia. Lisboa. Ed. 70. 1968.
 HESSEN, Johannes. Teoria do Conhecimento. Coimbra. Aménio Amado. Editor, Sucesso.

1973.
 JAPIASSU, Hilton. As Paixões da Ciência: Estudos de História das Ciências. São Paulo.

Letras & Letras. 1991.
 CHOMSKY, N. O GOVERNO NO FUTURO. RIO DE JANEIRO: RECORD, 2007

NOME:Psicologia Organizacional e do Trabalho

CÓDIGO: OPT12 CH: 60h

TIPO: Optativa PERIODO: --

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Contribuir para a reflexão diante das frequentes mudanças do mundo do trabalho.

EMENTA:
 Organização: conceitos e evolução das teorias organizacionais. Diferentes perspectivas para

compreensão  do  fenômeno  organizacional.  Organização  e  Instituição.  Organizações  :
estrutura  e  ambiente.  A  dinâmica  interna  das  organizações:  cultura,  poder,  política  e
conflito. O indivíduo e a organização. As diferenças individuais e diversidade: percepção
social, valores e significado do trabalho, motivação e comprometimento.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 CHIAVENATTO, I. Recursos Humanos. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2000.
 SPECTOR, P. E. Psicologia nas Organizações. São Paulo: Saraiva. 2002. 
 SLATER,  L.  Mente  e  cérebro:  dez  experiências  impressionantes  sobre  o  comportamento

humano. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 ROBBINS, S. S. Comportamento organizacional. Rio de Janeiro: Livros Técnicos,1999. 
 ZANELLI, J. C. Interação humana e gestão: a construção psicossocial das organizações

de trabalho. 2008. 
 DIMITRIUS,  J.;  MAZZARELLA,  M.  Decifrar  pessoas:  como  entender  e  prever  o

comportamento humano. São Paulo: Elsevier, 2000. 
 GOBBI, S. L. Teoria do cão e abordagem centrada na pessoa: uma possível compreensão do

comportamento humano. São Paulo: Vetor Editora Psicopedagogia Ltda, 2002. 
 KANAANE, R. Comportamento humano nas organizações: o homem rumo ao século XXI.

São Paulo: Atlas, 1999. 

NOME:Tópicos Avançados em Programação de Computadores 

CÓDIGO: OPT13 CH: 60h

TIPO: Optativa PERIODO: --
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PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Atualizar os alunos em um conjunto de temas discutidos e pesquisados em linguagem de

programação e desenvolvimento de sistemas.

EMENTA:
 Ementa livre

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 A ser indicada no oferecimento da disciplina de acordo com os temas a serem discutidos.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 A ser indicada no oferecimento da disciplina de acordo com os temas a serem discutidos.

NOME: Instalação e manutenção de hardware

CÓDIGO: OPT13 CH: 60h

TIPO: Optativa PERIODO:

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Especificar, montar, instalar e utilizar computadores; 
 Instalar e utilizar softwares; 
 Interligar sistemas de computadores; 
 Diagnosticar e corrigir falhas no funcionamento de equipamentos de informática; 
 Realizar manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática. 

EMENTA:
 Cuidados no manuseio e utilização de peças e equipamentos de microinformática;
 Visão geral dos componentes físicos dos microcomputadores;
 Montagem e Instalação de microcomputadores;
 Configuração física e lógica de microcomputadores;
 Instalação de sistemas operacionais, drivers e outros softwares;
 Técnicas e estratégias de manutenção preventiva e corretiva de microcomputadores;
 Especificação de equipamentos de microinformática;
 Segurança do trabalho; Organização da segurança do trabalho na empresa; 
 Prevenção de acidentes no ambiente de trabalho
 Meio ambiente: Programas de gestão ambiental e de descarte de materiais

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
 TORRES, Gabriel. Hardware: Curso Completo.  Axcel Books, 2001.  
 MORIMOTO, Carlos. Hardware: o guia definitivo. Porto Alegre: Sul editores,  2009.
 PAIXÃO, Renato Rodrigues. Manutenção de computadores: guia prático. São Paulo:

Érica, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
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 AMORIM, Rodrigo. Montagem de computadores e Hardware. Brasport. 2010.
 CARMONA, Tadeu. Guia Profissional Hardware. Digerati Books. 2015.
 VASCONCELOS, Laércio. Manual de manutenção de PCs. Makron Books.  2015.
 ZBAR, Paul B.  Práticas de eletrônica.  São Paulo:  Mc-Graw Hill,  1977.
 FILHO, S. M.; Medição de Energia Elétrica. Rio de Janeiro: LTC Editora, 4ª ed.,1997.

