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1. APRESENTAÇÃO 

1.1 DADOS GERAIS 

Quadro 5– Dados gerais do curso de Licenciatura em Computação. 

NOME DO CURSO LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

HABILITAÇÃO Licenciado em Computação 

DESCRIÇÃO DO 

CURSO 

O curso habilitará os estudantes na licenciatura em 

Computação. O profissional licenciado neste curso estará  

apto a lecionar disciplinas de Computação na Educação 

Básica, Técnica e Tecnológica. 

DATA DE 

IMPLANTAÇÃO 

DO CURSO 

2010 

REGIME 

ACADÊMICO 

Periodização semestral. Cada período tem duração de 100 

(cem) dias letivos. 

NÚMERO DE 

VAGAS 
40 (quarenta) vagas semestrais 

TURNO DE 

FUNCIONAMENTO 
Noturno com aulas aos sábados 

NÚMERO DE 

TURMAS 
1 (uma) turma de 40 alunos por semestre 

REGIME DE 

MATRÍCULA 
Semestral 

DIMENSÃO DAS 

TURMAS 

Aulas teóricas: até 40 alunos; Aulas práticas: até 20 

alunos 

REGIME DO 

CURSO 
Sistema de Créditos 

DURAÇÃO 

MÍNIMA DO 

CURSO 

04 (quatro)  com integralização máxima em 06 (seis) anos 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 
218 Créditos 

CARGA HORÁRIA 3260 horas 
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1.2 INTRODUÇÃO 

Uma das principais ferramentas que nos levaram ao atual estágio de evolução 

tecnológica está associada diretamente aos computadores e sistemas de gestão de informação. 

As novas tecnologias de informação estão provocando mudanças velozes e radicais nos mais 

variados campos de conhecimento.  

Estas mudanças têm reflexo direto sobre a educação, sobre as formas de educar e sobre 

os aspectos formativos dos educadores.  Atualmente, as tecnologias computacionais interativas 

e a conectividade em rede, fomentam e apoiam a criação de novas modalidades de ensino e de 

trabalho e,  portanto,  a de profissionais com formação para atuar nestas áreas. 

É sob esta égide de mudanças tecnológicas que é preciso delinear de maneira clara e 

objetiva, o novo perfil para os profissionais de educação que irão atuar no campo do ensino de 

computação. Tais profissionais devem possuir competências diferenciadas, que associem em 

um único viés, tanto a formação técnica, como a formação humanística. 

Atualmente o mercado de trabalho na área educacional de computação é ocupado por 

profissionais com formação diversificada e, geralmente, sem a formação acadêmica na área de 

educação. Existe, portanto, uma demanda por profissionais qualificados que atuem como 

elemento transformador nos diferentes níveis e modalidades da educação, principalmente na 

Educação Básica.  

Assim, em um esforço para atender tais demandas de formação e a necessidade de 

crescente de profissionais que atuem no ensino de computação, o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) campus Valença criou o Curso Superior de 

Licenciatura em Computação. Este curso de formação de professores representa um 

compromisso social, político e econômico do IFBA e contribui para a melhoria da educação 

em todos os níveis formativos.   

Além disso, a ampliação da oferta de licenciados em um espaço marcado pela carência 

desses profissionais, vai ao encontro das políticas públicas de formação de professores, da 

melhoria do Ensino Básico no Brasil e contribui para o desenvolvimento econômico e social 

da região  na qual o IFBA campus Valença se insere. 
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1.3  CONTEXTO LOCAL E A LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

Valença possui 1.190,38 km² de área e uma população de 89.597 habitantes 

(IBGE/2010) e é o maior município da microregião chamada de "Costa do Dendê". Esta região 

é  composta pelos municípios de Cairú, Camamu, Igrapiúna, Ituberá, Maraú, Nilo Peçanha, 

Taperoá e Valença. Nesta microrregião, além do tradicional cultivo do dendezeiro 

(ElaeisguineensisJacq.), é produzido o latex, com áreas de cultivo de seringueiras 

(EveabrasiliensisCham), cravo da índia (Syzygiumaromatico (L.) Merril e Perry), piaçava 

(AttaleaHumb.), e cacau (Theobromacacao L.). Há também a criação extensiva de gado, 

fazendas de maricultura e um grande extrativismo de produtos provenientes de ambientes 

estuarinos e dos manguezais. Além disso, esta microregião  possui um forte viés turístico, com 

praias, fazendas e turismo de aventura, entre outros. 

Na década de 90, por meio de um plano de expansão do Ensino Técnico, houve a 

implantação da Unidade de Ensino de Valença do Centro Federal de Educação Tecnológica da 

Bahia, criada por meio da Lei 8.670, de 30 de julho de 1993, inaugurada em dezembro de 

1994, cujos cursos iniciais eram os Cursos Técnicos de Pesca e Construção Naval.  

Em 2001, o Campus Valença criou os cursos de Técnicos de Informática, Aqüicultura, 

Turismo e Hospitalidade e desde 2006 oferece cursos na nova modalidade ―Integrada‖ de 

Informática e Turismo e em  2008 os cursos na modalidade PROEJA em Informática, 

Aqüicultura, Turismo e Hospedagem e Informática. Oferece ainda, os cursos Subseqüentes de 

Informática e Aqüicultura. Já em 2009 são abertos os cursos no campus superiores de 

Licenciatura em Computação e Licenciatura em Matemática. 

O IFBA Campus Valença se insere no âmbito das políticas públicas em Educação que 

ora são implementadas no País. O Instituto tem a incumbência de solucionar distorções locais 

no oferecimento da Educação Profissional e do Ensino Superior Público, principalmente na 

oferta de Licenciaturas. Além de atividades de Extensão e Pesquisa. É notório que o 

crescimento das matrículas, nas diferentes etapas da educação básica no país durante os anos 

90, demonstra que as políticas educacionais nesta década tiveram como prioridade o ensino 

fundamental. Este fato resultou no aumento do número de alunos concluintes deste nível de 

ensino e no aumento vertiginoso da demanda de vagas no Ensino Médio na década seguinte. 

Estudos divulgados pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
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Teixeira) confirmam que as matrículas no ensino médio aumentaram 53% até meados dos 

anos 2000 (BRASIL, 2006). 

No entanto, observa-se também, que é pequena a renovação dos quadros docentes, 

especialmente na Área de Ciências da Natureza e Matemática. Ao simular a demanda por 

novos professores, tomando como base o número de turmas do Ensino Básico no Brasil em 

comparação ao número de licenciandos em cada disciplina nas universidades, o levantamento 

indica um  déficit de 250 mil professores.  

Analisando mais particularmente os dados divulgados pelo INEP  em 2009,  verifica-se que 

existem no estado da Bahia 152.648 professores atuando na Educação Básica (ensino fundamental, 

médio, profissionalizante, jovens e adultos e especiais), destes apenas 51.531 possuem nível 

superior. Ainda pelos dados do INEP, verifica-se que existem no estado da Bahia apenas 111 

professores com formação na área de computação atuando na Educação Básica. Considerando o 

número de estabelecimentos de ensino públicos e privados e a demanda por esse tipo de ensino, não 

podemos negligenciar a necessidade de cursos de formação desses profissionais na Bahia, 

principalmente licenciados. 

O município de Valença com 89.597 habitantes não foge a esta demanda de profissionais 

licenciados. O município possui 17.468 alunos matriculados na Educação Básica, o quadro de 

docentes do município consta de 972 profissionais atuando na Educação Básica, sendo 671 

docentes atuando no ensino fundamental, destes 111 estão na rede pública estadual e 422 em 

escolas públicas municipais. No Ensino Médio, este município conta com a presença de apenas 190 

docentes, sendo 107 nas escolas públicas estaduais, 43 docentes em Instituições Públicas Federais, e 

40 docentes na rede privada de ensino (SEI, 2010). No que diz respeito a rede pública federal, esses 

dados apresentam um pequena defasagem, dado a incorporação da antiga Escola Agrotécnica 

(EMARC) à rede dos Institutos Federais e pelo recente aumento no quadro de professores do IFBA 

em função dos últimos concursos públicos realizados.  

 Assim, o Curso de Licenciatura em Computação no IFBA Campus Valença vai ao 

encontro das demandas de toda à comunidade local e regional. Além disso, outros cursos de  

licenciatura, como o de computação, podem ser encontrados apenas no município de Salvador, 

capital da Bahia, a aproximadamente 273Km de Valença.  

O compromisso institucional do IFBA campus Valença  com a formação de licenciados é 

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 inventivo do ser humano, 
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suas relações com o mundo, com o outro e consigo mesmo. Desse modo, curso busca responder às 

exigências de formação e qualificação profissional requeridos pela sociedade em decorrência das 

atuais transformações científicas e tecnológicas e às demandas de formação de professores para a 

Educação Básica em todos os níveis e modalidades, bem como às Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores da Educação Básica em Nível Superior. Busca-se portanto, a 

formação de um licenciado que reflita sobre o papel do professor, despertando-o não só para o 

ensino, mas também para pesquisa em educação. Desta forma, espera-se que os alunos do curso 

valorizem a profissão escolhida e exerçam sua função de maneira crítica e responsável.  

Por fim, desde a criação do Curso de Licenciatura em Computação no Campus 

Valença, este vem contribuindo para o desenvolvimento de toda a região, aumentando o 

número de vagas no ensino superior, produzindo investimentos e iniciativas voltados para a 

formação inicial e continuada de professores, bem como minimizando o déficit de professores 

de Computação nesta região e no Brasil. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

As Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs estão presentes na maioriados 

setores da sociedade, como indústria, comércio, serviços, saúde e na vida privada daspessoas. 

Sua participação elevou significativamente a quantidade e qualidade dos produtos eserviços 

gerados, bem como revolucionou a forma como as pessoas se comunicam e serelacionam. 

Devido à implantação de sistemas computacionais em todos estes setores, omercado de 

trabalho exige que os profissionais de diversas áreas estejam familiarizados comas ferramentas 

computacionais, além de criar uma demanda por profissionais que sejamcapazes de construir, 

implantar e manter o funcionamento de sistemas informatizados. 

Com o advento das TICs tem-se uma gama de possibilidades de transformação 

doprocesso de ensino-aprendizagem, permitindo que o professor atualize e incremente 

seushábitos e práticas pedagógicas, não mais se limitando ao ensino tradicional 

(caracterizadopelo predomínio do uso do quadro branco, do pincel e do professor), com o 

intuito deestimular o educando e consequentemente levá-lo ao aprendizado dos conteúdos, 

habilidadese competências básicas. Por outro lado, apesar de tal potencial, essa evolução não 

tem semostrado tão substancial quando comparadas com as alcançadas em outras áreas como 

saúde, indústria, serviços, etc., nas quais se pode observar uma verdadeira transformação nos 

métodose procedimentos nelas empregados, culminando em melhorias notáveis e 

significativas. 
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Atentando-se a esse cenário, instituições públicas e particulares de educação têm 

demonstrado interesse na área de informática para fins educacionais. O governo, em todas as 

esferas, tem investido na compra de recursos de informática (computadores, lousas digitais, 

tablets educacionais), aparelhos de televisão e vídeo e acesso à Internet. Contudo, a inserção 

de TICs no contexto educacional não acompanhada da devida adequação, preparação e 

orientação dos profissionais, tornam inócuos os esforços empregados na sua utilização, uma 

vez que as mesmas podem acabar subutilizadas em decorrência do pouco preparo do educador. 

Desta forma, configura-se como imprescindível a formação de pessoas qualificadas, capazes 

de alicerçar o uso de tecnologias com a visão pedagógica. 

Em se tratando de educação, observa-se que a demanda desse perfil de profissional é 

tão recente quanto o surgimento das TICs. Quanto à oferta de cursos de formação, no ano de 

2014, segundo informações cadastradas no sistema eletrônico de informações do MEC (e-

mec), existem 122 cursos de Licenciatura em Computação e Informática em atividade 

ofertados no Brasil, sendo 102 presenciais e 20 à distância. Dos cursos presenciais, 10 estão no 

estado da Bahia. 

Para além dos números apresentados, um dado relevante que reforça a carência do 

licenciado em computação é a frequente necessidade de profissionais com este perfil por parte 

do próprio IFBA. Como exemplo, tem-se o próprio Campus que em processos seletivos para 

docentes dos cursos superiores e técnicos, realizados nos anos de 2011 e 2012, não conseguiu 

preencher todas as vagas ofertadas. E, quando preenchidas, eram por profissionais bacharéis, 

alguns não tinham pós-graduação em educação. 

Em síntese, o que se constata é a importância da formação de profissionais licenciados 

em Computação como forma de atender à demanda crescente imposta pelos condicionantes da 

atual sociedade e de seus desafios educacionais. Tal demanda se faz presente pela ausência de 

profissionais qualificados para atuar nesta área e que possam vir a garantir uma inclusão 

tecnológica e digital efetiva que contribua para uma transformação qualitativa da realidade 

regional. Este é o principal desafio do IFBA Campus Valença e, consequentemente, da 

Licenciatura em Computação.  

Além disso, a abertura do curso de Licenciatura em Computação, no segundo semestre 

de 2010, faz parte das políticas de ensino do IFBA e consta no Plano deDesenvolvimento 

Institucional para os anos de 2009 a 2013, o compromisso de ampliar para20% do total de 

vagas a oferta para licenciaturas nas áreas de ciências e tecnologias. Aescolha do curso deu-se 

pela possibilidade de integração com outras áreas de estudo, bem como a necessidade de 

formação de profissionais multidisciplinares, com perfil inovador que consiga agregar/alinhar 
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conceitos computacionais e pedagógicos e, desta forma, possibilitaravanços importantes para 

educação, tais quais visualizados em outros setores. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Formar Licenciados em Computação para atuar na educação básica, a partir de uma 

sólida base pedagógica científica e tecnológica com vistas à atuação crítica na realidade 

educacional, local e regional.  

2.2 ESPECÍFICOS 

i. Formar profissionais autônomos, críticos, reflexivos e analíticos capazes de atuar 

no ensino da computação no âmbito da educação básica, técnica e tecnológica;  

ii. Oferecer conhecimentos teóricos e práticos ao aluno que possibilite um 

desempenho eficaz em sua função docente, utilizando a interdisciplinaridade como 

ferramenta para auxiliar no processo ensino-aprendizagem; 

iii. Capacitar os alunos para a utilização, projeto e avaliação de software educacional e 

Sistema de Educação à Distância nos vários níveis e modalidades de ensino. 

iv. Fomentar atitudes investigativas que favoreçam um processo contínuo de 

construção de conhecimentos da informática, bem como a utilização de novas 

tecnologias em projetos de ensino, pesquisa e extensão como dimensões essenciais 

à manutenção da autonomia e dos saberes necessários à atuação profissional; 

v. Incentivar no âmbito das Leis nº 9.795/99 e 11.645/08, o desenvolvimento de uma 

compreensão integrada do meio ambiente e da educação para as relações étnico-

raciais em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 

psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. 

vi. Promover a formação de profissionais comprometidos com os resultados de sua 

atuação, pautando sua conduta profissional nos princípios da sustentabilidade 

crítica, critérios humanísticos; e capazes de se tornarem agentes transformadores da 

realidade, no sentido da melhoria da qualidade da vida no Planeta e da implantação 

da justiça social. 
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3. PERFIL DO EGRESSO 

A concepção pedagógica do curso de Licenciatura em Computação do IFBA campus 

Valença leva em consideração a sua dupla função social: a importância instituída dos cursos 

de formação inicial de professores e o papel desempenhado pelas áreas de conhecimento em 

questão na formação do cidadão.  

Metodologicamente, a proposta curricular do Curso de Licenciatura em Computação 

está organizada segundo a concepção de formação de professores denominada Prática-

Reflexiva, expressos na Resolução CNE/CP Nº 1, de 18/02/2002. 

Coerente com esta concepção surge o perfil do professor como Intelectual Crítico-

Reflexivo, que, segundo Libâneo, in ―Professor Reflexivo no Brasil‖, orienta a formação do 

professor com as seguintes características: 

- fazer e pensar a relação teoria e prática; 

- agente numa realidade social construída; 

- preocupação com a apreensão dos conteúdos; 

- atitude e ação crítica frente ao mundo e sua atuação; 

- apreensão teórico-prática do real; e 

- reflexividade de cunho sociocrítico e emancipatório. 

 

A formação, entendida como um processo permanente do ser humano, considera a 

dimensão sociocultural da aprendizagem e a construção do conhecimento como elementos 

pertencentes também aos valores culturais e pessoais. Os saberes, as teorias e as 

representações, evidenciam os esquemas mentais que possibilitarão a sua mobilização.  

Conforme o CR-LC/2002
1
 da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e com os 

princípios das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica, em nível superior e de graduação plena (Resoluções CNE/CP 1/02
2
 e CNE/CP 2/02

3
), 

                                                 

1Currículo de Referência da SBC para cursos de Graduação de Licenciatura em Computação, SBC,2002. 

2CNE. Resolução CNE/CP 1/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de abril de 2002. Seção 1, p. 31. 

Republicada  por ter saído com incorreção no D.O.U. de 4 de março de 2002. Seção 1, p. 8. 

3CNE. Resolução CNE/CP 2/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 4 de março de 2002. Seção 1, p. 9. 
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o licenciado em Computação deve desenvolver durante o curso as seguintes competências e 

habilidades: 

- Compreender processos educativos e de aprendizagem, de forma a estabelecer 

relações e integrar as áreas de computação e educação, de maneira multidisciplinar, transversal 

e multidimensional, de forma a redirecionar as ações no ensino e aprendizagem; 

- Atuar como agente de processos e vivências educativas em computação, articulando 

os conteúdos com as didáticas específicas, a partir do princípio metodológico de ação-

reflexão-ação para o desenvolvimento de competências, na busca de solução de problemas da 

sociedade humana, global e planetária; 

- Promover a aprendizagem criativa, autônoma, colaborativa e de comunicação e 

expressão, como princípios indissociáveis da prática educativa; 

- Contribuir para a aprendizagem empreendedora, na perspectiva de valorização dos 

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

transformação de si próprio e de seu espaço social, de maneira a favorecer as mudanças nos 

paradigmas comportamentais e de atitudes nos contextos educacionais e de desenvolvimento 

pessoal e profissional. 

Além do que está posto no documento citado acima, entende-se como também perfil 

profissional do egresso que este esteja apto a promover de modo flexível, crítico e criativo, 

ações pedagógicas que permitam aos sujeitos a compreensão da dimensão interdisciplinar das 

questões socioambientais e das relações étnico-raciais, situadas tanto nas esferas individual e 

pública, quanto em nível local, regional e planetária. 

O Licenciado em Computação é um profissional que utilizará a informática na 

Educação como um meio, associada ao domínio das respectivas didáticas, com vistas a 

conceber, construir e administrar situações de aprendizagens. Enquanto educador será capaz 

de refletir e participar do desenvolvimento de sua comunidade. O licenciado deverá, ainda, ter 

a visão de que o conhecimento da computação pode e deve ser acessível a todos; evidenciar 

uma compreensão de educação como caminho para a construção do ser pessoal, livre, crítico e 

avaliativo; e assumir o papel de educador com sensibilidade para interpretar as ações do 

educando. 

Desta forma, pretende-se oferecer ampla formação teórica, tecnológica, pedagógica e 

humana, propiciando aos estudantes a autoaprendizagem e o ―aprender a aprender‖, 

procurando sua formação integral com valores como autonomia e responsabilidade. O egresso 
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deve, enfim, estar apto a fazer frente à evolução da computação e de suas tecnologias, sendo 

capaz de assumir um papel de agente transformador, através do domínio de novas ferramentas 

e sistemas, visando melhores condições de trabalho e de vida na sociedade. Com esta proposta 

o profissional oriundo deste curso deverá apresentar um perfil que o capacite a: 

- Ter uma visão de seu papel social de educador e capacidade de se inserir em diversas 

realidades com sensibilidade para interpretar as ações dos educandos; 

- Ter uma visão da contribuição que a aprendizagem da Informática pode oferecer à 

formação dos indivíduos para o exercício de sua cidadania; 

-Dirigir com ética, independência, senso crítico, criatividade e tratamento 

interdisciplinar o processo pedagógico na Educação Básica,Técnica e Tecnológica, e em 

específico nas disciplinas vinculadas ao desenvolvimento de competências básicas, tendo em 

vista a contribuição com o processo de construção de uma sociedade mais justa e mais 

humana; 

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

problemas na área da Informática, identificados no contexto educacionale social; 

- Ter capacidade para lidar e desenvolver ações educacionais que promovam a 

diversidade cultural e os valores democráticos, elementos importantes do processo 

educacional; 

- Ter capacidade de mediação didática adequada ao exercício da relação teoria-prática 

da área; 

- Ter capacidade para utilizar tecnologias digitais no âmbito do processo de ensino e 

aprendizagem, seja ele presencial ou à distância; 

- Ser capaz de (re)construir propostas pedagógicas a partir das tecnologias da 

informação e comunicação (TIC). 

Sendo assim, o egresso do Curso de Licenciatura em Computação poderá atuar em 

diversas áreas no mercado de trabalho, tais como: 

- Professor do ensino básico, técnico e tecnológico em escolas, institutos e 

universidades; 
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- Consultor e/ou assessor de tecnologia da informação em instituições públicas, 

privadas ou mistas, integrante de equipes de consultoria em secretarias de educação, 

instituições de ensino e em empresas; 

- Integrante de equipes técnicas para construção de ambientes de aprendizagem 

informatizados; 

- Desenvolvedor de atividades de pesquisa de tecnologia em informática na educação; 

- Consultor na criação, utilização e avaliação de software educacional;  

- Empreendedor no desenvolvimento de software educacional. 

Portanto, a proposta do Curso de Licenciatura em Computação do IFBA campus 

Valença é formar profissionais capazes, com forte base conceitual e prática, de modo a 

oferecerem melhorias, não só no ensino de Informática, mas para a prática da educação em 

nosso país. 

3.1 CAMPOS DE ATUAÇÃO 

O egresso do Curso de Licenciatura em Computação poderá atuar em diversas 

áreas educacionais, tais como:  

 Docente de disciplinas da área de Computação na Educação Básica, Técnica e 

Tecnológica; 

 Consultor e/ou assessor de tecnologia da informação em instituiçõespúblicas, 

privadas ou mistas, integrante de equipes de consultoria emsecretarias de 

educação e instituições de ensino, atuando: na análise edesenvolvimento de 

projetos de TIC, emissão de pareceres técnicos,gerenciamento de projetos de 

TIC, definição de métodos, ferramentas,normas e padrões para aquisições e 

desenvolvimento de soluções de TIC, política de treinamento e capacitação 

docente, de pessoal deapoio técnico e administrativo, dentre outros;  

 Integrante de equipes técnicas para construção de ferramentas voltadas para 

área educacional; 

 Desenvolvedor de atividades de pesquisa de tecnologia em informação e 

comunicação voltadas para tecnologias educacionais; 

 Utilizador e avaliador de softwares educacionais. 
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4.PESSOAL 
 

4.1 COORDENADOR 

O Professor Lúcio Mauro Souza Borges é Graduado em Processamento de Dados pela 

UNIFACS, Especialista em Análise de Sistemas pela FVC – Fundação Visconde de Cairú e 

Mestre em Engenharia Mecânica (Área Mecânica Computacional) pela UFRN – Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

Antes de ingressar no serviço público federal, teve cinco (5) anos de experiência 

lecionando em cursos técnicos de informática e quatro (4) anos lecionando em cursos 

superiores em instituições particulares de ensino.  

Ingressou no IFBA (na época CEFET-BA) e 2004 e assumiu a coordenação do Curso 

Técnico em Informática em fevereiro de 2005, permanecendo até agosto de 2011 no cargo. 

Assumiu o cargo de Coordenador do Curso de Licenciatura em Computação em outubro de 

2014 e, atualmente, leciona as disciplinas Programação Orientada a Objetos I e II, 

Metodologia e Prática do Ensino de Computação II e Estágio Supervisionado II. Endereço do 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1846424117942823. 

 

4.2. QUADRO DOCENTE INSTALADO 

Quadro 6 - Coordenador do Curso 

Nome Titulação Formação Área de Atuação 
Regime de 

Trabalho 

Lúcio Mauro Souza 

Borges 
Mestre Processamento de Dados Computação DE 

 

Quadro 7 - Docentes que atuam no Curso de Licenciatura em Computação 

Nome 
Titulação 

 
Formação Área de Atuação 

Regime de 

Trabalho 

Antônio Messias Lopes 

 Cruz 

 

Mestre 
 Licenciatura Em 

Matemática 
Matemática DE 

Ava da Silva Carvalho 

Carneiro 
Mestre Psicologia Psicologia DE 

Cíntia Karla Mestre 
 Licenciatura Em 

Matemática 
Matemática DE 

Domingos de Andrade 

Mainart 
Especialista 

Graduação em Sistemas 

de Informação 
Computação DE 

Edeyson Andrade Gomes Mestre Bacharelado em Computação DE 

http://lattes.cnpq.br/1846424117942823
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Nome 
Titulação 

 
Formação Área de Atuação 

Regime de 

Trabalho 

Processamento de Dados 

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 

Eliete da Silva Barros Mestre 
Licenciatura em 

Pedagogia 
Pedagogia DE 

Ismário Antônio Miranda Especialista 
Administração de 

Empresas 
Administração DE 

Ivo Cardoso de Jesus Doutor 
Administração de 

Empresas 
Administração DE 

Lúcio André Andrade da 

Conceição 

Mestre 

 

Licenciatura em 

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 

Marcus Fernandes da Silva Mestre 

 
Licenciatura em Física Física DE 

Margeylson Ribeiro Graça Especialista 

 
Sistema de Informação Computação DE 

Matuzalém Guimarães Leal 
Especialista 

Graduação em Sistemas 

de Informação 
Computação DE 

Nelson Valente Dias 

Especialista 

Graduação em 

Processamento de 

Dados. 

Computação DE 

Rafael Freitas Reale 
Mestre 

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 

Wagner Ribeiro de 

Carvalho 

Mestre 

Graduação em Letras 

Licenciatura Plena 

Habilitação Em 

Português 

 

Letras DE 

Wheliton Chiang Shung 

Moreira Ferreira 
Mestre 

Graduação em Letras 

(Português e Inglês).  
Inglês DE 

Wilson José Ohl Doutor Lic. em Física Matemática DE 

 

4.3. QUADRO ADMINISTRATIVO 

O Quadro 8 representa o perfil dos técnicos administrativos atuantes no Campus 

Valença. 
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Quadro 8.Técnicos administrativos  

Nome Titulação Cargo 

Carla Matos Leão Especialista Pedagoga 

Carlos Eduardo Novais Assunção Graduado Assistente em Administração 

Cátia de Andrade Furquim de Almuda Especialista 
Bibliotecária e 

Documentarista   

Cláudio Araújo dos Reis Especialista Assistente Administrativo 

Edlene Araujo do Nascimento Especialista Pedagoga 

Eliana do Nascimento Andrade Pinto Especialista Assistente Administrativo 

Florival Magalhães Ferraz Junior Graduado Assistente Administrativo 

Hilas Almeida de Jesus Graduado Assistente de Aluno 

Itana Negrão Barbosa Souza Graduado Assistente em Administração 

Jamilda Pereira Duarte Especialista 
Técnico em Assuntos 

Educacionais 

Joanildo Borges de Jesus Especialista Assistente em Administração 

Lúcio Alves Fernandes Especialista Analista de TI 

Márcia Gabriela Souza Lima Especialista Assistente em Administração 

Mariane Coutinho Oliveira Graduado Assistente em Administração 

Ravena Leles de Oliveira Especialista Assistente em Administração 

Moacir Santana Especialista Assistente em Administração 

Vanessa Mendes Brito Graduanda Assistente de Aluno 
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5. REQUISITOS DE ACESSO 

Poderá cursar a Licenciatura, o concluinte do ensino médio oficial ou aquele que 

obtiver equivalência na forma da legislação educacional vigente. A forma de acesso dar-se-á 

por: Exame de Seleção, Aluno Especial, Transferência Compulsória ou Transferência 

Facultativa.  

A admissão de alunos regulares ao curso será realizada anualmente, através de 

processo seletivo para ingresso no primeiro período do curso ou através de transferência para 

qualquer período.  

O processo seletivo obedecerá à legislação em vigor e as determinações do Conselho 

Superior do IFBA.  

Existe, também, a possibilidade de admissão de Aluno Especial. Entende-se por Aluno 

Especial aquele que deseja cursar disciplinas isoladas, sem qualquer vínculo com o curso. Esta 

admissão é condicionada a existência de vagas. 

A Transferência compulsória ou ex-oficio, caracterizada pela continuidade dos estudos, 

é independente de vaga específica e poderá ser solicitada a qualquer época do ano para os 

casos previsto em Lei. 

A Transferência facultativa ou voluntária de Alunos de outras Instituições de Ensino 

Superior Nacional ou Estrangeira fica condicionada a existência de vaga. 

Será permitida a matrícula institucional ao portador de diploma de nível superior 

graduado por Instituição de Ensino Superior, nacional ou estrangeira, oficial ou reconhecida. 
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6. O DESENHO PEDAGÓGICO – CURRICULAR 

6.1. SOBRE O CURSO 

A concepção pedagógica do Curso de Licenciatura em Computação do IFBACampus 

Valença levou em consideração a sua dupla função social: a importância instituída dos cursos 

de formação inicial de professores e o papel desempenhado pelas áreas de conhecimento em 

questão na formação do cidadão.  

Metodologicamente, a proposta curricular do Curso de Licenciatura em Computação 

foi organizada segundo a concepção de formação de professores denominada Prática-

Reflexiva, expressos na Resolução CNE/CP Nº 1, de 18/02/2002: 

A aprendizagem deverá ser orientada pelo princípio metodológico 

geral, que pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta a 

resolução de situações-problema como uma das estratégias didáticas 

privilegiadas. (Art. 5º, Parágrafo único) 

Segundo essas diretrizes, a formação do Educador configura-se como um processo 

contínuo e multicultural que busca o autodesenvolvimento reflexivo a partir da valorização 

dos saberes de que são portadores. Nesta perspectiva, o professor é visto como o mediador da 

construção do conhecimento, portanto, tem a função de organizar, coordenar e criar situações 

de aprendizagem desafiadoras e significativas, possibilitando a organização de um modelo de 

formação que permita ao futuro professor pensar criticamente a teoria e prática do ensino-

aprendizagem. 

As Diretrizes Curriculares para Formação de Professores para Educação Básica acolhe 

ainda o que está descrito no parecer CNE/CP 09/2001: 

o princípio geral é de que todo fazer implica na reflexão e toda reflexão 

implica um fazer, ainda que nem sempre este se materialize. Esse principio é 

operacional e sua aplicação não exige uma resposta definitiva sobre qual 

dimensão – a teoria ou a prática – deve ter prioridade, muito menos qual dela 

deva ser o ponto de partida na formação do professor. Assim, no processo de 

construção de sua autonomia intelectual, o professor, além de saber e saber 

fazer, deve compreender o que faz... Nessa perspectiva, o planejamento dos 

Cursos de Formação deve prever situações didáticas em que os futuros 

professores coloquem em uso os conhecimentos que aprenderão, ao mesmo 
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tempo em que possam mobilizar outros, de diferentes naturezas e oriundos de 

diferentes experiências, em diferentes tempos e espaços curriculares... 

O Curso de Licenciatura em Computação do IFBA Campus Valença é definido através 

da respectiva matriz curricular e do plano de ensino de cada disciplina, envolvendo ementa, 

objetivo, conteúdo programático, metodologia de ensino, avaliação do aprendizado e 

referências bibliográficas. O curso tem duração mínima prevista para quatro anos, sendo o 

tempo máximo de sua integralização, de seis anos, descontado o tempo regimental de 

trancamento do curso. 

Os conteúdos devem ser tratados como meio e suporte para constituição das 

competências e são selecionados e ordenados para compor a matriz curricular visando 

desenvolver o conhecimento da área específica e da área pedagógica. O currículo do curso é 

constituído por uma sequência de disciplinas e atividades ordenadas por matrículas semestrais 

em uma seriação aconselhada. O currículo pleno inclui as disciplinas que atendem às bases 

curriculares da lei de diretrizes e bases, complementado por outras disciplinas de caráter 

obrigatório, que atendem às exigências de sua programação específica, às características do 

IFBA e às necessidades da comunidade assim como aquelas individuais dos acadêmicos. 

De acordo com os requisitos legais, LDB 9394/96 (art. 9°, inciso IX, art 88 e art. 90) e 

Decreto 2.207/97 (art. 9°) e Portarias 640 e 641/MEC/97 (art. 9°), a carga horária mínima 

exigida a um curso de licenciatura em Computação é 2800 h (dois mil e oitocentas) horas 

distribuídas em 08 (oito) semestres.  

A prática pedagógica se consolidará com a realização do estágio supervisionado em 

ensino de Computação, a partir da segunda metade do Curso.  

A carga horária e duração do curso estão de acordo com a resolução do CNE 

(resolução CNE/CP 02/2002) que institui a duração e a carga horária dos cursos de 

licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível 

superior.  

Os pareceres e resoluções que definem as diretrizes curriculares para os cursos de 

Licenciatura em Computação são: Parecer CNE/CP 9/2001; Parecer CNE/CP 27/2001; Parecer 

CNE/CP 28/2001; Parecer N.º CNE/CES 583/2001; Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro 

de 2002 e Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002. 
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6.2. NÚCLEOS CURRICULARES 

Considerando a inexistência de parecer pelo CNE/CES quanto às diretrizes curriculares 

para o curso de graduação de licenciatura em computação, adotou-se como referência para 

elaboração dos núcleos curriculares o que estabelece o CR-LC/2002 da Sociedade Brasileira 

de Computação (SBC). 

Conforme estabelece a Sociedade Brasileira de Computação (SBC) o projeto 

pedagógico deve explicitar os conteúdos básicos e complementares e respectivos núcleos 

curriculares. Segundo a SBC, a distribuição de matérias será dividida em áreas de acordo com 

o conteúdo formativo. 

Assim, as disciplinas foram distribuídas em quatro núcleos de formação: 

 NBAS (Núcleo das disciplinas de formação básica); 

 NTEC (Núcleo das disciplinas de formação tecnológica); 

 NCOM (Núcleo das disciplinas de formação complementar); 

 NHUM (Núcleo das disciplinas de formação humanística). 

O NBAS (Núcleo das disciplinas de formação básica) contém disciplinas essenciais e 

obrigatórias para a formação inicial do discente, esse núcleo está composto por três áreas de 

conhecimento: 

 Ciência da Computação: são disciplinas de formação específica da área de 

computação que objetiva o domínio dos fundamentos computacionais teóricos e 

das técnicas básicas da computação, do raciocínio lógico e de resolução de 

problemas, da organização e manipulação de informações armazenadas; da 

organização e arquitetura de computadores; da utilização de técnicas e 

ferramentas básicas; 

 Matemática: disciplinas que buscam proporcionar uma formação básica na 

área de matemática, fornecendo subsídios para compreensão de alguns 

conteúdos da ciência da computação, promovendo o desenvolvimento do 

raciocínio lógico e abstrato; da estruturação de ideias; da formulação, 

representação, manipulação e resolução simbólica de problemas; 

 Pedagogia: as disciplinas desse núcleo deverão ter, como centro de suas 

preocupações, as temáticas relativas às instituições escolares e educacionais – 
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sua história, práticas, valores e procedimentos –, às políticas públicas de 

educação e aos estudos sobre seus agentes sociais, como alunos, professores e 

demais profissionais da educação. Farão parte desse núcleo as disciplinas da 

educação, bem como as disciplinas diretamente ligadas à formação pedagógica, 

projetos ou atividades de estágio que comporão essa parte do núcleo, referindo-

se mais diretamente à interface entre o saber pedagógico e o conteúdo 

específico. 

No NTEC (Núcleo das disciplinas de formação tecnológica) as disciplinas cobrem em 

profundidade e abrangência os fundamentos das tecnologias envolvidas com a formação do 

discente.  

Deste modo, as disciplinas do núcleo permeiam áreas de formação de suporte a 

sistemas computacionais, modelagem e desenvolvimento de sistemas e tecnologias 

educacionais; distribuídas da seguinte forma: 

 Tecnologias básicas e de suporte: tem como objetivo introduzir as disciplinas 

necessárias ao desenvolvimento tecnológico da computação e visam o domínio 

das tecnologias básicas de suporte a sistemas computacionais incluindo 

sistemas operacionais, redes de computadores, linguagens, banco de dados e 

sistemas distribuídos. 

 Tecnologias de modelagem, especificação e desenvolvimento de sistemas de 

informação, de conhecimento e de sistemas multimídia: compreende as 

disciplinas que tem como objetivo o domínio de técnicas de modelagem durante 

os processos de desenvolvimento de sistemas. Neste sentido as disciplinas 

devem estar relacionadas aos seguintes conteúdos: engenharia da construção de 

software; interface homem-máquina; engenharia de requisitos, análise, 

arquitetura e projeto; sistemas multimídia e interfaces; sistemas inteligentes 

aplicados à educação; modelagem representação, armazenamento e recuperação 

de informações e de conhecimento; 

 Gestão de tecnologias educacionais: disciplinas voltadas para o planejamento 

e gestão dos processos educacionais, avaliação, controle, comunicação; 

qualidade aplicada a educação; acompanhamento e desenvolvimento de 

equipes; aspectos estratégicos e humanos nos processos de aprendizagem. 



30 

 Prática do ensino de computação: aplicação dos fundamentos teóricos das 

ciências da educação e da computação visando a criação e consolidação de 

métodos, técnicas e produção de materiais de ensino de computação em 

contextos escolares, ambientes corporativos e de educação não formal. 

As disciplinas que compõem o NCOM (Núcleo das disciplinas de formação 

complementar) estão voltadas para o desenvolvimento dos saberes das ciências da educação e 

da computação, considerando a interdisciplinaridade com outras ciências, especialmente, 

psicologia, filosofia e matemática, considerando também as demais ciências e áreas de 

aplicação de ensino. Busca integrar e contextualizar os diversos problemas de ensino e de 

aprendizagem através da aplicação da computação e tecnologias educacionais, no sentido de 

manter os discentes atualizados quanto à evolução dessas tecnologias. 

O NHUM (Núcleo das disciplinas de formação humanística) é composto por 

disciplinas que permitam ao discente o aprendizado da dimensão social e humana do exercício 

de suas atividades profissionais. Ter uma visão humanística crítica e consistente sobre o 

impacto de sua atuação profissional na sociedade. Portanto, o elenco de disciplinas desse 

núcleo possibilitará ao discente desenvolver uma postura crítica diante das diversas situações 

que se apresentará no contexto social, educacional, econômico, cultural e político. 

Desenvolver a consciência ética e ambiental através de princípios que permitam inovações nas 

práticas pedagógicas. Estimular no discente sua capacidade empreendedora, aplicando seus 

conhecimentos de forma inovadora, promovendo o desenvolvimento autônomo e sustentável. 

No Quadro 5 estão relacionadas as disciplinas por núcleos. 
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Quadro 9 - Distribuição das disciplinas por Núcleos Curriculares.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T - Teórica, P- Prática, PE – Prática de Ensino 

6.3. MATRIZ CURRICULAR E FLUXOGRAMA 

Quadro 6 mostra a distribuição das disciplinas por semestre letivo e a distribuição da 

carga horária e créditos. O Quadro 10 apresenta o fluxograma do curso. 

Nú c le os D is c ip lin a s
C a rg a  h orá ria C ré d itos

T P PE T O T T P PE T O T

NB AS

Nú c le o d e  F orm a ç ã o B á s ic a 9 0 0 4 5 0 1 2 0 1 4 7 0 6 0 3 0 8 9 8

Alg oritim os 3 0 3 0 0 6 0 2 2 0 4

Arq u ite tu ra  d e  C om p u ta d ore s 4 5 0 1 5 6 0 3 0 1 4

L in g u a g e m  d e  Prog ra m a ç ã o 3 0 3 0 0 6 0 2 2 0 4

L in g u a g e m  d e  p rog ra m a ç ã o O O  I 3 0 1 5 1 5 6 0 2 1 1 4

L in g u a g e m  d e  Prog ra m a ç ã o O O  II 3 0 1 5 1 5 6 0 2 1 1 4

E s tru tu ra  d e  D a d os 3 0 3 0 0 6 0 2 2 0 4

S is te m a s  O p e ra c ion a is 4 5 0 1 5 6 0 3 0 1 4

D e s e n v olv im e n to W E B 3 0 3 0 0 6 0 2 2 0 4

L óg ic a  Ma te m á tic a 6 0 0 0 6 0 4 0 0 4

C á lc u lo D ife re n c ia l e  In te g ra l 9 0 0 0 9 0 6 0 0 6

Álg e b ra  L in e a r 6 0 0 0 6 0 4 0 0 4

D id á tic a  I 3 0 0 3 0 6 0 2 0 2 4

In g lê s  I 6 0 0 0 6 0 4 0 0 4

In g lê s  II 6 0 0 0 6 0 4 0 0 4

L ib ra s 3 0 3 0 6 0 2 0 2 4

Av a lia ç ã o d e  Ap re n d iz a d o 3 0 0 0 3 0 2 0 0 2

O rg a n iz a ç ã o d a  E d u c a ç ã o B ra s ile ira 3 0 0 0 3 0 2 0 0 2

Me tod olog ia  d e  Pe s q u is a 3 0 0 0 3 0 2 0 0 2

E s tá g io S u p e rv is ion a d o e m  C om p u ta ç ã o I 3 0 7 5 0 1 0 5 2 5 0 7

E s tá g io S u p e rv is ion a d o e m  C om p u ta ç ã o II 3 0 7 5 0 1 0 5 2 5 0 7

E s tá g io S u p e rv is ion a d o e m  C om p u ta ç ã o III 3 0 7 5 0 1 0 5 2 5 0 7

E s tá g io S u p e rv is ion a d o e m  C om p u ta ç ã o IV 3 0 7 5 0 1 0 5 2 5 0 7

T C C 3 0 0 0 3 0 2 0 0 2

NT E C

Nú c le o d e  F orm a ç ã o T e c n ológ ic a 5 1 0 1 3 5 1 9 5 8 4 0 3 4 9 1 3 5 6

B a n c o d e  D a d os 3 0 3 0 0 6 0 2 2 0 4

Mod e la g e m  d e  B a n c o d e  D a d os 4 5 0 1 5 6 0 3 0 1 4

An á lis e  e  Proje to d e  S is te m a s  O O 4 5 1 5 3 0 9 0 3 1 2 6

In te ra ç ã o H u m a n o-C om p u ta d or 4 5 0 1 5 6 0 3 0 1 4

Mu ltim íd ia  e  H ip e rm íd ia 3 0 3 0 0 6 0 2 2 0 4

R e d e s  d e  C om p u ta d ore s  I 4 5 1 5 0 6 0 3 1 0 4

R e d e s  d e  C om p u ta d ore s  II 4 5 1 5 0 6 0 3 1 0 4

G e re n c ia  d e  Proje tos 4 5 0 1 5 6 0 3 0 1 4

Me tod olog ia  e  Prá tic a  d o E n s in o d e  C om p u ta ç ã o I 3 0 0 3 0 6 0 2 0 2 4