NOME:Tópicos Especiais em Informática

CÓDIGO: OPT14 CH: 60h

TIPO: Optativa PERIODO: --

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Atualizar  os  alunos  em  um  conjunto  de  temas  discutidos  e  pesquisados  na  área  de

computação em seu estado da arte.

EMENTA:
 Ementa livre

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 A ser indicada no oferecimento da disciplina de acordo com os temas a serem discutidos.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 A ser indicada no oferecimento da disciplina de acordo com os temas a serem discutidos.

NOME:HUMANIDADE E SOCIEDADE

CÓDIGO: OPT15 CH: 60h

TIPO: Optativa PERIODO: --

PRÉ-REQUISITOS: -- CRÉDITOS: 4

OBJETIVOS:
 Estudar  os  fundamentos  filosóficos,  sociológicos,  antropológicos  e  conceituais  das

Ciências  Humanas,  bem como sua  aplicabilidade  com o  recurso  analítico  ao  contexto
nacional e internacional para a compreensão dos fenômenos sociais, políticos e culturais
das sociedades contemporâneas.

EMENTA:
 Relação entre natureza e cultura. Conceito de cultura e de sociedade. O homem enquanto

produtor  e  produto  da  cultura.  Sociedade:  diversidade  e  universalidade.  Processo  de
construção  da  realidade  social.  Cultura,  subjetividade  e  poder.  Relações  étnico-raciais.
Ideologia e representações sociais. Gênero, identidade e sexualidade. Direitos Humanos e
Direitos Sociais. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 DESAULNIERS,  Julieta  Beatriz  Ramos  (Org.).  Fenômeno:  uma  teia  complexa  de
relações.Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000. 217 p. ISBN 85-7430-134-5.

 HABERMAS,  Jürgen.  Pensamento  pós-metafísico:  estudos  filosóficos.  2.  ed.  Rio  de
Janeiro: 

 Tempo Brasileiro, 2002. 271 p. ISBN 85-282-0026-4.
 SKINNER, B. F. Ciência e comportamento humano. 11. ed. São Paulo: Martins Fontes,

2003. 489 p. ISBN 85-336-1965-9 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. São Paulo: Brasiliense, 2008. Col. Primeiros Passos.
 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: Feminismo e subversão da identidade. Trad. Re
 nato Aguiar.Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013.
 STUART, Hall. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Dp&A, 2001.

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
 CHAUÍ, Marilena. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. São Paulo:

Cortez,2001.
 FANON, Franz. Pele negra, máscaras brancas. Tradução de Renato da Silveira. Salvador:

EDUFBA,2008.
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Apêndice II – Formulário de pesquisa de público

COMISSÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE

E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA

TEMA  DA  PESQUISA: O  QUE  A  COMUNIDADE  ESTUDANTIL  PENSA  A  RESPEITO  DA
CRIAÇÃO DE UM CURSO TECNOLÓGICO DE NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DE ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.

1. PRETENDE CURSAR ENSINO SUPERIOR? (  SIM   NÃO)

2. QUAL A AREA DE INTERESSE? _____________________________

3. QUAL O CURSO SUPERIOR NA ÁREA DE TECNOLOGIA QUE VOCÊ GOSTARIA QUE 
O IFBA – CAMPUS VALENÇA OFERECESSE?  _________________________________

4. EXISTÊNCIA DE COMPUTADOR NO DOMICILIO? (  SIM   NÃO)

5. INTERESSE EM UM CURSO DE ADS? (  SIM   NÃO)

6. TURNO PREFERENCIAL? (  DIURNO   NOTURNO)

7. PUBLICO ENTREVISTADO? (  ESCOLA PUBLICA   ESCOLA PARTICULAR  
IFBA)
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