Me tod olog ia  e  Prá tic a  d o E n s in o d e  C om p u ta ç ã o III 3 0 0 3 0 6 0 2 0 2 4

Me tod olog ia  e  Prá tic a  d o E n s in o d e  C om p u ta ç ã o III 3 0 0 0 3 0 2 0 0 2

In form á tic a  Ap lic a d a  a  E d u c a ç ã o I 3 0 3 0 0 6 0 2 2 0 4

Am b ie n te  V irtu a l d e  Ap re n d iz a g e m 3 0 0 3 0 6 0 2 0 2 4

S oftwa re  E d u c a c ion a l 3 0 0 3 0 6 0 2 0 2 4

NH UM

Nú c le o d e  F orm a ç ã o H u m a n ís tic a 3 9 0 0 6 0 4 5 0 2 6 0 4 3 0

H is tória  d a  E d u c a ç ã o 6 0 0 0 6 0 4 0 0 4

F ilos ofia  d a  E d u c a ç ã o 6 0 0 0 6 0 4 0 0 4

S oc iolog ia  d a  E d u c a ç ã o 6 0 0 0 6 0 4 0 0 4

Ps ic olog ia  d a  E d u c a ç ã o 3 0 0 3 0 6 0 2 0 2 4

C om u n ic a ç ã o e  In form a ç ã o 6 0 0 0 6 0 4 0 0 4

E m p re e n d e d oris m o 4 5 0 1 5 6 0 3 0 1 4

É tic a  e  C id a d a n ia 4 5 0 1 5 6 0 3 0 1 4

C iê n c ia ,  T e c n olog ia  e  S oc ie d a d e 3 0 0 0 3 0 2 0 0 2

NC

F orm a ç ã o C om p le m e n ta 6 0 0 0 6 0 4 0 0 4

E c on om ia ,  T ra b a lh o e  E d u c a ç ã o 6 0 0 0 6 0 4 0 0 4

Ativ id a d e  C om p le m e n ta r 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 6 ,7 6 ,7 0 ,0 1 3 ,3

NO PT

Nú c le o d e  D is c ip lin a s  O p ta tiv a s 1 8 0 0 6 0 2 4 0 1 2 0 4 1 6

O p ta tiv a  I 4 5 0 1 5 6 0 3 0 1 4

O p ta tiv a  II 4 5 0 1 5 6 0 3 0 1 4

O p ta tiv a  III 4 5 0 1 5 6 0 3 0 1 4

O p ta tiv a  IV 4 5 0 1 5 6 0 3 0 1 4

T ota l G e ra l 2 0 4 0 5 8 5 4 3 5 3 0 6 0 1 3 6 3 9 2 9 2 0 4

T ota l G e ra l +  Ativ id a d e  C om p le m e n ta r 2 1 4 0 6 8 5 4 3 5 3 2 6 0 1 4 2 ,7 4 5 ,7 2 9 ,0 2 1 7 ,3
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Quadro 6 - Distribuição das disciplinas por semestre (carga horária e créditos).T – 

Teórica, P- Prática, PE – Prática de Ensino, E – Estágio Supervisionado 

S e m e s t r e C ó d ig o #  S E M S e m e t r e F o r m a ç ã o C a r g a  H o r á r ia C r é d it o s P r é -R e q u is it o s

1o Semestre T P PE T O T T P PE T O T

1 Algoritmos FB 30 30 0 60 2 2 0 4

2 Ciência, Tecnologia e Sociedade FH 30 0 0 30 2 0 0 2

3 Lógica Matemática FB 60 0 0 60 4 0 0 4

4 Comunicação e Informação FH 60 0 0 60 4 0 0 4

5 História da Educação FP 60 0 0 60 4 0 0 4

6 Informática Aplicada a Educação I FP 30 30 0 60 2 2 0 4

Sub-Total 270 60 0 330 18 4 0 22

2o Semestre T P PE T O T T P PE T O T

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

8 2 Arquitetura de Computadores FB 45 0 15 60 3 0 1 4

9 3 Cálculo Diferencial e Integral FB 90 0 0 90 6 0 0 6 3

10 4 Inglês I FB 60 0 0 60 4 0 0 4

11 5 Filosofia da Educação FP 60 0 0 60 4 0 0 4 5

12 6 Psicologia da Educação FP 30 0 30 60 2 0 2 4 5

Sub-Total 315 30 45 390 21 2 3 26

3o Semestre T P PE T O T T P PE T O T

13 1 Linguagem Programação OO I FB 30 15 15 60 2 1 1 4 7

14 2 Sistemas Operacionais FB 45 0 15 60 3 0 1 4 8

15 3 Álgebra Linear FB 60 0 0 60 4 0 0 4 9

16 4 Inglês II FB 60 0 0 60 4 0 0 4 1 0

17 5 Didática I FP 30 0 30 60 2 0 2 4 1 1 1 2

18 6 Estrutura de Dados FB 30 30 0 60 2 2 0 4 7

Sub-Total 255 45 60 360 17 3 4 24

4o Semestre T P PE T O T T P PE T O T

19 1 Linguagem Programação OO II FB 30 15 15 60 2 1 1 4 1 3

20 2 Modelagem de Banco de Dados FT 45 0 15 60 3 0 1 4

21 3 Análise e Projeto de Sistemas OO FT 45 15 30 90 3 1 2 6 1 3

22 4 Avaliação de Aprendizado FP 30 0 0 30 2 0 0 2 1 7

23 5 Sociologia da Educação FP 60 0 0 60 4 0 0 4 1 1

24 6 FP 30 0 30 60 2 0 2 4 1 7

Sub-Total 240 30 90 360 16 2 6 24

5o Semestre T P PE T O T T P PE T O T

25 1 Desenvolvimento WEB FB 30 30 0 60 2 2 0 4 1 9

26 2 Banco de Dados FT 30 30 0 60 2 2 0 4 2 0

27 3 Redes de Computadores I FT 45 15 0 60 3 1 0 4

28 4 Metodologia de Pesquisa FH 30 0 0 30 2 0 0 2

29 5 Organização da Educação Brasileira FP 30 0 0 30 2 0 0 2 1 1 1 2

30 6 FP 30 0 30 60 2 0 2 4 2 4

31 Estágio Supervisionado em Computação I FC 30 75 0 105 2 5 0 7 2 4

Sub-Total 225 150 30 405 15 10 2 27

6o Semestre T P PE T O T T P PE T O T

32 1 Interação Humano-Computador FT 45 0 15 60 3 0 1 4

33 2 Gerência de Projetos FT 45 0 15 60 3 0 1 4

34 3 Redes de Computadores II FT 45 15 0 60 3 1 0 4 2 7

35 4 Empreendorismo FH 45 0 15 60 3 0 1 4

36 6 Libras FB 30 0 30 60 2 0 0 4

37 6 FP 30 0 0 30 2 0 0 2 3 0

38 Estágio Supervisionado em Computação II FC 30 75 0 105 2 5 0 7 3 1

Sub-Total 270 90 75 435 18 6 3 29

7o Semestre T P PE T O T T P PE T O T

39 1 Multimídia e Hipermídia FT 30 30 0 60 2 2 0 4

40 2 Optativa I FT 45 0 15 60 3 0 1 4

41 3 Optativa II FT 45 0 15 60 3 0 1 4

42 4 Software Educacional FP 30 0 30 60 2 0 2 4

43 5 Ambiente Virtual de Aprendizagem FP 30 0 30 60 2 0 2 4

44 6 Estágio Supervisionado em Computação III FC 30 75 0 105 2 5 0 7 3 8

Sub-Total 210 105 90 405 14 7 6 27

8o Semestre T P PE T O T T P PE T O T

45 1 TCC FC 30 0 0 30 2 0 0 2

46 2 Optativa III FT 45 0 15 60 3 0 1 4

47 3 Optativa IV FT 45 0 15 60 3 0 1 4

48 4 Economia, Trabalho e Educação FP 60 0 0 60 4 0 0 4

49 5 Ética e Cidadania FH 45 0 15 60 3 0 1 4

50 6 Estágio Supervisionado em Computação IV FC 30 75 0 105 2 5 0 7 4 4

Sub-Total 255 75 45 375 17 5 3 25

Total 2040 585 435 3060 136 39 27 204

1

1

2

3

4

5

6

2

3

4

Metodologia e Prática do Ensino de Computação 
I

5

Metodologia e Prática do Ensino de Computação 
II

7

6

Metodologia e Prática do Ensino de Computação 
III7

7

8
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MATRIZ CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Matriz Curricular do Curso de Licenciatura em Computação 
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Asdisciplinas complementares optativas que serão oferecidas aos licenciados estão 

relacionadas no Quadro 7com as respectivas cargas horárias e pré-requisitos obrigatórios. 

 

Quadro 7. Relação das disciplinas complementares optativas 

Núcleo Disciplinas Carga Horária Créditos 

NOPT 

Optativas 
T P PE TOT T P PE TOT 

1065 0 180 1290 71 0 12 83 

Compiladores 45 0 15 60 3 0 1 4 

Computação Gráfica 45 0 15 60 3 0 1 4 

Currículo e Novas Tecnologias 60 0 0 60 4 0 0 4 

Desenvolvimento e manipulação de software 
para ensino de computação 60 0 0 60 4 0 0 4 

Educação a Distância 45 0 15 60 3 0 1 4 

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

Educação Inclusiva 30 0 0 30 2 0 0 2 

Educação e trabalho 60 0 0 60 4 0 0 4 

Engenharia de Software 45 0 15 60 3 0 1 4 

Filosofia da ciência 30 0 0 60 2 0 0 2 

Gerência de Redes 45 0 15 60 3 0 1 4 

Inteligência Artificial Aplicada a Educação 45 0 15 60 3 0 1 4 

Pesquisa em Educação 60 0 0 60 4 0 0 4 

Psicologia organizacional 60 0 0 60 4 0 0 4 

Relações interpessoais e educação 45 0 0 60 3 0 0 3 

Relações Étnico-Raciais e Educação 60 0 0 60 4 0 0 4 

Sistema de informação Geográfico 45 0 15 60 3 0 1 4 

Sistemas Distribuídos 45 0 15 60 3 0 1 4 

Tópicos Avançado de Redes de 
Computadores 45 0 15 60 3 0 1 4 

Tópicos Avançado de Sistemas Operacionais 45 0 15 60 3 0 1 4 

Juventude e Educação na 
Contemporaneidade 60 0 0 60 4 0 0 4 

Educação Ambiental 60 0 0 60 4 0 0 4 

Núcleo Disciplinas Carga Horária Créditos 

NOPT 

Optativas 
T P PE TOT T P PE TOT 

1065 0 180 1290 71 0 12 83 

Compiladores 45 0 15 60 3 0 1 4 

Computação Gráfica 45 0 15 60 3 0 1 4 

Currículo e Novas Tecnologias 60 0 0 60 4 0 0 4 

Desenvolvimento e manipulação de software 
para ensino de computação 60 0 0 60 4 0 0 4 

Educação a Distância 45 0 15 60 3 0 1 4 

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

Educação Inclusiva 30 0 0 30 2 0 0 2 

Educação e trabalho 60 0 0 60 4 0 0 4 

Engenharia de Software 45 0 15 60 3 0 1 4 

Filosofia da ciência 30 0 0 60 2 0 0 2 
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T – Teórica, P- Prática, PE – Prática de Ensino 

6.4. DISCIPLINAS NA MODALIDADE À DISTÂNCIA 

Considerando a Portaria Nº 4.059, de 10 de Dezembro de 2004 (DOU de 13/12/2004, 

Seção 1, p. 34) que estabelece que as instituições de ensino superior possam introduzir, na 

organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de 

disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade de Educação à Distância (EAD), 

com base no art. 81 da Lei n. 9.394, de 1.996 e que estas disciplinas poderão ser ofertadas, 

integral ou parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20 % (vinte por cento) da carga 

horária total do curso. O Curso de Licenciatura em Computação do IFBA Campus 

Valençaadmitirá na sua matriz curricular o oferecimento de disciplinas na modalidade EAD, 

como permite a lei.  

Caracteriza-se a modalidade EAD como quaisquer atividades didáticas, módulos ou 

unidades de ensino-aprendizagem centrados na auto-aprendizagem e com a mediação de 

recursos didáticos organizados em diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias 

de comunicação remota. As avaliações das disciplinas ofertadas na modalidade referida serão 

presenciais. 

As disciplinas EAD serão selecionadas de acordo com a natureza das mesmas; com a 

infraestrutura e os recursos humanos disponíveis. A elaboração, implantação e avaliação das 

disciplinas estarão a cargo dos docentes envolvidos na oferta das disciplinas e do colegiado do 

curso. O órgão competente pela gestão da Educação à Distância do IFBA dará suporte a essas 

atividades.  

Gerência de Redes 45 0 15 60 3 0 1 4 

Inteligência Artificial Aplicada a Educação 45 0 15 60 3 0 1 4 

Pesquisa em Educação 60 0 0 60 4 0 0 4 

Psicologia organizacional 60 0 0 60 4 0 0 4 

Relações interpessoais e educação 45 0 0 60 3 0 0 3 

Relações Étnico-Raciais e Educação 60 0 0 60 4 0 0 4 

Sistema de informação Geográfico 45 0 15 60 3 0 1 4 

Sistemas Distribuídos 45 0 15 60 3 0 1 4 

Tópicos Avançado de Redes de 
Computadores 45 0 15 60 3 0 1 4 

Tópicos Avançado de Sistemas Operacionais 45 0 15 60 3 0 1 4 

Juventude e Educação na 
Contemporaneidade 60 0 0 60 4 0 0 4 

Educação Ambiental 60 0 0 60 4 0 0 4 
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As disciplinas na modalidade EAD estarão disponíveis para todos os Cursos de 

Licenciatura do IFBA, além de disponível também para os cursos superiores e de outras 

modalidades da Instituição. 

Além das disciplinas EAD oferecidas dentro do limite legal, outras experiências na 

modalidade podem ser oferecidas de modo suplementar à matriz curricular. 

6.5. INTERDISCIPLINARIDADE 

A proposta metodológica do Curso de Licenciatura em Computação do IFBA 

Campus Valença está organizada em conformidade com as condições e situações 

vivenciadas pela sociedade em seus contextos regionais e culturais, tendo em vista que é 

preciso fazer do processo ensino aprendizagem algo que não se realize como uma 

imposição cultural, que coloque os saberes e conhecimentos adquiridos ao longo da vida, 

em um nível inferior à cultura técnica e científica. 

De acordo com esta metodologia, o currículo, como artefato cultural deve ter uma 

estrutura dinâmica, para proporcionar uma mobilidade conceitual, evitando uma definição 

prévia e padronizada dos conteúdos a serem trabalhados (Pacheco, 1996). A dinâmica do 

curso será calcada nas experiências e/ou nos resultados da pesquisa e extensão realizadas 

por docentes e discentes, com o intuito de que o processo educacional seja instituído no 

momento preciso de sua realização, isto é, o progresso e o perfil do curso serão fundados 

nas reflexões e compreensões das vivências pedagógicas no momento em que elas 

ocorrem.  

O currículo terá uma estrutura distribuída em núcleos curriculares, gerais e 

específicos, que serão constituídos em temas contextuais amplos e multidisciplinares que 

podem ser articulados por meio de projetos, com temas e objetivos delimitados a partir da 

relação interdisciplinar. A preocupação fundamental será a de selecionar as questões de 

relevância para as áreas de conhecimentos específicos, instituindo uma reflexão em 

conformidade com problemáticas próprias da situação de ensino aprendizagem. 

O objetivo básico da proposta de interdisciplinaridade é a articulação entre os 

saberes formais da escola e os saberes sócio-culturais dos alunos, o que favorece maior 

objetivação dos conteúdos analisados e permite que o educando não sinta que aprende algo 

abstrato ou fragmentado. Os conhecimentos não são unicamente disciplinares, mas 

também constituídos na sua estrutura por temas contextuais, multidisciplinares, que 
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permeiam a elaboração de projetos de extensão social e cultural, inter-relacionando 

diversas experiências teóricas e práticas das áreas envolvidas numa concepção globalizante 

do processo de ensino aprendizagem. 

Dessa forma, a realidade do contexto em que o IFBA e os alunos estão 

inseridosdeve ser o ponto de partida para a construção do currículo, tendo em vista o 

aluno/cidadão quese pretende formar. Vale ressaltar – tanto no que se refere à 

―interdisciplinaridade‖, quanto àsespecificidades socioculturais da região do baixo  sul da 

Bahia – que o currículo deve serpermeado por temáticasétnico-raciais e de educação 

ambiental. Contemplamosinterdisciplinar e implicitamente estas temáticas, não apenas por 

se tratarem de uma exigêncialegal (Resolução CNE/CP Nº 01 de 17 de Junho de 2004; Lei 

nº 9.795, de 27 de abril de 1999,Lei nº11.645 de 10 de março de 2008 e Decreto Nº 4.281 

de 25 de junho de 2002), mas porfazerem parte integral da realidade desta Instituição e da 

comunidade regional. Para Santomé(1998, p.187): ―a utilidade social do currículo está em 

permitir aos alunos e alunascompreender a sociedade em que vivem, favorecendo, para tal, 

o desenvolvimento deaptidões, tanto técnicas como sociais, que os ajudem em sua 

localização na comunidade deforma autônoma, crítica e solidária‖. Assim, o IFBA 

considera imprescindível o envolvimentodessas temáticas no currículo, pois elas 

estruturam a identidade dos cursos de Licenciatura.   

6.5.1. Temáticas Emergentes no Contexto da Formação dos Professores: Relações 

Étnico-Raciais e a Educação Ambiental 

O IFBA Campus de Valença, aqui em destaque a Licenciatura emComputação, vem 

inserindo na formação docente uma ênfase às temáticasétnico-racial, ambiental, cultural e as 

vinculadas à condição de deficiência. Neste sentido, nocontexto formativo, o corpo docente 

procura atender às Diretrizes Curriculares Nacionais paraa Educação das Relações Étnico-

raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira,Africana e Indígena; bem como às 

Políticas de Educação Ambiental, como já relacionado ao longo deste projeto.As disciplinas 

Relações Étnico-Raciais e Educação e Educação Ambiental tratam dos temas supracitados.  

6.6. PROGRAMAS E AÇÕES PROMOTORAS DA INTEGRAÇÃO DO 

PROCESSO FORMATIVO 

6.6.1. Ciência Sem Fronteiras 
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Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover a consolidação,expansão e 

internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividadebrasileira por 

meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa é fruto deesforço conjunto dos 

Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministérioda Educação (MEC), 

por meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes –,e Secretarias de 

Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC.  

O projeto visa promover intercâmbio internacional, de forma que alunos degraduação e 

pós-graduação façam estágio no exterior com a finalidade de manter contato comsistemas 

educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação. Além disso, buscaatrair 

pesquisadores do exterior que queiram se fixar no Brasil ou estabelecer parcerias comos 

pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias definidas no Programa, bem como 

criaroportunidade para que pesquisadores de empresas recebam treinamento especializado 

noexterior. 

6.6.2. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 

De acordo com o Ministério da Educação e Cultura (MEC), o ProgramaInstitucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é um Programa do Ministério daEducação, gerenciado 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior(CAPES), cujo objetivo 

maior é o incentivo à formação de professores para a educação básicae a elevação da 

qualidade da escola pública. Dessa forma, os alunos dos cursos deLicenciatura são inseridos 

no cotidiano escolar das escolas públicas com o objetivo deexperimentar vivências que o 

auxiliem na formação profissional docente. Consequentemente,as escolas públicas da região 

são beneficiadas pela aplicação de projetos didáticos elaboradospelos licenciandos que 

articulam seus saberes teóricos, técnicos e práticos, bem como, pelarelação firmada entre a 

Instituição formadora, a escola lócus e a comunidade escolar. 

O PIBIDvem sendo mais um instrumento que auxilia na formação profissional e 

pedagógica,adequando os licenciandos à sua própria realidade histórica e educacional. Para 

isso, énecessária a aplicação de novas metodologias e, ao mesmo tempo, realizar uma 

pesquisaconstante no contexto em que se está inserido, refletindo sobre a realidade social e 

culturaldas escolas públicas nas quais o PIBID atua em Valença.   

Para atender às expectativas acima, o curso de formação de professores devearticular a 

relação teoria e prática de forma a promover vivências escolares significativas parao processo 
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de aprendizagem dos licenciandos, o que se conseguirá de forma mais efetiva coma atuação 

dos alunos das Licenciaturas no PIBID, visando esta preparação profissionalespecífica para a 

docência e a antecipação do vínculo entre os futuros professores e as salas deaulas da rede 

pública.  

As ações do programa PIBID/CAPES da Licenciatura em Computação Campus 

Valença tiveraminício em agosto de 2011 com o total de 20 bolsistas de iniciação à docência, 

02 supervisorese 01 coordenador de área. Em 2013 um novo projeto foi submetido a CAPES, 

sendo aprovadoe iniciando as atividades em 2014 com um quantitativo maior de participantes. 

Atualmente oPIBID/CAPES da Licenciatura em Computação Campus Valença contempla 30 

bolsistas de iniciação àdocência, 06 supervisores e 02 coordenadores de área.  

O programa PIBID atua em 03 instituições de ensino estaduais e no IFBA,Campus 

Valença.  

6.7. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO PROCESSO 

DE ENSINO APRENDIZAGEM 

As tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) estão cada vez mais presentes na 

relação ensino-aprendizagem.  Esta inserção das TICs tem provocado uma transformação no 

processo educacional que, por sua vez, influencia a relação professor-aluno. Estas ferramentas 

que, a alguns anos eram consideradas apenas de apoio eventual para o professor, hoje se 

mostram parte indissociável do processo educativo.  

Atualmente as Tecnologias de Informação e Comunicação são um elemento 

fundamental, não só de inovação, mas de transformação e que por si só firmam novos 

conceitos de interação social, educacional e de disseminação do conhecimento. Neste 

contexto, o professor, além de atuar como facilitador no processo de aprendizagem, deve ainda 

desempenhar funções de coordenador das atividades técnicas e pedagógicas que permitam aos 

alunos se apropriarem desta tecnologia de maneira significativa para sua formação 

profissional. 

Tendo em vista esta demanda de formação, alunos e professores do Curso de 

Licenciatura em Computação têm a disposição ferramentas de ensino à distância, como o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle.  Este ambiente se encontra disponível atualmente 

nos servidores da reitora e seu acesso é dado a todos os professores e alunos do campus 

mediante cadastramento prévio. Esta ferramenta permite tornar disponíveis os materiais 
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didáticos utilizados em cada conteúdo, bem como a indicação atividades emateriais 

complementares. Além desta ferramenta, fomenta-se que professores e alunos utilizem outros 

ambientes colaborativos e de difusão de informações, por exemplo, o Ambiente Google. 

Outras ferramentas como, as listas e grupos de e-mails e as redes sociais são utilizadas entre 

docentes, discentes e coordenação do curso. 

Outro suporte oferecido ao corpo docente e discente e cujo objetivo principal é tornar 

mais efetivas as ações desenvolvidas nas atividades de prática de ensino previstas na matriz 

curricular, é o Laboratório Interdisciplinar de Tecnologias Educacionais. Este laboratório, 

equipado com lousa digital e interconectividade a Web, incentiva e viabiliza o uso das 

tecnologias de informação e comunicação durante o processo de formação do licenciando. 

Além disso, projetos de pesquisa  como aqueles desenvolvidos com a robótica LEGO e os de 

extensão, com alunos em vulnerabilidade social ou com deficiências  físicas ou intelectuais, 

são idealizados, preparados e ofertados com o aporte dos recursos tecnológicos provenientes 

deste laboratório. Isto oferece ao discente a oportunidade se familiarizar com estas tecnologias 

de forma contínua e ao mesmo tempo permite a este compreender, avaliar, catalogar e 

gerenciar recursos educacionais e didáticos, fazendo uso de metodologias de ensino baseadas 

em pesquisa-ação. 

Salienta-se que este e outros laboratórios do campus dão suporte a atividades 

desenvolvidas pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e aos 

Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e de Bolsas de Iniciação 

em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI). Este Laboratório Interdisciplinar de 

Tecnologias Educacionais possui os seguintes recursos: 

Tabela 1: Equipamentos do Laboratório Interdisciplinar de Tecnologias Educacionais 

Item Descrição Quantidade 

1 TV LCD 42 Pol 1 

2 Notebook Intel Core i3 12 

3 Filmadora Digital Filmadora tipo digital. Sensor de Imagem: CMOS. Tecnologia: 

Cartão de Memória, HD, TouchScreen. HD interno: 16 Gb, visor LCD; 

1 
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4 
Roteador Wireless 802.11n  

PoE-Padrões: ―Draft‖ IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b, 

IEEE802.3,IEEE802.3u, IEEE802.3af (Power over Ethernet), 

1 

5 
Lousa multimídia- 

Notebook; Suporte de Projetor (Parede); Projetor; Sonorização Ambiente; Quadro 

Interativo "88"cerâmica; Instalação equipamento. 

1 

6 Kit LEGO Mindstorms 6 

7 Datashow 1 
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7. APOIO DISCENTE 

As ações de Apoio ao discente no âmbito do Curso de Licenciatura em Computação do 

IFBA campus Valença estão pautadas nos princípios do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 

do IFBA, aprovado em 2013, a fim de garantir ações que promovam não só o acesso mais a 

permanência com qualidade do estudante na instituição. Desta maneira destaca-se: 

 
O direito à educação, bem como o direito ao acesso e permanência nas instituições de 

educação, cuja finalidade é a formação do sujeito para o exercício da cidadania, 

preparação para o trabalho e sua participação na sociedade, tem sido garantido 

reiteradamente nos aportes legais da Constituição Federal (1988), do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei Nº 8.069/90), da Lei de Diretrizes de Base da 

Educação (Lei Nº 9.394/96), assim como no Decreto Nº 7.234/2010, que dispõe 

sobre o Programa Nacional da Assistência Estudantil, dentre outros.  

Considerando esta dimensão legal da educação, assim como suas dimensões 

política e pedagógica, reconhece-se a função social das instituições educacionais e os 

impactos, tanto das políticas educacionais quanto das questões familiares, 

comunitárias e do trabalho, em sua organização. Nesse sentido, tornam-se cada vez 

mais necessários novos e múltiplos olhares e serviços profissionais que deem conta 

da diversidade presente nas instituições educacionais, no que tange tanto às questões 

subjetivas quanto às problemáticas sociais. (PPI,2013) 

 

O IFBA como instituição de educação possui uma função social, assim vem sendo 

espelho tanto das problemáticas das políticas educacionais quanto das questões familiares, 

comunitárias e do trabalho. Cada vez mais tem se feito necessários novos olhares e serviços 

profissionais que dêem conta da diversidade presente nas escolas, tanto do ponto de vista das 

questões subjetivas dos sujeitos quanto das problemáticas sociais. Desta forma, a intervenção 

multiprofissional na escola pode contribuir significativamente para evitar os altos índices de 

evasão escolar, bem como favorecer aos estudantes, familiares e comunidade um 

acompanhamento sócio-econômico e cultural para tornar mais qualitativa sua permanência nas 

escolas. Diante de tais demandas o IFBA aprovou através do Conselho Superior da instituição, 

no ano de 2010, as DIRETRIZES PARA POLÍTICA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA, 

definida como um arcabouço de princípios e diretrizes que orientam a elaboração e 

implantação de ações que garantam o acesso, a permanência e a conclusão de curso dos 

estudantes do IFBA, com vista a inclusão social, formação plena, produção de conhecimento, 

melhoria do desempenho acadêmico e ao bem estar biopsicossocial. 

A Política de Assistência Estudantil do IFBA é norteada pelos seguintes princípios: 
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I. A afirmação da educação profissionalizante (ensino técnico e superior) como uma 

política de Estado; 

II. Gratuidade do ensino de qualidade; 

III. Igualdade de condições e equidade no acesso, permanência e conclusão de curso; 

IV. Formação ampliada na sustentação do pleno desenvolvimento integral dos 

estudantes; 

V. Garantia da democratização e da qualidade dos serviços prestados à comunidade 

estudantil; 

VI. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte 

e o saber; 

VII. Orientação humanística e preparação para o exercício pleno da cidadania; 

VIII. Defesa em favor da justiça social e eliminação de todas as formas de preconceitos 

e/ou discriminação por questões de inserção de classe social, gênero, etnia/cor, religião, 

nacionalidade, orientação sexual, idade e condição física. 

IX. Pluralismo de ideias e reconhecimento da liberdade como valor ético central. 

A política de Assistência estudantil do IFBA que atende aos cursos no campus Valença 

é composta pelos seguintes programas: 

 Programa de Assistência e apoio aos estudantes; 

 Programa de Acompanhamento pedagógico; 

 Programa de Incentivo à formação de Cidadania; 

 

O programa de Assistência e Apoio aos estudantes: 

Desenvolve ações de seleção e acompanhamento dos estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, podendo inseri-los de acordo com a demanda em uma das 

seguintes modalidades de bolsas e auxílios: 

 Auxilio Transporte - Essa modalidade tem como objetivo disponibilizar auxílio 

financeiro para custeio do deslocamento do estudante no trajeto domicílio - Instituição 

de ensino; bem como, buscar parcerias junto a Rede Municipal e Estadual com vistas à 

garantia de acesso pelo transporte público; 
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 Auxílio Moradia - Objetiva assegurar auxílio financeiro para contribuir com despesas 

mensais referentes à moradia do estudante oriundo de outros municípios e/ou que 

sejam naturais do município onde se localiza o Campus, mas não possuem vínculos 

familiares oferecendo acompanhamento em todo o processo; 

 

 Auxilio para Aquisição e viagens - Visa oferecer auxílio financeiro para custeio de 

material escolar, aquisições e ajuda de custo para viagens acadêmicas que contribuam 

para melhor desenvolvimento das atividades acadêmicas do estudante. 

 

 Bolsa Alimentação - A bolsa alimentação caberá oferecer condições para o 

atendimento das necessidades de alimentação básica dos estudantes do IFBA, de modo 

a contribuir para sua permanência e conclusão de curso nesta instituição; 

 

 Bolsas vinculadas a projetos de Incentivo à Aprendizagem – PINA 

Tem como principais objetivos: 

I- Possibilitar a concessão de Bolsas de Aprendizagem a alunos de comprovada 

vulnerabilidade socioeconômica devidamente matriculados nesta instituição, visando o 

incentivo aos estudos e à pesquisa; 

II- Incentivar a participação dos alunos em atividades que possibilitem a 

complementação da aprendizagem, através do engajamento em Projetos de Incentivo à 

Aprendizagem; 

III- Proporcionar, ao aluno bolsista, atividades que possibilitem o seu 

crescimento pessoal e profissional, estimulando o desenvolvimento de competências e 

habilidades voltadas para o mundo do trabalho e da pesquisa; 

IV- O bolsista deverá cumprir carga horária de 12h semanais vinculado ao 

PINA; 

V- O valor deste auxílio deverá ser igual a meio salário mínimo vigente, com a 

duração de 1 (um) ano letivo; 

 

 Bolsas de Estudos - Objetiva conceder bolsa de estudo com vistas a contribuir para 

um melhor desenvolvimento das atividades acadêmicas do estudante, as bolsas de 
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estudo são oriundas de convênios firmados pelo IFBA com outras instituições e de 

auxílios financeiros próprios. 

 

 Auxílio Cópia e Impressão -Visa atender os estudantes que necessitam de apoio para 

cópias e impressões de materiais didáticos específicos do seu curso, independente dos 

textos e materiais já disponibilizados em cada disciplina. 

 

Programa de Acompanhamento Pedagógico 

O Programa de Acompanhamento Pedagógico propõe-se a acompanhar e apoiar os 

estudantes em seu desenvolvimento integral, oferecendo projetos de extensão, oficinas, mini-

cursos, palestras e seminários elaborados a partir das demandas diagnosticadas no cotidiano 

institucional. 

 

Programa de Incentivo à Formação da Cidadania 

Este programa visa incentivar o estudante para que se integre ao contexto institucional, 

contribuindo para a sua formação integral cidadã e estimulando sua participação política e 

protagonismo nas organizações estudantis. 

 

Programa de Intercâmbio 

O IFBA através da Assessoria para Assuntos Internacionais, oportuniza aos alunos 

selecionados através de Edital,  a participação em Intercâmbios para estudantes de graduação 

com a oferta de bolsas para alojamento, alimentação e transporte durante a participação no 

programa. 

Através de tais ações, para o Curso de Licenciatura em Computação, criam-se 

condições de permanência com êxito na instituição, colaborando com a redução da retenção e 

evasão escolar. Assim de acordo com PPI do IFBA, salientamos que: 

Diante disso, nota-se o desafio da inclusão social, o qual aponta para a 

necessidade de se estabelecerem políticas de Assistência Estudantil que favoreçam a 

permanência e o êxito no percurso formativo e na inserção socioprofissional dos 

estudantes por meio de ações integradas, prioritariamente voltadas ao atendimento de 

necessidades daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Isso 

porque, na história da instituição, da sua criação em 1909 à expansão em 2008, nota-

se o compromisso com a formação dos sujeitos para o mundo do trabalho, em 
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especial daqueles pertencentes a famílias assalariadas. Atrelado a isso, encontra-se a 

efetivação de políticas públicas direcionadas aos estudantes oriundos de escolas 

públicas, como as cotas sociais e étnicas. Essa realidade exige da instituição o 

desenvolvimento de ações que possibilitem a inserção e a permanência desses 

estudantes no IFBA, o que pode ser efetivado por meio de concessão de bolsas e 

auxílios, dentre outras ações, como forma de amenizar a situação de vulnerabilidade 

social vivenciada pelo educando. Por essa razão, ressalta-se que as ações da 

Assistência Estudantil também devem estar atentas a outras demandas dos estudantes 

por considerar as diferentes dimensões do processo de formação humana 

relacionadas, por exemplo, às questões étnico-raciais, de gênero, religião, orientação 

sexual, cidadania, esporte, lazer, cultura, dentre outras. (PPI,2013). 
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8. PRÁTICA DE ENSINO 

A prática de ensino, que permeia toda a matriz curricular, se constitui em umespaço de 

formação para que os licenciandos possam realizar articulação entre a sua formaçãoe a prática, 

vivenciando na Instituição atividades que promovam a interação entre a sua açãodocente e o 

cotidiano escolar. Essa interação vem permitindo aos discentes momentos 

deobservação/inserção/pesquisa no ambiente escolar. Conforme Resolução CNE/CP Nº 1, 

de18/02/2002: 

§ 1º A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaçoisolado,que 

a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso.  

§ 2º A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda aformação 

do professor.  

A prática de ensino deve proporcionar, desde o início do curso, a inserção 

dolicenciando em diferentes contextos da Educação Básica, Técnica e Tecnológica 

viabilizando gradativoconhecimento dos aspectos político-didático-pedagógicos e 

administrativos da escola, bemcomo da ação docente, através de atividades que poderão 

ocorrer por meio de procedimentostais como: 

 Observação in loco;  

 Registros sistemáticos das atividades observadas;  

 Atividades de iniciação à pesquisa em ensino de Computação (formação do 

professor/pesquisador); 

 Elaboração, execução e avaliação de programas e projetos em ensino de 

Computação;  

 Miniaulas, elaboração de material didático, experimentos didáticos, etc;  

 Elaboração e apresentação de projetos integradores;  

 E a realização do próprio Estágio Supervisionado. 
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De acordo com as especificidades de cada disciplina, podem ser 

desenvolvidasatividades através de tecnologias da informação, narrativas orais e escritas, 

produções dealunos, situações simuladoras e estudo de casos referentes ao exercício da 

docência. Ematendimento às Diretrizes Curriculares que trata da formação docente (CNE/CP 

01 e 02, 2002), buscou-se inserir no conjunto das disciplinas, principalmente as da área 

deComputação e as Pedagógicas, a prática de ensino como componente curricular em 

umtotal de 420h distribuídas em várias disciplinas. Assim, essa prática poderá ser 

trabalhadapelos professores no espaço disciplinar, ou através de projetos integradores que 

envolvamtodas as disciplinas do semestre. Essa definição deve partir da discussão entre os 

professoresdurante a semana de planejamento pedagógico. 

8.1. ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Para Vygostsky (2000), a aprendizagem é um momento intrinsecamente necessário e 

universal para que os indivíduos se desenvolvam. Desse modo, a disciplina Prática de Ensino 

pode contribuir para a aprendizagem e, consequentemente, para o desenvolvimento. 

Vygostsky esclarece ainda, que a educação exerce um papel de destaque no desenvolvimento 

dos indivíduos reforçando o caráter interativo do sujeito no processo educativo. A apropriação 

da experiência humana depende da atividade do próprio sujeito. É a base do processo da 

educação, visto que essa apropriação ocorre por meio de sua atividade.  

O contato com a prática, logo no início do curso, estimulará o futuro professor a 

desenvolver reflexões críticas sobre as teorias que vem estudando ao longo do curso, ao 

mesmo tempo em que suscita o redirecionamento e a reorganização da atividade pedagógica 

que vem se efetivando. 

Na atualidade, os cursos de formação de professores buscam consolidar a ideia do 

professor enquanto pesquisador, ação desencadeada a partir de sua prática docente, como 

principal mudança que orienta a melhoria da qualificação profissional. O professor deve ser 

visto como alguém que investiga, reflete, julga e produz conhecimento, provocando 

transformações e percebendo as implicações da prática docente tanto na sua própria vida como 

na vida do aluno. 

A formação do professor baseado na aliança teoria-prática oferece ao licenciando 

conhecimentos mais aprimorados sobre as consequências éticas, técnicas e político-sociais do 

trabalho decente favorecendo a construção de conhecimentos e saberes mais significativos e 
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úteis para si e para os outros (professores e alunos) descaracterizando a ação docente como 

uma prática educativa intuitiva, acomodada e cumpridora do previamente estabelecido. 

No Campus de Valença, o Estágio Curricular Supervisionado de Ensino do Curso de 

Licenciatura em Computação é caracterizado como atividade curricular prática pré-

profissional realizada em situações reais de trabalho sob a orientação desta Instituição de 

Ensino, envolvendo aspectos humanos e técnicos da profissão, bem como o comprometimento 

social e político com o contexto do campo de estágio.  Consiste na participação do licenciando 

em atividades que integrem ensino, pesquisa e extensão, tríade que privilegia a formação 

integral do profissional, consolidando, em situações concretas do ambiente educacional, a 

articulação entre a teoria e a prática e como tal deverá ser executado in loco, onde este terá 

contato com a realidade profissional onde irá atuar não apenas para conhecê-la, mas também 

para desenvolver as competências e habilidades específicas. Visando atender as exigências 

legais, o aluno do Curso de Licenciatura em Computação deverá cumprir os créditos de 

Estágio Supervisionado a partir do cumprimento de 50%  da carga horária do curso, incluindo 

as Disciplinas: Didática e Metodologia do Ensino de Computação I e estruturado em níveis de 

complexidade crescente. 

Acrescente-se que, o Estágio Curricular Supervisionado tem o objetivo de fomentar no 

aluno a necessidade de estruturar e aplicar projetos com o intuito de capacitar 

tecnologicamente professores das diversas instituições de ensino na utilização do computador 

como ferramenta pedagógica, além de utilizá-lo como instrumento de trabalho para o seu 

cotidiano dentro e fora da escola (TAJRA, 2012, p. 113). 

Assim, o Estágio Curricular Supervisionado busca associar pesquisa e atividades de 

extensão, mediante a participação do estudante em empreendimentos ou em projetos de 

interesse social visando o desenvolvimento da comunidade local. 

No que se refere aos aspectos operacionais, quanto à duração e carga horária, o Estágio 

Supervisionado Curricular do curso de Licenciatura em Computação, obedece plenamente as 

Resoluções CNE CP 1, de 18 de fevereiro de 2002 e CNE/ CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, 

que estabelece o mínimo de 400h (quatrocentas e horas) de atividades. O curso de Licenciatura 

em Computação do IFBA-Valença  possui uma carga horária total de 420 horas. Sendo esta 

distribuída da seguinte forma: 

I. 105 (cento e cinco) horas realizadas no quinto semestre do curso. 

II. 105 (cento e cinco) horas realizadas no sexto semestre do curso. 
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III. 105 (cento e cinco) horas realizadas no sétimo semestre do curso.  

IV. 105 (cento e cinco) horas realizadas no oitavo semestre do curso. 

 

A programação de Estágio Curricular Supervisionado em Computação constará dos 

seguintes documentos: Plano de Curso/ elaborado pelos Professores-Orientadores de Estágio; 

Memorial, Projeto de Estágio, Relatório de Estágio e outros que forem solicitados, elaborado 

pelos estagiários, para cada uma das etapas de Estágio Supervisionado: I, II, III e IV. A não 

conclusão do Estágio obrigatório implicará a reprovação e suspensão da emissão do diploma. 

O ANEXO II deste projeto traz, na íntegra, o Regimento de Estágio Curricular 

Supervisionado do Curso de Licenciatura em Computação do Campus de Valença. 

Conforme citado acima, o Estágio Supervisionado vem sendo desenvolvido a partir do 

início da segunda metade do curso, estando vinculado aos direcionamentos dos debates e 

discussões das Práticas de Ensino. Está estruturado em níveis de complexidade crescente, 

apresentados a seguir: 

I - Estágio Curricular Supervisionado em Computação I  

Nesta primeira etapa haverá observação, diagnóstico, registro e caracterização do 

cotidiano escolar, bem como reflexão sobre as atividades pedagógicas desenvolvidas na 

instituição concedente no que se refere às questões políticas, sociais, culturais, relacionais, etc. 

O aluno apresentará um memorial circunstanciado de seu estágio envolvendo a descrição dos 

fenômenos observados fora e em sala, com uma reflexão crítica em torno deles. A disciplina 

estará dividida nas etapas de:  

Item Etapa Distribuição da CH 

I

I 

Atividades de leitura e discussão teórica em sala, com o professor 

orientador sobre a problematização da sala de aula; a escola como espaço 

de pesquisa; da Escola e seu funcionamento; da escola na atualidade; da 

formação de professores; do Professor-pesquisador. 

Elaboração de memorial; construção de texto teórico sobre tema 

de pesquisa em Estágio e organização do Seminário de Estágio 

Supervisionado. 

60h 

 

 

 

20h 
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I

II 

Observação in-locoda estrutura administrativa, organizacional e 

pedagógico da escola-campo e de aulas ministradas na educação básica.   

25h 

T

Total 

 105h 

 

II -  Estágio Supervisionado em Computação II  

Esta segunda etapa consiste na observação e participação do aluno (co-participação) 

nas atividades pedagógicas desenvolvidas em sala de aula na escola de ensino médio. 

Entendemos como co-participação a organização e a forma que o estagiário participa da 

dinâmica em sala de aula e vivencia situações educativas específicas, definidas em plano de 

intervenção, elaboradas pelo Professor Supervisor e/ou estagiário. A disciplina estará dividida 

nas seguintes etapas: 

Item Etapa Distribuição da CH 

I Atividades de leitura e discussão teórica sobre métodos de 

pesquisa em educação, revisão sobre planejamento, pré-projeto de 

intervenção. 

45h 

II Observação in-locode aulas ministradas na escola-campo, 

co-participação nas atividades pedagógicas que ocorram em sala de 

aula e fora de sala de aula (reuniões pedagógicas, formações 

continuadas, conselhos, assembleias, etc.); construção de pré-projeto 

de intervenção. 

 

            

35h 

III Elaboração de relatório e organização de Seminário de 

Estágio Supervisionado.  

25h 

Total  105h 

 

III - Estágio Supervisionado em Computação III  

Consiste no estágio de regência. Etapa de realização do exercício docente, a partir de 

um processo específico de ensino constando de: planejamento, execução e avaliação do 

Projeto de Estágio, levando-se em consideração a reflexão da práxis pedagógica. 
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Item Etapa do estágio III Distribuição da CH 

I Atividades de leitura e discussão teórica sobre Planejamento 

(plano de curso, plano de aula); PCNs; currículo e avaliação. 

45h 

I

I 

Observação in-locode aulas ministradas na escola-campo, 

participação nas atividades pedagógicas que ocorram em sala de aula da 

escola-campo e fora de sala de aula (reuniões pedagógicas, formações 

continuadas, conselhos, assembleias, etc.); revisão de pré-projeto de 

intervenção e construção do projeto de estágio. 

 

            20h 

I

II 

Regência  20h 

I

V 

Elaboração de Relatório e Seminário de Estagio 20h 

T

Total 

 105h 

 

IV - Estágio Supervisionado em Computação IV 

Etapa de realização do exercício docente em espaços escolares e/ou não escolares, que 

possibilite a vivência do exercício docente e de cidadania com projetos específicos com a 

instituição concedente, além da realização de experiências didático-pedagógicas em turmas de 

EJA. Esta disciplina será ministrada com as seguintes etapas: 

 

Item Etapa do estágio IV Distribuição da CH 

I Atividades de leitura e discussão teórica sobre a natureza 

e especificidades da educação em espaços escolares e não 

escolares; Planejamento (Projeto de Estágio, plano de curso, plano 

de aula) 

45h 

II Elaboração de oficinas e/ou cursos e planos; 

Elaboração de aulas/projetos. 

15h 

III Execução  30h 
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IV Elaboração de Relatório e Seminário de Estagio.  15h 

 

É válido salientar que será vedada ao aluno a realização da etapa subsequente sem a 

conclusão da etapa em execução e mediante a entrega do relatório para correção.  
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8. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

O TCC, atividade curricular integrante do currículo do Curso de Licenciatura em 

Computação do IFBA Campus Valença, de caráter obrigatório, versará sobre um tema 

pertinente ao Curso e poderá englobar atividades práticas e/ou teóricas, permitindo ao 

aluno a ampliação, aplicação e demonstração dos conhecimentos adquiridos ao longo do 

Curso, aplicando a metodologia científica na execução deste trabalho. O TCC será um 

trabalho individual, com caráter monográfico de pesquisa bibliográfica e/ou empírica.  

A apresentação do TCC é condição necessária para o cumprimento dos créditos da 

disciplina TCC, com 30 (trinta) horas e 02 (dois) créditos. O ANEXO III traz, na íntegra, 

as Normas para Elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso de Licenciatura em 

Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 

Campus Valença. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) representa uma oportunidade ao discente 

de revisão, aprofundamento, sistematização e integração dos conteúdos estudados. Trata-se 

de uma exigência curricular na formação acadêmica e profissional do licenciado que tem 

foco no desenvolvimento de trabalho escrito e oral sobre temas ligados ao curso. Essa 

atividade tem os seguintes objetivos: 

- Orientar os estudantes para que a escolha do tema e a metodologia do seu 

desenvolvimento sejam caracterizadas pelo enfrentamento da realidade da Licenciatura e 

pela preocupação de contribuir para o seu aperfeiçoamento; 

- Capacitar o estudante na elaboração e exposição de trabalhos e pesquisas 

sistematizadas, através de metodologia adequada; 

- Analisar, explicar e avaliar o objeto de estudo, culminando com novas propostas; 

- Revisar e aplicar conceitos e conhecimentos básicos ministrados no decorrer do 

curso. 

O aluno somente poderá se matricular na disciplina TCC se já tiver cursado as 

disciplinas Metodologia da Pesquisa e Metodologia e Prática do Ensino de Computação III 

e já tiver integralizado 75% (setenta e cinco porcento) da integralização curricular. 

Haverá apresentação e defesa do TCC pelo aluno frente à banca examinadora, 

podendo ocorrer na Programação dos Seminários Interdisciplinares proposto pelo 

Colegiado e/ou Coordenação do Curso. 
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Para fins de organização e padronização restringe-se a apresentação do TCC, 

exclusivamente, ao formato de monografia. Os trabalhos deverão seguir as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem com as normas e orientações 

constantes nas Normas para Elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso de 

Licenciatura em Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia Campus Valença, que podem ser acessadas no site oficial do Campus do IFBA-

Valença. 
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9. ATIVIDADES ACADÊMICO-CIENTÍFICO-CULTURAIS 

O Curso de Licenciatura em Computação, além da formação profissional 

específica, tem contribuído para uma formação geral do futuro docente, colocando-o diante 

de situações-problemas vivenciadas frente aos desafios de condições resignificadas de 

exercício da docência e do fomento produtivo de conhecimentos emergentes no cotidiano. 

De acordo com as Diretrizes curriculares, as Atividades Complementares têm por 

finalidade oferecer aos acadêmicos das Licenciaturas oportunidades de enriquecimento 

didático, curricular, científico e cultural. Trata-se, pois, de um componente curricular 

capaz de articular as diversas abordagens presentes no processo formativo, ampliando-o e 

tornando-o mais flexível. As 200 horas de AACC, obrigatórias para a integralização do 

currículo do Curso de Licenciatura em Computação constituem-se de experiências 

educativas que visam à ampliação do universo cultural dos licenciandos e ao 

desenvolvimento da sua capacidade de produzir significados e interpretações sobre as 

questões sociais, de modo a potencializar a qualidade da ação educativa. 

Neste contexto, as atividades acadêmico-científico-culturais têm possibilitado ao 

licenciando uma formação diferenciada, onde estes atuam em processos que envolvam 

ensino, pesquisa e extensão, valorizando proposições de conhecimento, oportunizadas em 

contextos que vão além do ambiente escolar, agregando experiências acadêmicas e 

culturais ao seu perfil de formação. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Licenciatura, em seu 

parecer CNE/CES 1.303/2001 estabelecem o cumprimento de 200 horas de atividades 

pelos licenciandos como parte da exigência para integralização curricular. Desse modo, as 

atividades acadêmico-científico-culturais que compõem o currículo do curso de 

Licenciatura em Computação do Campus, como requisitos curriculares suplementares de 

livre escolha e estão regulamentadas nas Normas para Aproveitamento de 

Atividadesacadêmico-Científico-Culturais do Curso de Licenciatura em Computação do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia Campus Valença. O 

ANEXO IV traz, na íntegra, as normas referentes ao AACC. 
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10. GESTÃO ACADÊMICA 

 

10.1. COLEGIADO DO CURSO 

O Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação do IFBA Campus Valença 

é composto pelo Coordenador do Curso, que o preside, por quatro representantesdocentes 

que desempenham atividades no Curso, sendo eleitos pelos seus pares dosrespectivos 

departamentos e áreas de conhecimento, e um representante discente,regularmente 

matriculado no Curso e indicado pelo órgão representante competente. Todos osmembros 

do Colegiado de Curso terão um mandato de 02 (dois) anos, podendo serreconduzidos, à 

exceção do seu presidente, o Coordenador do Curso, que é membro nato. Asatribuições do 

Colegiado dos Cursos de Licenciatura são as seguintes: 

 Apreciar e deliberar sobre as sugestões apresentadas pelos docentes e pelos 

discentesquanto aos assuntos de interesse do Curso;  

 Programar anualmente a provisão de recursos humanos, materiais e 

equipamentos parao Curso;  

 Aprovar o desenvolvimento e aperfeiçoamento de metodologias próprias 

para oensino, bem como os programas e planos propostos pelo corpo 

docente para asdisciplinas do Curso;  

 Analisar irregularidades e aplicar as sanções previstas no Regime 

Disciplinar, no Regimento Geral e outras normas institucionais, no que se 

refere ao Corpo Docente eao Corpo Discente, no âmbito de sua 

competência;  

 Aprovar os planos de atividades a serem desenvolvidas no Curso;  

 Deliberar sobre as atividades didático-pedagógicas e disciplinares do Curso 

e procedera sua avaliação periódica; 

 Definir e propor as estratégias e ações necessárias e/ou indispensáveis para 

a melhoria de qualidade da pesquisa, da extensão e do ensino ministrado no 

Curso; 

 Decidir sobre recursos interpostos por seus alunos contra atos de 

professores doCurso, naquilo que se relacione com o exercício da docência; 
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 Analisar e decidir sobre recurso de docente contra atos de discentes 

relativos aoexercício da docência;  

 Deliberar sobre o projeto pedagógico do curso, observando os indicadores 

dequalidade determinados pelo MEC e pela instituição;  

 Colaborar com os diversos órgãos acadêmicos nos assuntos de interesse do 

Curso; 

 Analisar e decidir os pleitos de aproveitamento de estudos e adaptação de 

disciplinas,mediante requerimento dos interessados;  

 Exercer outras atribuições que lhe forem designadas pela administração 

superior doIFBA. 

O colegiado do Curso de Licenciatura em Computação é composto de 

formamultidisciplinar, com docentes que atuam nas áreas de conhecimento que compõem 

o curso.Desta forma, procurar-se-á trazer para o colegiado a característica de 

multidisciplinaridade doCurso. 

 

10.2. COORDENAÇÃO DO CURSO 

A Licenciatura é dirigida por um Coordenador indicado dentre os integrantes 

docorpo docente do Curso, salvaguardada a sua formação e a especificidade do Curso 

emquestão. O Coordenador de Curso desenvolverá suas funções por intermédio do 

Colegiado deCurso e as suas atribuições são as seguintes: 

 Convocar e presidir as reuniões, coordenar as atividades e representar o 

Colegiado doCurso, lavrando suas competentes Atas;  

 Executar as decisões do Colegiado de Curso e as normas emanadas dos 

órgãossuperiores;  

 Promover a articulação institucional com entidades de interesse dos cursos;  

 Realizar reuniões periódicas com os representantes estudantis, com registro 

das atascorrespondentes; 

 Elaborar, ao final de cada semestre, relatório de atividades de ensino, 

pesquisa eextensão;  
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 Cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado e as normas emanadas 

dos órgãossuperiores; 

 Orientar e supervisionar as atividades docentes relacionadas aos registros 

acadêmicos,garantindo o cadastro de informações acadêmicas dos alunos, 

no prazo previsto nocalendário de atividades acadêmicas;  

 Elaborar a oferta semestral de disciplinas e atividades de TCC e Estágios, 

vagas eturmas do Curso; 

 Articular-se com as demais Coordenações de Cursos no que se refere à 

oferta dedisciplinas comuns a vários Cursos;  

 Elaborar e manter atualizado o projeto pedagógico do Curso, juntamente 

com o corpodocente e a representação discente, submetendo-o à aprovação 

do Colegiado;  

 Adotar, ad referendum do Colegiado, providências de caráter urgente e de 

interesse doCurso;  

 Apresentar ao colegiado de curso para deliberação, nas reuniões ordinárias, 

todas asprovidências ad referendum que foram tomadas; 

 Supervisionar as atividades de Estágio e Trabalho Final de Graduação, 

submetendo relatório semestral ao Colegiado de Curso; 

 Exercer outras atribuições que lhe forem designadas formalmente pelos 

órgãossuperiores do IFBA. 

 

10.3. NÚCLEO DOSCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Licenciatura em 

Computaçãodo IFBA Campus Valença é composto por professores que fazem parte do 

corpo docenteefetivo da instituição e tem por principal objetivo a contínua atualização do 

projetopedagógico do curso. 

Segundo a Resolução 01/2010 do CONAES (Comissão Nacional de Avaliação 

daEducação Superior) são atribuições do NDE, dentre outras: 

 Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;  
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 Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades deensino constantes no currículo;  

 Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão,oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado 

de trabalho eafinadas com as políticas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso; 

 Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação. 

A Resolução 01/2010 do CONAES normatiza que na constituição do NDE deverão 

serobedecidos os seguintes critérios: 

 Ser constituído por um mínimo de 05 (cinco) professores pertencentes ao 

corpodocente do curso;  

 Pelo menos 60% dos professores que constituem o NDE devem possuir 

titulaçãoacadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu;  

 Ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, 

sendopelo menos 20% em tempo integral;  

O Coordenador do Curso deve assegurar estratégia de renovação parcial dos 

integrantes do NDE de modo agarantir continuidade no processo de acompanhamento do 

curso. 

  



61 

11. INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, RECURSOS 

TECNOLÓGICOS E BIBLIOTECA 

11.1. INFRA-ESTRUTURA ATUAL 

O IFBA Campus Valença conta com a seguinte infra-estrutura para sediar o Curso 

de Licenciatura em Computação:13 (treze) com quadro-branco, ventiladores e cadeiras, 

com capacidade para 40 (quarenta) alunos cada. 

11.2. LABORATÓRIOS 

O Campus Valença possui, atualmente, 6 (seis) Laboratórios de Computação, sendo 

que destes 4 (quatro) são multidisciplinares (destinado a aulas de computação em geral), 

um exclusivo para aulas de manutenção de computadores e outro Laboratório 

Interdisciplinar de Tecnologias Educacionais (destinado à práticas pedagógicas). Além de 

um Telecentro Comunitário, fruto de um convênio com o Ministério das Comunicações. 

Cada Laboratório Multidisciplinar está equipado com 20 computadores, acesso à 

Internet, quadro branco, ar-condicionado e Datashow.  

11.3. BIBLIOTECA 

A Biblioteca do IFBA - Campus Valença - constitui-se num espaço aberto e 

compartilhado para a construção do conhecimento e facilitador da aprendizagem, 

reservado para fins didáticos e culturais, disseminação da informação e aquisição de 

conhecimento técnico, científico e cultural. 

O objetivo da Biblioteca é reunir, organizar e promover o acesso à informação de 

forma precisa e eficaz, atuando como um agente facilitador no processo de ensino-

aprendizagem e incentivador da cultura e do prazer pela leitura na comunidade do IFBA. 

Dessa forma, buscam-se captar os recursos informacionais indispensáveis ao 

desenvolvimento dos programas de ensino dos cursos oferecidos pela Instituição, 

contribuindo no processo de ensino-aprendizagem como suporte às atividades pedagógicas 

e atuando na promoção da cultura e do prazer pela leitura de nossos usuários. 

São usuários da Biblioteca todos os alunos, professores e funcionários efetivos e 

terceirizados da Instituição. A Biblioteca também está aberta para a comunidade em geral: 

alunos de outras instituições, pesquisadores, etc. 
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A Biblioteca está comprometida com a qualidade dos produtos e serviços que 

oferece à comunidade do IFBA - Campus Valença - visando alcançar de forma efetiva os 

objetivos propostos. Assim, estamos comprometidos em: 

Prestar um serviço de qualidade, que atenda de forma satisfatória as necessidades 

de informação e apóie de forma efetiva o processo de ensino-aprendizagem dentro da 

Instituição.  

Tornar a Biblioteca um espaço reservado para aquisição de conhecimento, cultura e 

lazer onde haja interação entre conhecimento, educação e senso de solidariedade e 

cidadania. 

13.3.1. SERVIÇOS OFERECIDOS 

Atualmente são oferecidos os seguintes serviços aos usuários: 

Cadastro de Usuários – Para Alunos matriculados no semestre/ano letivo, 

Professores e Funcionários Efetivos e Terceirizados do IFBA. Usuários não-vinculados ao 

IFBA poderão apenas consultar o acervo no local, mediante autorização de entrada no 

Campus pela Direção da mesma. 

Consulta Local – A Biblioteca opera em sistema de livre acesso às estantes, 

propiciando o contato mais próximo do usuário com a literatura e uma utilização mais 

uniforme dos recursos informacionais disponíveis. 

Serviço de Referência – Atendimento de orientação ao usuário na utilização de 

fontes de informação e recursos informacionais existentes na Biblioteca, realizado pelo 

Bibliotecário, com auxílio das estagiárias e bolsista PAE. 

Empréstimo Domiciliar – Empréstimo de livros, módulos/apostilas, CD/DVD, 

exclusivo para usuários cadastrados na Biblioteca. 

Empréstimo Anual de Livro Didático PNLEM – A Biblioteca é responsável pelo 

empréstimo anual dos livros didáticos do Programa Nacional do Livro do Ensino Médio – 

PNLEM, que beneficia todos os alunos da modalidade integrada. 

Empréstimo Especial – Empréstimo para utilização dos materiais informacionais 

em sala de aula e empréstimo para cópia.  
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Acesso a Internet – Através de 4 (quatro)  computadores ligados à Internet nossos 

usuários realizam pesquisas acadêmicas e culturais na rede mundial de computadores, 

podendo solicitar o auxílio do Bibliotecário para realizar essas pesquisas. 

Orientação quanto à elaboração de Pesquisa Bibliográfica- Serviço de orientação 

quanto à utilização de bases de dados para levantamentos bibliográficos. 

Divulgação de novas aquisições e serviços- Este serviço tem como função divulgar 

as aquisições e serviços disponíveis através de listagens impressas, expositores, e-mail, 

entre outros. Consultas, dúvidas podem ser registradas através do e-mail do responsável 

pela Biblioteca pela atividade de aquisição.  

Atividades artísticas e culturais- São atividades realizadas pela biblioteca, em 

conjunto com a comunidade acadêmica, com o objetivo de estimular e fortalecer a cultura 

local, regional e nacional. Essas atividades podem ser: apresentações musicais, folclóricas, 

filmes, vídeos, exposição de obras, etc. 

Intercâmbio bibliotecário- É um serviço que visa ampliar as possibilidades de 

acesso as informações através do contato e troca de informações/materiais com outras 

instituições e acervos, na medida do possível.  

 

13.3.2. ACERVO DISPONÍVEL 

Atualmente a Biblioteca possui um acervo de mais de 4.000 (quatro mil) livros 

registrados. O acervo é constituído por títulos de reconhecido valor bibliográfico nas áreas 

de Administração, Aqüicultura, Informática, Física, Filosofia, Matemática, Língua 

Portuguesa e Sociologia. Contempla, ainda, acervo das áreas gerais do currículo escolar do 

Ensino Médio, além de publicações de áreas correlatas e complementares como Literatura, 

Atualidades, Legislação trabalhista e Regulação de serviços públicos, etc.  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

A Biblioteca funciona de segunda-feira à sexta-feira, das 08:00h às 21:00h. 

RECURSOS HUMANOS 

A Biblioteca é composta pelo seguinte quadro de pessoal: 

1 Bibliotecário; 
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3 Assistentes em Administração (1 efetivo e 1 Convênio com Prefeitura e 1 

Tercerizado); 

01 Estagiário do PAE (Programa de Apoio ao Educando);  
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com esse projeto o Campus Valença pretende contribuir com odesenvolvimento 

local oferecendo educação pública, gratuita e de qualidade. Para nós, atarefa de formar 

professores capazes de preparar cidadãos para a construção coletiva de umasociedade justa 

e democrática está aliada ao desenvolvimento científico e tecnológico do país.Para tanto, 

considerando a missão do IFBA, este projeto se baseia nas relações permanentesentre 

Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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ANEXO I - EMENTÁRIO 

Iº SEMESTRE: 
 

ALGORITMOS 

Carga Horária (h) Créditos 
Teórica 30 2 
Prática 30 2 
TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
01 

Período: 
1º 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa: 
Introdução à programação. Noções de algoritmos e suas representações. Pseudo-código. Lógica e programação 

em linguagem de programação estruturada. Operadores lógicos e matemáticos, estruturas de decisão e de 

repetição. Arrays: strings, vetores e matrizes. Registros. 
Bibliografia básica: 
FARRER, Harry et al.Algoritmos Estruturados. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2007.  
GUIMARAES, A. M.; LAGES, N. A. Algoritmos e Estruturas de Dados. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2000. 
MANZANO, José Augusto N. G; OLIVEIRA, Jayr F. Algoritmos - Lógica para Desenvolvimento de 

Programação de Computadores. 23.ed. São Paulo: Érica, 2010. 
 
Bibliografia Complementar: 
PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. Lógica de Programação e Estruturas de Dados. São Paulo: Pearson 

Brasil, 2004. 
SOUZA, Marco Antonio F. de, et al. Algoritmos e Lógica de Programação. São Paulo: Thomson 

Pioneira, 2006. 
GERSTING, J.L. Fundamentos matemáticos para a Ciência da Computação.  
 

 

 

 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

SOCIEDADE 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática - - 

TOTAL 30 2 

Obrigatória 
Código: 
02 

Período: 
1º 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa: 
Relação CTS e a Educação Científica e tecnológica, O mito da neutralidade e determinismo científico, CTS no 

contexto da educação brasileira; O desenvolvimento científico e tecnológico nacional e a formação do professor 

em Ciências. 

Bibliografia básica: 

BAZZO, W. A. et al. Indrodução aos estudos CTS – Ciência, Tecnologia e Sociedade. Organização dos estados 

Ibero-Americanos para a educação, a ciência e a cultura. Caderno de Ibero-América. 

POSTMAN, Neil. Tecnopólio, A rendição da cultura à tecnologia. São Paulo: Nobel. 

DAGNINO, Renato. Neutralidade de Ciência e Determinismo Tecnológico. São Paulo: Unicamp. 

. 

Bibliografia Complementar: 

FRIGOTTO, G. CIAVATTA, M. A formação do Cidadão Produtivo, A cultura de mercado no ensino médio 

técnico. Brasília: INEP. 

SHNEIDERMAN, Ben. O Laptop de Leonardo, como o novo renascimento já está mudando a sua vida. Rio 

de janeiro: Nova Fronteira. 
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HISTÓRIA DA 

EDUCAÇÃO I 

Carga Horária (h) Créditos 
Teórica 45 3 
Prática 15 1 
Prática de ensino - - 
TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
05 

Período: 
 

Pré-Requisito: 
 

Departamento: 
 

Ementa: 
Evolução da educação nas diversas sociedades e épocas no mundo ocidental: objetivos,  significados e conteúdos 

das instituições educacionais da antiguidade clássica, idade media, renascimento, séculos. XVIII E XIX. 

Tendências da educação contemporânea. Evolução histórica da educação no Brasil. 
Bibliografia básica: 
CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1999. 
GADOTTI, Moacir. História das idéias pedagógicas, 4ª 72d. São Paulo: Ática. 
MANACORDA, Mário e Alighiero. História da Educação: da antiguidade aos nossos dias. São Paulo: Editora 

Cortez. 
Bibliografia Complementar: 
RIBEIRO, Maria Luiza.  História da Educação brasileira: a organização. 4ª 72d. São Paulo: Moraes. 
ROMANELLI, Otaíza Oliveira. História da educação no Brasil. Petrópolis: Vozes. 
SAVIANI, Dermerval. História das Idéias Pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados. 
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COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática - - 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
04 

Período: 
1º 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa: 
Estuda a língua Portuguesa como elemento primordial da comunicação escrita e oral entendendo-a como 

mecanismo básico para decifrar os signos informativos concernentes aos diversos tipos de linguagens utilizados na 

contemporaneidade. 

Bibliografia básica: 

ABAURRE, Maria Luzia e PONTARA Marcela Nogueira. Português. Editora Moderna. 

CÂMARA JR., Joaquim M. Manual de expressão oral escrita.Petrópolis: Vozes. 

CINIRA, Lindley e CUNHA, Celso. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira. 

 

Bibliografia Complementar: 

FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristóval. Prática de texto: língua Portuguesa para nossos Estudantes 

Universitários. Petrópolis: Vozes. 

GARCIA, OthonMoacir. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: FGV. 

GNIRRE, Maurizzio. Linguagem, escrita e poder, 3 ed. São Paulo: Martins Fontes. 

 

 

 

 

INFORMÁTICA APLICADA À 

EDUCAÇÃO I 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
06 

Período: 
1º 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa: 
História da computação. Conceitos básicos. Sistemas numéricos. Tabela ASCII. Classificação dos computadores. 

Conceitos de hardware. Conceitos do software. Noções de estrutura de dados. Modalidades de processamento de 

dados. Noções de sistemas. Noções de Redes. Noções de Sistemas Operacionais. Aplicativos: editores de texto e 

planilhas eletrônicas. Internet. Aplicações da Informática no ensino. 

Bibliografia básica: 

MARÇULA, Marcelo; BENINI FILHO, Pio Armando. Informática: conceitos e aplicações. 2. ed. São Paulo: 

Érica, 2007. 

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

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: Conceitos Básicos.  Rio de Janeiro: Campus. 

Bibliografia Complementar: 

MEIRELLES, Fernando. Informática: Novas Aplicações com Microcomputadores. 2. ed. São Paulo: 

Makron Books, 1994. 
SAWAY, Márcia Regina. Dicionário: Informática & Internet. São Paulo: Nobel. 

TORRES, Gabriel. Hardware: Curso Completo. Rio de Janeiro: Axcel Books. 

 

 

LÓGICA MATEMÁTICA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática - - 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
03 

Período: 
1º 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa: 
Conjuntos. Funções. Relações sobre conjuntos: relações de equivalência e de ordem. Indução matemática. 

Recursão. Lógica Proposicional e de Predicados, métodos de verificação da validade de fórmulas e prova de 
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teoremas e circuitos lógicos, tabelas-verdade, equivalência lógica, funções booleanas, diagramas de Karnaugh. 

Bibliografia básica: 
DAGHLIAN, Jacobi. Lógica e Álgebra de Boole. 40. ed. São Paulo: Atlas. 1995. 

GERSTING, J.L. Fundamentos matemáticos para a Ciência da Computação. Rio de Janeiro: LTC Editora, 

2001. 

SOUZA, João Nunes de. Lógica para Ciência da Computação: fundamentos de linguagem, semântica e 

sistemas de duração. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 

Bibliografia Complementar: 
CURY, Márcia Xavier. Introdução a lógica. São Paulo: Érica, 1996. 

KELLER, Vicente. Aprendendo lógica. Petrópolis: Vozes, 1991. 

MENDELSON, Elliot. Álgebra Booleana e Circuitos de Chaveamento. São Paulo: Makron Books. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIº SEMESTRE: 

 

ARQUITETURA DE 

COMPUTADORES 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 15 1 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
08 

Período: 
2º 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa: 
Evolução Histórica dos Computadores. Noções de sistemas digitais. Unidades de entrada e saída. Estrutura dos 

processadores e barramentos. Instruções. Pipeline. Multiprocessamento. Hierarquia de Memórias. Dispositivos de 

Entrada e Saída. 

Bibliografia básica: 
HENNESSY, John L.; PATTERSON, David A. Arquitetura de Computadores: Uma Abordagem 

Quantitativa. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus. 2003. 

STALLINGS, William. Arquitetura e Organização de Computadores. 5.ed. São Paulo: Makron Books, 

2002.  

TANENBAUM Andrew S. Organização Estruturada de Computadores. 5.ed. Rio de Janeiro: Prentice-

Hall, 2006.  
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Bibliografia Complementar: 
MURDOCCA, Miles J.; HEURING, Vincent P. Introdução à Arquitetura de Computadores. Rio de 

Janeiro: Campus, 2000.  
WEBER, Raul Fernando. Fundamentos de Arquitetura de Computadores. 2. ed. Porto Alegre: Instituto de 

Informática da UFRGS: Editora Sagra Luzzatto, 2001. 

WEBER, Raul Fernando. Arquitetura de Computadores Pessoais. Porto Alegre: Instituto de Informática 

da UFRGS: Editora Sagra Luzzatto, 2000. 
 

 

CÁLCULO DIFERENCIAL E 

INTEGRAL 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 90 6 

Prática - - 

TOTAL 90 6 

Obrigatória 
Código: 
09 

Período: 
2º 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa: 
Conjunto dos números reais. Funções (lineares, modulares, polinomiais, racionais, algébricas e 

trigonométricas) e seus gráficos. Limite e Continuidade de Funções. Coeficiente angular da reta tangente ao 

gráfico de uma função em um ponto (conceito de derivada). Função Derivada. Técnicas de Derivação. 

Máximos e mínimos. Integral (definida e indefinida). 

Bibliografia básica: 
BOULOS, P. Introdução ao Cálculo. São Paulo: Edgard Blucher. 

FLEMMING, Diva M. & GONÇALVES, Mirian B. CÁLCULO A: Funções, derivação e integração. São 

Paulo: Pearson. 

SILVA, S. M. da; SILVA, Ermes M. da; SILVA, Elio M. da. Matemática Básica para Cursos Superiores. 

São Paulo: Atlas, 2002. 
.   

Bibliografia Complementar: 
ÁVILA, Geraldo. Introdução ao Cálculo. Rio de Janeiro: LTC Editora. 
GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo. Vols. 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC Editora. 

STEWART, James. Calculo I. São Paulo: Thomson Pioneira 

 

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
07 

Período: 
2º 

Pré-Requisito: 
01 

Departamento: 
 

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: 
GOMES, Ascencio, A. F; CAMPOS, Edilene Aparecida Vene. Fundamentos da programação de 

computadores: Algoritmos, Pascal, C/C++ e Java. 2. ed. Rio de Janeiro: Pearson Prentice Hall, 2007. 

XAVIER G. F. Cardoso. Lógica de Programação. Senac, São Paulo.  
ZIVIANI, N. Projeto de Algoritmos: Com Implementações em Pascal e C. 2.ed. São Paulo: Thomson Learning, 

2004.  

Bibliografia Complementar: 
GOMES, Ascencio, A. F. Lógica de Programação com Pascal. São Paulo: Makron Books. 2002.  
RINALDI, R. Turbo Pascal 7.0: Comandos e Funções. 19.ed. Érica, 2003.  

 

 

 

 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I Carga Horária (h) Créditos 
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Teórica 30 2 

Prática - - 

Prática de 

ensino 
30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código:12 
Período: 
2º 

Pré-Requisito: 
 

Departamento: 
 

Ementa: 
Paradigmas da Psicologia e suas relações com a Educação, no que tange ao processo ensino-aprendizagem. 

Teorias e abordagens do processo ensino-aprendizagem (Inatismo e empirismo, Humanística, 

Comportamental, Cognitiva e Sócio-interacionista): implicações na prática educativa. Contextos culturais da 

aprendizagem e a escolarização formal. A psicologia da aprendizagem e a práxis pedagógica. 

Bibliografia básica: 
CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia da aprendizagem. Petrópolis: Vozes, ANO. 
COLL, César, et al. Desenvolvimento Psicológico e Educação.  Psicologia evolutiva V.1. 2 edição.  Porto Alegre: 

Artes Médicas, 2004. 
COLL, César, et al. Desenvolvimento Psicológico e Educação. Psicologia da educação escolar  V.2. 2 

edição.  Porto Alegre: Artes Médicas, 2004. 

Bibliografia Complementar: 
COLL, César. Psicologia do Ensino. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.  

COLL, César; MESTRES, M. M.; SOLÉ. Psicologia da Educação. Porto Alegre, Artes Médicas, 1999. 

REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. Petrópolis: Vozes, 

1995.  

 
 

INGLÊS I 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática - - 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
10 

Período: 
2º 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

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. 

Bibliografia básica: 

LONGMAN. Dicionário Escolar para Estudantes Brasileiros. São Paulo: Longman, 2002.  

SILVA, João Antenor de C., GARRIDO, Maria Lina, BARRETO, Tânia Pedrosa. Inglês 

Instrumental: Leitura e Compreensão de Textos. Salvador: Centro Editorial e Didático, UFBA, 1994. 

SOUZA, Adriana Grade Fiori et al. Leitura em Língua Inglesa: uma abordagem instrumental. São Paulo: 

Disal. 2005. 

Bibliografia Complementar: 
MARTINEZ, R. Como Dizer Tudo em Inglês. Rio de Janeiro: Campus.  

SAWAYA, M., R. Dicionário de Informática e Internet: Inglês/ Português. São Paulo: Nobel, 2003.  

TORRES, Nelson. Gramática Prática da Língua Inglesa. São Paulo: Moderna, 1993. 
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FILOSOFIA DA 

EDUCAÇÃO I 
Carga Horária (h) Créditos 
Teórica 45 4 
Prática 15 - 
Prática de ensino - - 
TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
 

Período: 
2º 

Pré-Requisito: 
História da 

Educação I 

Departamento: 
 

Ementa: 
Fundamentos da filosofia e suas relações com a educação. A filosofia antiga e sua implicação no processo de 

formação do ser humano. Pressupostos filosóficos que fundamentam as concepções de educação. O homem 

e suas relações com o mundo. Democracia e educação. O homem e suas relações com o mundo. A práxis 

educativa contemporânea. 
Bibliografia básica: 
ARENDT, Hanna. A crise na educação. In: Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 1979. 
FREIRE, Paulo. Educação e mudança. São Paulo: Paz e Terra, 1983. 
GADOTTI, Moacir. Concepção Dialética da Educação. São Paulo: Cortez,1995. 
 
Bibliografia Complementar: 
ASSMANN, Hugo. Reencantar a educação: rumo a sociedade aprendente. 5. 77d. Petrópolis: Vozes, 

2001.  
MORIN, Edgar. Os sete saberes Necessários à Educação do Futuro. São Paulo. Cortez, 2001.  
LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. São Paulo: 1994. 
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IIIº SEMESTRE: 

 

ÁLGEBRA LINEAR 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática - - 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
15 

Período: 
3º 

Pré-Requisito: 
09 

Departamento: 
 

Ementa: 
Matrizes. Determinantes. Sistemas de equações lineares. Vetores e aritmética vetorial. Espaços vetoriais e 

Subespaços. Bases e dimensão. Transformações lineares. Autovalores e Autovetores. 

Bibliografia básica: 
ANTON, H., RORRES, C. Álgebra Linear com Aplicações. 8.ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

BOLDRINI, J. Álgebra Linear. São Paulo: Harbra, 1986. 

CAMPOS FILHO, F. F. Algoritmos Numéricos. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2001.  

Bibliografia Complementar: 
CALLIOLI, A.C., DOMINGUES, H.H., COSTA, R. Álgebra Linear e Aplicações. 7. ed. Atual Editora. 

GERSTRING, J. L. FundamentosMatemáticosparaCiênciadaComputação. 3 ed. Rio de Janeiro: LTC 

Editora, 1995. 

LIPSCHUTZ, Seymor. Álgebra Linear. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 1994.  
 

 

DIDÁTICA I 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática - - 

Prática de 

ensino 
30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código: 17 
Período: 
3º 

Pré-Requisito: 
 

Departamento: 
 

Ementa: 
A Didática no seio das teorias pedagógicas. Tendências Pedagógicas Liberais [Tradicional, Progressivista, 

Não-Diretiva e Tecnicista]. Tendências Pedagógicas Progressistas [Libertadora, Libertária, Crítico-Social dos 

Conteúdos, Sociointeracionista]. Planejamento de ensino: perspectiva crítica, estratégias, etapas para 

elaboração. Saberes, competências e atitudes docentes. Competências didáticas para o trabalho docente. 

Procedimentos didáticos: elementos para o planejamento de ensino. Avaliação do processo ensino-

aprendizagem. Interdisciplinaridade. Métodos e técnicas de ensino. Utilização adequada dos recursos 

instrucionais. 

Bibliografia básica: 
CANDAU, Vera Maria (org.). A didática em questão. Petrópolis, Vozes, 1993. 

LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da Escola Pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos. São 

Paulo, Loyolo, 1993. 

MIZUKAMI, Maria da Graça. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986. 

VASCONCELOS, Celso. Planejamento. Projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-pedagógico. 

10ª ed. São Paulo: Libertad, 2002. 

. 

Bibliografia Complementar: 
ENGUITA, F.M.. A face oculta da escola. Porto Alegre, Artes Médicas, 1989. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

HERNÁNDEZ, Fernando. A organização do currículo por projetos de trabalho: o conhecimento é um 

caleidoscópio. 5. ed. Artes Médicas, Porto Alegre, 1998. 

MENENGOLLA, M; SANT´ANNA, I. M. Por queplanejar? Como planejar? Petrópolis, RJ: Vozes, 1991.  

PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artemed, 1998. 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto político-pedagógico da escola. Campinas: Papirus, 1996 
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ESTRUTURA DE DADOS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
18 

Período: 
3º 

Pré-Requisito: 
07 

Departamento: 
 

Ementa: 
Representação dos dados, tipos abstratos de dados. Alocação dinâmica de memória. Estrutura de dados 

lineares: a lista e suas variantes. Pilhas e Filas. Estrutura de dados não-lineares: Árvores.  

Bibliografia básica: 
FORBELLONE, A. L. V.; EBERSPÄCHER, H. F. Lógica de Programação - A construção de algoritmos 

e estruturas de dados. 2.ed. São Paulo: Makron Books, 2000. 

SOUZA, Marco Antonio Furlan de et al. Algoritmos e Lógica de Programação. São Paulo: Thompson 

Learning, 2006. 
VILLAS, M. V.; MIRANDA, C. Estruturas de Dados - Conceitos e Técnicas de Implementação. 7.ed. Rio de 

Janeiro: Campus, 1999. 

Bibliografia Complementar: 
PEREIRA, Silvio do Lago. Estrutura de Dados Fundamentais: Conceitos e Aplicações. Érica, 1996. 

SALIBA, W., L., Caram. Técnicas de Programação: uma Abordagem Estruturada. São Paulo: Makron 

Books, 1992.  

HOROWITZ, E.; SAHNI, S. Fundamentos de Estrutura de Dados. 2.ed. Rio Janeiro: Campus, 1986.  
 

INGLÊS II 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática - - 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
16 

Período: 
3º 

Pré-Requisito: 
10 

Departamento: 
 

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. 

Bibliografiabásica: 
BOECKNER, K.; BROWN, P. C. Oxford English for Computing. 2.ed. Oxford University Press, 1997.  

GALANTE, Terezinha P. Inglês básico para informática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1992.  
SILVA, João Antenor de C., GARRIDO, Maria Lina, BARRETO, Tânia Pedrosa. Inglês 

Instrumental: Leitura e Compreensão de Textos. Salvador: Centro Editorial e Didático, UFBA, 1994. 

Bibliografia Complementar: 
AMOS, E.; PRESCHER, E. A. SimplifiedGrammar Book. São Paulo: Moderna, 1997.  

GRANT, D.; MCLARTY, R. Business Basics - Student's Book. Oxford University Press.  

MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental: estratégias de leitura. Módulo 1. São Paulo: Textonovo. 2000. 
 

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 

ORIENTADA A OBJETOS I 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
13 

Período: 
3º 

Pré-Requisito: 
07 

Departamento: 
 

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: 
BORATTI, I. Camilo. Programação Orientada a Objetos em Java. 1. ed. Florianópolis: Visual Books, 

2007. 

SANTOS, R. Introdução à Programação Orientada a Objetos Usando Java. Rio de Janeiro: Campus, 

2003. 
SIERRA, K.; BATES, B. Use a Cabeça! Java. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2007. 
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Bibliografia Complementar: 

PINHEIRO, Francisco A. C. Fundamentos de Computação e Orientação a Objetos Usando Java. Rio de 

Janeiro: LTC Editora, 2006. 

FOWLER, M. Padrões de Arquitetura de Aplicações Corporativas. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

GAMMA, E. et al. Padrões de projeto: soluções reutilizáveis de software orientado a objetos. Porto 

Alegre: Bookman, 2005. 
 

 

SISTEMAS OPERACIONAIS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática - - 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
14 

Período: 
3º 

Pré-Requisito: 
08 

Departamento: 
 

Ementa: 
Arquitetura de sistemas: tipos de arquiteturas. Histórico e evolução. Tipos de sistemas operacionais. Sistemas 

operacionais: processos. Gerência de memória. Sistemas de arquivos. Administração e segurança de sistemas. 

Bibliografia básica: 
OLIVEIRA, Rômulo Silva de; CARISSIMI, Alexandre da Silva; TOSCANI, Simão Sirineo. Sistemas 

Operacionais. 2. ed. Porto Alegre: Instituto de Informática UFRGS: Sagra Luzzatto, 2001. 

MACHADO, Francis B.; MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de Sistemas Operacionais. 4. ed. Rio de Janeiro: 

LTC Editora, 2007. 

SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter; GAGNE, Greg. Fundamentos de sistemas operacionais. 6. 

ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2004.  
TANENBAUM, Andrew S. Sistemas Operacionais Modernos. 5.ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall, 1995. 

Bibliografia Complementar: 
TANENBAUM, A. S. Sistemas Operacionais - projeto e implementação. 2.ed. São Paulo: Artmed, 2000. 

SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P. B. Sistemas Operacionais: Conceitos. São Paulo: Makron Books, 2000.  
SHAY, W. Arquitetura e Organização de Computadores. 5.ed. São Paulo: Makron Books, 2002. 
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IVº SEMESTRE: 

 

ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS 

ORIENTADO A OBJETOS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 45 3 

TOTAL 90 6 

Obrigatória 
Código: 
21 

Período: 
4º 

Pré-Requisito: 
13 

Departamento: 
 

Ementa: 
Processos de desenvolvimento; A concepção de um sistema; A construção de um sistema; Artefatos de 

desenvolvimento; Fluxos de trabalho; Perfis dos desenvolvedores; Especificação de requisitos; Análise; 

Artefatos na análise; Projeto; Artefatos no projeto; Implementação; Artefatos na implementação; Testes; 

Artefatos no teste. 

Bibliografia básica: 

BEZERRA, Eduardo. Princípio de Análise e Projetos de Sistemas com UML. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

BLAHA, Michael; RUMBAUGH, James. Modelagem e Projetos Baseados em Objetos com UML 2. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2006. 
LARMAN, C. Utilizando UML e padrões: uma introdução a analise e projeto orientados a objetos. Porto Alegre: 

Bookman, 2004. 

 

Bibliografia Complementar: 

BOOCH, Grady; JACOBSON, Ivan; RUMBAUGH, James. UML: Guia do Usuário. Editora Campus, 2000. 

BORATTI, I. Camilo. Programação Orientada a Objetos em Java. 1. ed. Florianópolis: Visual Books, 

2007. 
FLANAGAN, D. Java - O Guia Essencial. 5.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

 

AVALIAÇÃO DE APRENDIZADO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 15 1 

Prática - - 

Prática de 

ensino 

15 1 

TOTAL 30 2 

Obrigatória Código: 22 
Período: 
4º 

Pré-Requisito: 
Didática I 

Departamento: 
 

Ementa: 
Pressupostos epistemológicos, históricos e filosóficos da avaliação do processo ensino aprendizagem. 

Avaliação formativa e crítica. Metodologia e instrumentos utilizados na avaliação. A ética do avaliador. 

Bibliografia básica: 
GANDIN, Danilo. Prática do planejamento participativo. Petrópolis: Vozes, 1994. 

LUCKESI, Cipriano C. Avaliação da Aprendizagem Escolar. São Paulo; Cortez, 2003.  

SANT’ANNA, Flávia M. & ENRICONE D. Planejamento de ensino e avaliação. 11ª ed. Porto Alegre: S. 

Ed.. 1995. 

VASCONCELOS, Celso. A avaliação como prática libertadora. 

 

Bibliografia Complementar: 
BRENDAN, Coleman Mac Donald (Org.). Esboços em Avaliação Educacional. Fortaleza, Porto Alegre: 

Edições UFC, 2003. 

HOFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: Uma prática em construção da pré-escola à universidade. 

Porto Alegre: Editora Mediação, 1993. 

VIANNA, H.M. Avaliação Educacional (teoria, planejamento e modelos). São Paulo: IBRASA, 2000. 

MORETTO, Vasco Pedro. Prova: momento privilegiado de estudo ou acerto de contas. Rio de Janeiro: 

DP&A. 
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LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 

ORIENTADA A OBJETOS II 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
19 

Período: 
4º 

Pré-Requisito: 
13 

Departamento: 
 

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. 

BORATTI, I. Camilo. Programação Orientada a Objetos em Java. 1. ed. Florianópolis: Visual Books, 

2007. 

SANTOS, R. Introdução à Programação Orientada a Objetos Usando Java. Rio de Janeiro: Campus, 

2003. 

 

 

Bibliografia Complementar: 

PINHEIRO, Francisco A. C. Fundamentos de Computação e Orientação a Objetos Usando Java. Rio de 

Janeiro: LTC Editora, 2006. 

GAMMA, E. et al. Padrões de projeto: soluções reutilizáveis de software orientado a objetos. Porto 

Alegre: Bookman, 2005. 

BARNES, David J.; KOLLING, M. Programação Orientada a Objetos com Java. São Paulo: Makron 

Books, 2004.  
 

 

METODOLOGIA E PRÁTICA DO 

ENSINO EM COMPUTAÇÃO I 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
24 

Período: 
4º 

Pré-Requisito: 
17 

Departamento: 
 

Ementa: 
Principais concepções das diversas correntes sobre ensino e aprendizagem de Ciências e sobre a natureza da 

Ciência. Conteúdos para o ensino da Computação, dimensões conceitual, procedimental e atitudinal do 

conteúdo, níveis macro, micro e representacional do conhecimento computacional. Ciência, Tecnologia e 

Sociedade. Concepções alternativas. Competências. Princípios para a organização e seleção conteúdo. 

Estratégias para o ensino da Computação. Contribuição da pesquisa em ensino da Computação para o ensino 

fundamental e médio 

Bibliografia básica: 

MORTIMER, Eduardo F.. Linguagem e formação de conceitos no ensino de ciências.  Belo Horizonte: Ed. 

UFMG. 

HOFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: Uma prática em construção da pré-escola à universidade. 

Porto Alegre: Editora Mediação, 1993. 

DAYRELL, Juarez (org.). Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo Horizonte: ed. UFMG, 1996.  
 

Bibliografia Complementar: 

SAVIANI, Demerval. Política e Educação no Brasil. São Paulo: Cortez,1987. 

BUFFA, E. Nosella& ARROYO, M. Educação e cidadania: quem educa o cidadão?Curitiba: 

Cortez, 1996. 

CARNEIRO, Moaci Alves. LDB fácil: leitura crítico compreensiva artigo a artigo. Rio de 

Janeiro: Vozes, 1998. 
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MODELAGEM DE BANCO DE 

DADOS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 15 1 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
20 

Período: 
4º 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa: 
Conceitos de Banco de Dados. Projeto conceitual, lógico e físico. Modelo conceitual de entidades e 

relacionamentos. Dependência funcional e normalização. Linguagens de definição e de manipulação de 

dados (SQL). Técnicas de armazenamento e indexação. Exemplos e aplicações de banco de dados.  

Bibliografia básica: 
DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

HEUSER, C., A. Projeto de Banco de Dados. 4.ed. Porto Alegre: Sagra-Luzzato, 2001.  
MACHADO, Felipe Nery Rodrigues, ABREU, Mauricio Pereira de. Projeto de banco de dados: uma visão 

pratica. 6. ed. São Paulo: Érica, 2000. 

SILBERSCHATZ A., KORTH H. F. Sistemas de Banco de Dados. 3.ed. São Paulo: Makron Books, 1999. 

Bibliografia Complementar: 
COUGO, P. Modelagem conceitual: e projeto de bancos de dados. 1.ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues, ABREU, Mauricio Pereira de. Projeto de banco de dados: uma visão 

pratica. 6. ed. São Paulo: Érica, 2000. 

SETZER, Valdemar W. Banco de dados: conceitos, modelos, gerenciadores, projeto lógico, projeto físico. 3. ed. 

rev. Sao Paulo: Edgard Blucher, 2002. 

 

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 15 3 

Prática -  

Prática de 

ensino 

45 1 

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código: 23 
Período: 
4º 

Pré-Requisito: 
Historia da 

Educação I; 

Filosofia da 

Educação I; 

Departamento: 
 

Ementa: 
Fundamentos da Sociologia e suas relações com a Educação. A educação como fato social, processo social e 

reprodução de estruturas sociais. Dinâmica do comportamento social. A escola e sua inscrição no contexto da 

sociedade brasileira. A produção das desigualdades sociais e a desigualdade de oportunidades educacionais. 

Formas de seleção e organização dos conhecimentos escolares Conexões entre processos culturais e 

educação. Questões atuais que envolvem a relação educação e sociedade.   

Bibliografia básica: 
BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1987. 

CORCUFF, P. As novas sociologias: construções da realidade social. Bauru: EDUSC, 2001. 

DURKHEIM, Émile. Educação e Sociologia. São Paulo: Melhoramentos, 1965 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e crise no capitalismo Real. São Paulo: Cortez, 1995.  

Bibliografia Complementar: 
CUCHE, D. A noção de cultura nas ciências sociais. 2ª.ed. Bauru: EDUSC, 2002.  

DANDURAND, P. OLLIVIER, E. Os paradigmas perdidos: ensaio sobre a sociologia da educação e seu 

objeto, Teoria e Educação, Porto Alegre, nº 3, 1991, p.120-142  

DAYRELL, Juarez (org.). Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo Horizonte: ed. UFMG, 1996.  

ENGUITA, F.M.. A face oculta da escola. Porto Alegre, Artes Médicas, 1989. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido.  

GENTILI, P.(Org.). Pedagogia da exclusão: crítica ao neoliberalismo em Educação. Petrópolis, Vozes, 

1995. 

GREEN, B. e BIGUM, C. ―Alienígenas em sala de aula‖, In.: Silva, T.T.(org.) Alienígenas em sala de aula: 

uma introdução aos estudos culturais em educação, Petrópolis:  Vozes, 1995, p. 208-45. 

OLIVEIRA, D. A. Educação básica: gestão do trabalho e da pobreza. Petrópolis: Vozes, 2000. 
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TURA, M.L.R.(org.) Sociologia para educadores. Rio de Janeiro: Quartet, 2001. 

 
Vº SEMESTRE: 

 

BANCO DE DADOS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
26 

Período: 
5º 

Pré-Requisito: 
20 

Departamento: 
 

Ementa: 
Modelagem e especificação de requisitos. Importância da modelagem. Comportamento estático e dinâmico 

de sistemas e o processo de modelagem. Linguagens de modelagem. Diagramas em um modelo. Níveis de 

modelagem: conceitual, lógica e física. Integração de modelos. Abordagem E-R. Abordagem Orientada a 

objetos. Ambiente corporativo: abordagem top-down e bottom-up. Organização e compatibilização dos 

modelos. Prototipação. Padrões de arquitetura e projeto. 

Bibliografia básica: 
BOOCH, G., RUMBAUGH, J., JACOBSON, I. UML – Guia do Usuário. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 

2005. 

CRAIG, L. Utilizando UML e Padrões. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2002. 

BibliografiaComplementar: 
BLAHA, M., PREMERLANI, W. Object-Oriented Modeling and Design for Database Applications. 

Prentice Hall. 

COUGO, Paulo. Modelagem Conceitual.Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

 

DESENVOLVIMENTO WEB 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
25 

Período: 
5º 

Pré-Requisito: 
19 

Departamento: 
 

Ementa: 
Padrões, protocolos e especificações para Web Services. Frameworks e interfaces para o desenvolvimento de 

Web Services. Métodos, técnicas e ferramentas para Desenvolvimento Baseado em Componentes. 

Arquiteturas para Desenvolvimento Baseado em Componentes. Projeto Orientado a Componentes. 

Reutilização de Componentes em aplicações WEB. Interfaces para processamento de XML. Conceitos e 

principais aplicações de ExtremingProgramming. Introdução a conceitos de Programação Orientada a 

Aspectos. Prática de Projeto. 

Bibliografia básica: 
EVANDS, Tim. Minute Guideto HTML 3.2. Second Edition. Prentice Hall. 

HOWARD, Jim. Navegando na Internet. São Paulo: Ciência Moderna. 

K.FIELDS, Duane- Desenvolvendo na Web com Java Server Pages. São Paulo: Ciência Moderna, 2000. 

VALADE Janet, BALLAD Tricia, BALLAD Bill. PHP &MySQLWeb Development All-in-One Desk 

Reference For Dummies. Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing , 2008. 

BibliografiaComplementar: 

BULGER Brad, GREENSPAN Jay, and WALL David. MySQL/PHP Database Applications. Second 

Edition. Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing , 2004. 

CONVERSE Tim, PARK Joyce, MORGAN Clark. PHP5 and MySQL Bible. Indianapolis, Indiana: Wiley 

Publishing , 2004. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 

COMPUTAÇÃO I 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 75 5 

TOTAL 105 7 

Obrigatória Código: Período: Pré-Requisito: Departamento: 
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31 5º -  

Ementa: 
Prática profissional supervisionada, desenvolvida em campo de estágio (Escolas de Ensino Fundamental, 

Médio ou Técnica – públicas ou privadas, Escolas Técnicas, Empresas ou em Coordenações Regionais de 

Tecnologia de Educação). Envolve o desenvolvimento de atividades compatíveis com o perfil profissional da 

Licenciatura em Computação de acordo com um plano elaborado previamente. O acompanhamento das 

atividades prevê reuniões com um professor responsável e um supervisor na instituição acolhedora e a 

elaboração de documentos e relatórios relativos às atividades desenvolvidas. Nesta etapa serão realizadas 

atividades de orientação, participação, observação, pesquisa, produção de artigos, elaboração de 

seminários/projetos. 

Bibliografia básica: 
MEIRIEU, P. O Cotidiano da Escola e da Sala de Aula. Artmed, 2005.  
FICAGNA, A. V. Oliveira; AGOSTINI, J. Paulo.; BARETTO, J. Menna; Manual de Orientações para estudos e 

produções acadêmicas; Passo Fundo/RS, Faplan, 2005. 

Bibliografia Complementar: 
CUNHA, M. Isabel. O Bom Professor e sua prática. Campinas/SP. 1995. 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 15 1 

Prática 15 1 

Prática de 

ensino 

- - 

TOTAL 30 4 

Obrigatória Código:28 
Período: 
5º 

Pré-Requisito: 
 

Departamento: 
 

Ementa: 

O conceito de ciência e os pressupostos básicos da abordagem científica. O processo da pesquisa. A pesquisa em 

Educação. O acesso à informação científica. Normalização e estruturação de projetos científicos. Planejamento e 

elaboração das etapas de um projeto de pesquisa. 

Bibliografia básica: 
BECKER, F. MARQUES, Tânia. Ser professor é ser pesquisador. Porto Alegre: Mediações, 2007. 

FICAGNA, A. V. Oliveira; AGOSTINI, J. Paulo; BARETTO, J. Menna. Manual de Orientações para estudos 

e produções acadêmicas. Passo Fundo: Faplan, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 

trabalhos na graduação. 4.ed. São Paulo: Atlas, 1999.  

BARROS, Aidil J. da Silveira; LEHFELD, Neide A. de Souza. Fundamentos de metodologia científica: 

um guia para a iniciação científica. 2.ed. São Paulo: Makron Books, 2000. 
 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA E PRÁTICA DO 

ENSINO EM COMPUTAÇÃO II 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
30 

Período: 
5º 

Pré-Requisito: 
24 

Departamento: 
 

Ementa: 
Importância e papel das atividades experimentais no ensino da Computação nas últimas décadas. Tipos de 

atividades experimentais, suas funções e adequação a diferentes realidades educacionais. Planejamento de 
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atividades experimentais fundamentadas em pressupostos teóricos e metodológicos; planejamento e 

organização do espaço físico para o desenvolvimento de atividades, considerando aspectos pedagógicos, de 

segurança e ambientais. Avaliação da aula experimental, interação professor-aluno, conteúdo, competências, 

atitudes dos alunos. Contribuição da pesquisa em ensino da Computação para o ensino fundamental e médio. 

Bibliografia básica: 

MORTIMER, Eduardo F.. Linguagem e formação de conceitos no ensino de ciências.  Belo Horizonte: Ed. 

UFMG. 

HOFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: Uma prática em construção da pré-escola à universidade. 

Porto Alegre: Editora Mediação, 1993. 
DAYRELL, Juarez (org.). Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo Horizonte: ed. UFMG, 1996 

Bibliografia Complementar: 

SAVIANI, Demerval. Política e Educação no Brasil. São Paulo: Cortez,1987. 

BUFFA, E. Nosella& ARROYO, M. Educação e cidadania: quem educa o cidadão?Curitiba: Cortez, 

1996. 
CARNEIRO, Moaci Alves. LDB fácil: leitura crítico compreensiva artigo a artigo. Rio de Janeiro: Vozes, 1998. 

 

ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 15 1 

Prática -  

Prática de 

ensino 

15 1 

TOTAL 30 2 

Obrigatória Código:29 
Período: 
5º 

Pré-Requisito: 
Sociologia da 

Educação I 

Departamento: 
 

Ementa: 
A Política Educacional Brasileira: concepções e implicações. A educação e a Constituição Federal Brasileira. 

Sistema escolar brasileiro. Estrutura administrativa no ensino brasileiro. Níveis e modalidades da educação. 

Princípios e finalidades do Ensino Fundamental e Médio. Organização formal da escola. O educador e a lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96. Plano Decenal de Educação. Educação brasileira X 

educação baiana. 

Bibliografia básica: 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

Acessado em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Resolução 2/98. Diretrizes curriculares nacionais do ensino 

fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. Acessado em: 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/driretrizes_curriculares_consolidado.pdf 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Resolução 3/98. Diretrizes curriculares nacionais do ensino 

médio. Brasília: MEC/SEF, 1998. Acessado em http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rceb03_98.pdf 
 

Bibliografia Complementar: 
BUFFA, E. Nosella & ARROYO, M. Educação e cidadania: quem educa o cidadão?Curitiba: Cortez, 

1996. 

CARNEIRO, Moaci Alves. LDB fácil: leitura crítico compreensiva artigo a artigo. Rio de Janeiro: Vozes, 

1998. 

FERNANDES, A V et alli. Nova LDB: trajetória para a cidadania?São Paulo: Arte & Ciência, 1998. 

GADOTTI, Moacir. Escola vivida, escola projetada. Campinas: Papirus, 1995. 

 

 
 

REDES DE COMPUTADORES I 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 15 1 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
27 

Período: 
5º 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/driretrizes_curriculares_consolidado.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rceb03_98.pdf
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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: 

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

KUROSE, J. ROSS, K. Redes de Computadores e a Internet: Uma nova abordagem. 3ª Edição. São Paulo: 

Addison-Wesley, 2006. 
TORRES, Gabriel. Redes de Computadores - Versão Revisada e Atualizada. 1. ed. Rio de Janeiro: Nova Terra, 

2009. 

Bibliografia Complementar: 
TANENBAUM, A. S. Redes de Computadores. Tradução da quarta edição original. Rio de Janeiro: 

Campus, 2005. 

SPURGEON, C. E. Ethernet - O guia definitivo. Rio de janeiro: Campus, 2000. 

 
VIº SEMESTRE: 

 

 

LIBRAS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória Código:36 
Período: 
- 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa: 
Vocabulário em língua de sinais brasileira. Tópicos sobre a escrita de sinais. Aquisição do sistema de escrita 

de língua de sinais pela compreensão dos códigos próprios de sinais e trabalho prático com a mesma. 

Fonologia e morfologia. Morfemas. Uso de expressões faciais gramaticais e afetivas. Estrutura da frase. 

Semântica e pragmática. 

Bibliografia básica: 

QUADROS, Ronice Muller de. O tradutor e interprete de Língua Brasileira de Sinais e língua 

portuguesa: Programa Nacional de Apoio e Educação de Surdos. MEC Secretária de Educação Especial. 

Brasília: 2004. 94p.  
SOARES, Maria Aparecida Leite. A educação do surdo no Brasil. EDUSF. Campinas: 1999. 125p. 
FERNANDES, Eulália. Surdez e bilingüismo. Porto Alegre: Mediação, 2004. 
DOLLE, Jean-Marie & BELLANO, Denir. Essas crianças que não aprendem: diagnósticos e terapia 

cognitiva. Petrópolis: Vozes 1996. 
GOES, Maria Cecilia Rafael de. Linguagem, surdez e educação. Campinas: Autores Associados, 1996. 
 

 

Bibliografia Complementar: 
CAPOVILLA, Fernando Cesar; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue 

da língua de sinais brasileira. 2. ed. São Paulo: USP, 2001. 

Brasil. Ministerio da Educacao e do Desporto. Secretaria de Educacao Especial. Programa de capacitação de 

recursos humanos do ensino fundamental . SEESP. Brasília: 1997.  
Brasil. Ministerio da Educacao e Cultura. Proposta curricular para deficientes auditivos - manual do professor : 

didatica especial. MEC. Brasília: 1979. 104p. 

 

 

EMPREENDEDORISMO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 15 1 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
35 

Período: 
6º 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa: 
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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: 
CHIAVENATO, IDALBERTO. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. São Paulo: 

Saraiva, 2000. 
DORNELAS, JOSÉ CARLOS ASSIS. Empreendedorismo: Transformando idéias em negócios. Rio de 

Janeiro: Campus, 2005. 
HISRICH, Robert D; PETERS, P. Empreendedorismo. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

 

 

Bibliografia Complementar: 
HARVARD BUSINESS REVIEW. Empreendedorismo e estratégia. Rio de Janeiro: Campus,2004. 

SCHRAGE, M. Jogando pra valer: como as empresas utilizam simulações para inovar. Trad: Roberto 

Galman. Rio Janeiro: Campus, 2001. 

SOUZA, Eda Lucas de Castro; GUIMARÃES, Tomás de Aquino (org.). Empreendedorismo Além do 

Plano de Negócios. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 

COMPUTAÇÃO II 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 75 5 

TOTAL 105 7 

Obrigatória 
Código: 
38 

Período: 
6º 

Pré-Requisito: 
31 

Departamento: 
 

Ementa: 
Prática profissional supervisionada, desenvolvida em campo de estágio (Escolas de Ensino Fundamental, 

Médio ou Técnica – públicas ou privadas, Escolas Técnicas, Empresas ou em Coordenações Regionais de 

Tecnologia de Educação). Envolve o desenvolvimento de atividades compatíveis com o perfil profissional da 

Licenciatura em Computação de acordo com um plano elaborado previamente. O acompanhamento das 

atividades prevê reuniões com um professor responsável e um supervisor na instituição acolhedora e a 

elaboração de documentos e relatórios relativos às atividades desenvolvidas. Nesta etapa serão realizadas 

atividades de orientação, participação, observação, pesquisa, produção de artigos, elaboração de 

seminários/projetos. 

Bibliografia básica: 
MEIRIEU, P. O Cotidiano da Escola e da Sala de Aula. Artmed, 2005.  
FICAGNA, A. V. Oliveira; AGOSTINI, J. Paulo.; BARETTO, J. Menna; Manual de Orientações para estudos e 

produções acadêmicas; Passo Fundo/RS, Faplan, 2005. 

Bibliografia Complementar: 
CUNHA, M. Isabel. O Bom Professor e sua prática. Campinas/SP. 1995. 

 

GERÊNCIA DE PROJETOS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 15 1 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
33 

Período: 
6º 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa: 
Planejamento estratégico de sistemas de informação e planejamento de sistemas. Modelos organizacionais e 

de gerência. Fundamentos de gerência. Instrumentos de gerência. Pensamento sistêmico com mapeamento de 

processos. Aprendizado de equipes. Gestão da qualidade. 

Bibliografia básica: 

PMI - Project Management Institute. Um Guia do Conjunto de Conhecimentos do Gerenciamento de 

Projetos (PMBOK® Guide) – 3ª. Edição, OfficialPortugueseTranslation, Paperback. Editora Project 

Management Institute, 2004. Acessado em: file:///C:/Users/Aluno/Downloads/PMIBOOKPmbok.pdf 

file:///E:\Atividade%20NDE\Downloads\PMIBOOKPmbok.pdf
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VIEIRA, Marconi. Gerenciamento de Projetos de Tecnologia da Informação. Editora Campus, 2003. 

MARTINS, José Carlos Cordeiro. Gestão de projetos de desenvolvimento de software. Rio de Janeiro: 

Brasport, 2002. 
 

Bibliografia Complementar: 
QUADROS, Márcio. Gerência de Projetos de Software – Técnicas e Ferramentas. Florianópolis: Visual 

Books. 

HELDMAN, Kim. Gerência de Projetos: Fundamentos. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

 

INTERAÇÃO HUMANO-

COMPUTADOR 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 15 1 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
32 

Período: 
6º 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

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 

educacional.  
 

Bibliografia básica: 
BORGES, Roberto C.M. Comunicação Homem-Máquina, Textos Didáticos número 16. Porto Alegre: 

Instituto de Informática-UFRGS, 2000 

NETTO A. A. de Oliveira. IHC: Modelagem e Gerência de Interfaces com o Usuário. São Paulo: Visual 

Books.  
ROCHA, Heloisa V.; BARANAUSKAS, M. Cecília C. Design e Avaliação de Interfaces Humano-Computador. 

Brasília: Brasiliense, 2003. 

Bibliografia Complementar: 
HICKSON R. Projetos de Sistemas Web Orientados à Interface. 1.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.  

LIMA, V. Técnicas para Web Design e HTML. São Paulo: Book Express, 2001.  

 

METODOLOGIA DA PESQUISA DO 

ENSINO DA COMPUTAÇÃO III 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática - - 

TOTAL 30 2 

Obrigatória 
Código: 
37 

Período: 
6º 

Pré-Requisito: 
30 

Departamento: 
 

Ementa: 
Reunião integrativa dos Corpos Docentes e Discentes, para apresentação de propostas de trabalho de pesquisa 

dos alunos do Curso de Licenciatura em Computação e discussão de resultados de pesquisas na área da 

Computação. 

Bibliografia básica: 

SEVERINO, A. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2002. 

BECKER, F. MARQUES, Tânia. Ser professor é ser pesquisador. Porto Alegre: Mediações, 2007. 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 

trabalhos na graduação. 4.ed. São Paulo: Atlas, 1999.  
 

Bibliografia Complementar: 
 

 

REDES DE COMPUTADORES II 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 15 1 
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TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
34 

Período: 
6º 

Pré-Requisito: 
27 

Departamento: 
 

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: 

COELHO, P. Projeto de Redes Locais com Cabeamento Estruturado. Instituto Online, 2006. 

FOROUZAN, B.A. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. 3ª Edição. Porto Alegre: 

Bookman. 2006. 

LOPES, Raquel V., SAUVÉ, Jacques P. e NICOLLETTI, Pedro S. Melhores Práticas para Gerência de 

Redes de Computadores. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

OLIFER, Natália. Redes de computadores. Princípios, tecnologias e protocolos. Rio de Janeiro: LTC Editora, 

2008. 

Bibliografia Complementar: 
COMER, Douglas. Interligação em Redes com TCP/IP. Rio de Janeiro: Campus, 1998. V. 1. 3. ed. São 

Paulo: Pearson, 2006. 

OREBAUGH, A. Wireshark& Ethereal Network Protocol Analyzer Tooklkit.  Syngress. 2006. 

 
 

 

 

 

VIIº SEMESTRE: 
 

AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
43 

Período: 
7º 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa: 
Estudo dos processos de conhecimento-aprendizagem dentro do novo contexto advindo dos processos de 

informatização social. Análise das dimensões técnicas e pedagógicas de experiências educativas apoiadas em 

tecnologias digitais e de seus efeitos nos processos e operações com o conhecimento. Estudo e experiências 

de uso de ferramentas digitais na prática docente: interação via internet, vídeo e tele conferência na formação 

do Licenciado em Computação. 

Bibliografia básica: 
BARBOSA, R. Ambientes virtuais de aprendizagem. Porto Alegre: ArtMed, 2005.  

BELLONI, M.L. Educação a distância. Campinas: Editora Autores Associados, 2001. 

KENSKI, Vani. Educação e Tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas: Papirus, 2007. 

KENSKI, Vani. Tecnologias e Ensino Presencial e a Distância. Campinas: Papirus, 2004. 

Bibliografia Complementar: 
CAMPOS, F.; SANTORO, F., BORGES, M. e SANTOS, N. Cooperação e aprendizagem on-line. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2003.  

MORAES, M.C. (org). Educação a Distância: fundamentos e práticas. Campinas, Nied/Unicamp, 2001. 

Disponível na Internet: 

http://www.nied.unicamp.br/oea/pub/livro3/index.html 

PALOFF, R. e PRATT, K. Construindo comunidades de aprendizagem no ciberespaço: estratégias 

eficientes para a sala de aula on-line. Porto Alegre, ArtMed, 2002. 

POCHO, C.L.; AGUIAR, M.; SAMPAIO, M. e LEITE, L.S. Tecnologia Educacional: descubra suas 

possibilidades na sala de aula. Petrópolis: Vozes, 2003. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 

COMPUTAÇÃO III 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 75 5 

javascript:PesquisaMarca();
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TOTAL 105 7 

Obrigatória 
Código: 
44 

Período: 
7º 

Pré-Requisito: 
38 

Departamento: 
 

Ementa: 
Prática profissional supervisionada, desenvolvida em campo de estágio (Escolas de Ensino Fundamental, 

Médio ou Técnica – públicas ou privadas, Escolas Técnicas, Empresas ou em Coordenações Regionais de 

Tecnologia de Educação). Envolve o desenvolvimento de atividades compatíveis com o perfil profissional da 

Licenciatura em Computação de acordo com um plano elaborado previamente. O acompanhamento das 

atividades prevê reuniões com um professor responsável e um supervisor na instituição acolhedora e a 

elaboração de documentos e relatórios relativos às atividades desenvolvidas. Nesta etapa serão realizadas 

atividades de orientação, participação, observação, pesquisa, produção de artigos, elaboração de 

seminários/projetos. 

Bibliografia básica: 
MEIRIEU, P. O Cotidiano da Escola e da Sala de Aula. Artmed, 2005.  
FICAGNA, A. V. Oliveira; AGOSTINI, J. Paulo.; BARETTO, J. Menna; Manual de Orientações para estudos e 

produções acadêmicas; Passo Fundo/RS, Faplan, 2005. 

Bibliografia Complementar: 
CUNHA, M. Isabel. O Bom Professor e sua prática. Campinas/SP. 1995. 

 

MULTIMÍDIA E HIPERMÍDIA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
39 

Período: 
7º 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa: 
Teoria e introdução à realidade virtual. Hardware e Software utilizados; Hardware - dispositivos não-

convencionais de E/S (entrada e saída). Realidade virtual na Internet e em programas educacionais. Conceitos 

e aplicações multimídia. Estudos de casos: Ambientes escolares e aplicações multimídia.  

Hipertexto e hipermídias. A estruturação de hipertextos. Modelagem e Autoria. Plataformas e ferramentas de 

desenvolvimento. Produção, implementação e avaliação de produtos educacionais. Sistemas cooperativos. 

Sistemas adaptativos.Projeto e implementação de ambientes de ensino e aprendizagem na WEB. Introdução à 

realidade virtual. 

Bibliografia básica: 
ÁVILA, Renato Nogueira Perez. Streaming: Crie sua própria Rádio WEB e TV Digital. Rio de Janeiro: 

Brasport, 2004. 

FILHO W. de Padua Paula. Multimídia: Conceitos e Aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 

LAÉRCIO, Vasconcelos. Multimídia nos PCs Modernos. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2003.  
VALERIO, A.; MACHADO, L.; OLIVEIRA, M. Cristina de. Realidade Virtual: Fundamentos e Aplicações. 

Florianópolis: Visual Books, 2002. 

Bibliografia Complementar: 
BAIRON, S. Multimídia. 1.ed. Rio de Janeiro: Global, 1995. 

PEREIRA, V. A. Multimídia Computacional: Produção, Planejamento & Distribuição. Florianópolis: Visual 

Books, 2001. 

 

JUVENTUDE E EDUCAÇÃO NA 

CONTEMPORANEIDADE 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 0 0 

TOTAL 60 4 

Optativa 
Código: 

 

Período: 

 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa:Conceitos e definições de juventude. As relações entre juventude, cultura e subjetividade. O jovem na 

contemporaneidade e as transições para a vida adulta. A escola como espaço de aprendizagem e de socialização 

juvenil.  

Bibliografia básica: 
BOURDIEU, Pierre. A juventude é apenas uma palavra. Questões de sociologia. Rio de janeiro: Marco zero, 1983. 

CAMARANO, A. A. Transição para a vida adulta ou vida adulta em transição? Rio de Janeiro: IPEA, 2006. 
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DAYRELL, Juarez. Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1996. 

PAIS, José Machado. A construção sociológica da juventude — alguns contributos. Análise social, p. 139-165,  

1990. 

 

Bibliografia Complementar: 

CARRANO, Paulo César Rodrigues. Identidades juvenis e escola."Brasília, 2005. 

KEHL, Maria Rita. A juventude como sintoma da cultura. NOVAES, R., VANNUCHI, P (orgs). Juventude e 

Sociedade: trabalho, educação, cultura e participação. Fundação Perseu Abramo, 2005. 

MAGNANI, J. Os circuitos dos jovens urbanos: Juventude (s) e transições. Tempo social,v. 17, n. 2, p. 173-205, 

2005. 

PAIS, José Machado. A Juventude como Fase de Vida: dos ritos de passagem aos ritos de impasse. Saúde  

Soc,v.18, n. 3, p. 371-381, 2009. 

 

 

OPTATIVA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 15 1 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
41 

Período: 
7º 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa: 
 

Bibliografia básica: 
 

 

Bibliografia Complementar: 
 

 

SOFTWARE EDUCACIONAL 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
42 

Período: 
7º 

Pré-Requisito: 
24,32 

Departamento: 
 

Ementa: 
Conceitos gerais de análise e projetos educacionais. Tipos de software educacional. Computador como 

máquina de ensinar ou como ferramenta. Técnicas de desenvolvimento e gerenciamento de projetos 

educacionais. 

Bibliografia básica: 
BEAHR, P. A. B. Avaliação de Softwares Educacionais no Processo de Ensino-Aprendizagem 

Computadorizado: estudo de caso. Porto Alegre: CPGCC/UFRGS, 1993. 

BEAHR, P. A. Informática & Educação. Porto Alegre: Instituto de Informática da UFRGS, 1992. 

OLIVEIRA, C. Couto. de. Ambientes informatizados de aprendizagem: produção e avaliação de software 

educativo. Campinas: Papirus, 2001. 

SILVA, N. Peres da, Projeto e Desenvolvimento de Sistemas. 9.ed. São Paulo: Érica, 2001. 

Bibliografia Complementar: 
PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software. 3.ed. São Paulo: Makron Books, 1995.  

VALENTE, J. A. Computadores e Conhecimento. Repensando a Educação. Campinas, São Paulo: 

Gráfica Central da UNICAMP, 1993. 
 
 

VIIIº SEMESTRE: 
 

ECONOMIA, TRABALHO E 

EDUCAÇÃO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática - - 
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Prática de 

ensino 
15 1 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código:48 
 

Período: 
8º 

Pré-Requisito: 
 

Departamento: 
 

Ementa: 
A perspectiva econômica do processo educacional. A relação entre educação e estrutura social capitalista. 

Introdução ao estudo das relações entre família, educação, mão-de-obra, mercado de trabalho e renda. A teoria 

do Capital Humano. O estudo das externalidades geradas pela educação. A relação entre educação e 

crescimento econômico. Educação e economia solidária.  

Bibliografia básica: 
ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação o trabalho. 6. 

Reimpressão. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 101 – 118. 

CABRITO, Belmiro. Economia da Educação. São Paulo: Texto  Editores, 2002. 

KUENZER, Acácia Z. Pedagogia da Fábrica. As relações de produção e a educação do trabalhador. 6. ed. 

São Paulo: Cortez, 2002. 

PIRES, Valdemir. Economia da Educação para além do capital humano. São Paulo: 

Cortez, 2005. 

Bibliografia Complementar: 
MARQUES, Margarida Fernandes. A Decisão Política em Educação. O Partenaria do Sócio-Educativo 

como Modelo Decisional. O Caso das Escolas Profissionais. Porto: Edições Afrontamento. 1994. 

MARX, Karl e ENGELS, Friederich. Crítica da Educação e do Ensino. Paris: Morais Editores, 1976. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 

COMPUTAÇÃO IV 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 75 5 

TOTAL 105 7 

Obrigatória 
Código: 
50 

Período: 
8º 

Pré-Requisito: 
44 

Departamento: 
 

Ementa: 
Prática profissional supervisionada, desenvolvida em campo de estágio (Escolas de Ensino Fundamental, 

Médio ou Técnica – públicas ou privadas, Escolas Técnicas, Empresas ou em Coordenações Regionais de 

Tecnologia de Educação). Envolve o desenvolvimento de atividades compatíveis com o perfil profissional da 

Licenciatura em Computação de acordo com um plano elaborado previamente. O acompanhamento das 

atividades prevê reuniões com um professor responsável e um supervisor na instituição acolhedora e a 

elaboração de documentos e relatórios relativos às atividades desenvolvidas. Nesta etapa serão realizadas 

atividades de orientação, participação, observação, pesquisa, produção de artigos, elaboração de 

seminários/projetos. 

Bibliografia básica: 
MEIRIEU, P. O Cotidiano da Escola e da Sala de Aula. Artmed, 2005.  
FICAGNA, A. V. Oliveira; AGOSTINI, J. Paulo.; BARETTO, J. Menna; Manual de Orientações para estudos e 

produções acadêmicas; Passo Fundo/RS, Faplan, 2005. 

Bibliografia Complementar: 
CUNHA, M. Isabel. O Bom Professor e sua prática. Campinas/SP. 1995. 

 

ÉTICA E CIDADANIA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática - - 

Prática de 

ensino 
15 1 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 49 
 

Período: 
8º 

Pré-Requisito: 
 

Departamento: 
 

Ementa: 
Noções de ética e moral. O papel das novas tecnologias de comunicação e do desenvolvimento científico 

contemporâneo. O sentido das novas transformações, propiciadas pela globalização, para diferentes grupos e 

ambientes culturais. Novos valores e conflitos de papéis. Ética profissional. Função social das várias 
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atividades a serem desenvolvidas pelo futuro graduado; as entidades de classe. Direitos e deveres do 

profissional. Normas genéricas relativas à profissão. 

Bibliografia básica: 
HERKENHOFF, João Batista. Ética, educação e cidadania. Porto Alegre: Liv. Do Advogado, 1996. 151p. 

SOUZA, Herbert de, RODRIGUES, Carla. Ética e cidadania. São Paulo, SP: 16. Ed. Moderna, 1998. 72p. 

Bibliografia Complementar: 
AMARAL, Antônio Carlos R. do. Ética social e governamental: advocacy e loby: uma proposta para o 

exercício da cidadania na democracia contemporânea. São Paulo: Hottopos, 1997. 151p. 

GALLO, Silvio (Coord.).  Ética e cidadania: caminhos da Filosofia (elementos para o ensino de Filosofia). 

Campinas, SP: Papirus, 1997. 112p. 

 
 

OPTATIVA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45  

Prática 15  

TOTAL 60  

Obrigatória 
Código: 
46 

Período: 
8º 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa: 
 

Bibliografia básica: 
 

 

Bibliografia Complementar: 
 

 

OPTATIVA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática 15 1 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 
Código: 
47 

Período: 
8º 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa: 
 

Bibliografia básica: 
 

 

Bibliografia Complementar: 
 

 

TCC 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática - - 

TOTAL 30 2 

Obrigatória 
Código: 
45 

Período: 
8º 

Pré-Requisito: 
37 

Departamento: 
 

Ementa: 
O aluno irá desenvolver um projeto de pesquisa em Ensino da Computação sob a orientação de um dos 

professores do Curso de Licenciatura em Computação. 

Bibliografia básica: 
Será relacionado à área em que o aluno vai desenvolver o seu projeto de pesquisa no Ensino da Computação. 
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Bibliografia Complementar: 
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OPTATIVAS: 
 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

TOTAL 60 4 

Optativa Código: 
Período: 
- 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa: 
Arquitetura de interfaces de usuário. Interfaces gráficas orientadas por objetos. Arquitetura dos processadores 

e periféricos gráficos. Modelos vetoriais 2D e 3D: primitivas, transformações, recorte e visualização. Síntese 

de imagens: modelos básicos de iluminação e elaboração. Modelos gráficos avançados: modelagem 

paramétrica e funcional. Aplicação de mapas: texturas, sombras, reflexões. Rastreamento de raios e 

radiosidade. Técnicas de sombreamento e ray-tracing. Visualização de dados científicos. Ferramentas de 

software: linguagens, pacotes e padrões gráficos. 

Bibliografiabásica: 
SCHREINER, D.; WOO, M.; NEIDER, J.; DAVIS, T. OpenGL Programming Guide. Addison-Wesley 

Publ. Company, 2003.  

SCHREINER, D. OpenGL Reference Manual. Addison-Wesley Professional, 2004.  

WRIGHT JR, R.; SWEET, M.. OpenGL SuperBible. Waite Group Press, 2000. 

 

BibliografiaComplementar: 
FOLEY, J.; VAN DAM, A.; FEINER, S.; HUGHES, J. Computer Graphics: Principles and Practice. 2. ed. 

Addison-Wesley Publ. Company, 1996.  

GOMES, J.; VELHO, L. Image Processing for Computer Graphics. Springer-Verlag, 1997.  

SALOMON, D. Computer Graphics and Geometric Modeling. Springer-Verlag, 1999.  

MINASI, Mark; Segredos de Projetos de Interface Gráfica - Como Usar, Ed IBPL Rio de Janeiro-RJ, 

1999. 

 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática - - 

TOTAL 60 4 

Optativa Código: 
Período: 
- 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa: 
Características do ensino a distância. Suporte de redes de computadores para ambientes de EAD: motivações 

e dificuldades, ambiente de suporte, mecanismos de recuperação de informações on-line e construção do 

conhecimento. Modelos de EAD: sistemas instrucionais de primeira e Segunda geração; modelos teóricos de 

aprendizagem; ambientes de aprendizagem em grupo e via rede; multimídia na EAD. Estudo dos processos 

pedagógicos e tecnológicos envolvidos na elaboração de projetos de EAD. 

Bibliografia básica: 
PETERS, O. Didática do Ensino a Distância. São Leopoldo: Unisinos, 2001.  

SILVA, Marco. (org). Educação Online. São Paulo: Loyola, 2003.  

SILVA, Marco e SANTOS, Edméa (org). Avaliação da aprendizagem em educação Online. São Paulo, Loyola, 

2006. 

Bibliografia Complementar: 
BELLONI, M.L. Educação a distância. Campinas, Editora Autores Associados, 2001.  

NISKIER, Arnaldo. Educação à distância. 2.ed. Rio de Janeiro: Loyola, 1999. 

 

GERÊNCIA DE REDES 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

TOTAL 60 4 

Optativa Código: 
Período: 
- 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa: 
Evolução do Gerenciamento de Redes; Arquitetura OSI de Gerenciamento; Funções de Gerenciamento; 
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Bases de Informação de Gerenciamento; Serviços e Protocolo OSI de Gerenciamento; Introdução à 

Administração de Sistemas Heterogêneos; Metas e Objetivos da Administração de Sistemas; Modelo de 

Maturidade em Administração de Sistemas; Lidando com a Heterogeneidade; Serviços Básicos; Serviços de 

Comunicação e Informação; Serviços de Arquivo Uniformes; Gerenciamento de Pacotes de Software; 

Configuração e Instalação; Integração com Clientes e PC’s. 

Bibliografia básica: 
FARREL, Adrian. A Internet e seus Protocolos. São Paulo: Elsevier, 2005. 

LOPES, Raquel V. et al. Melhores Práticas para Gerência de Redes de Computadores. Rio de Janeiro: 

Campus, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 
BRISA, Gerenciamento de Redes: uma abordagem de sistemas abertos. São Paulo: Makron Books, 1993. 

Teixeira Jr, J. H. et al. Redes de Computadores: serviços, administração e segurança. São Paulo: Makron 

books, 1999. 

 

 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

APLICADA À EDUCAÇÃO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática - - 

TOTAL 60 4 

Optativa Código: 
Período: 
- 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa: 
A inteligência, o cérebro e o computador. Representação e resolução de problemas. Representação do 

conhecimento. Cognição. Agentes. Frames. Redes Semânticas. Sistemas Tutores Inteligentes. Aplicações. 

Bibliografia básica: 
BITTENCOURT, G. Inteligência Artificial: ferramentas e teorias. Florianópolis. UFSC. 

1998. 

BRENNER,W. ZARNEKOW,R. and WITTIG, H. Intelligent Software Agents. Berlin: 

Springer-Verlag, 1998. 

RUSSEL, S. J., NORVIG, P. Artificial Intelligence: a modern approach. Prentice-Hall. 

Englewood Cliffs, NJ. 1995. 

Bibliografia Complementar: 
BARR,A and FEIGENBAUM, E. A. (editors). The handbook of artificial intelligence. 

William Kaufmann Inc., Los Altos, California, 1981. 

CHARNIAK,E. and McDERMOTT, D. Introduction to artificial intelligence. Addisonwesley publishing 

company, 1985. 

NILSSON, N.J. Principles of Artificial Intelligence. Springer-verlag, Berlin, Heidelberg, 

N.Y.,1982. 

RICH, E. KNIGTH,K. Artificial Intellilgence. 2nd ed. H.Hill College Div, 1991. 

 

 

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática 30 2 

TOTAL 60 4 

Optativa 
Código: 
- 

Período: 
- 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa: 
Definição de Sistema Distribuído; Arquiteturas Paralelas e Distribuídas; Classificação de arquiteturas e 

interconexões; Aspectos de Projeto: Transparência, Flexibilidade, Confiabilidade, Performance, 

Escalabilidade; Sistemas Operacionais em Rede; Organização de Processadores; Escalonamento de 

Processadores; Comunicação entre Processos; Modelo Cliente-Servidor; Remote Procedure Call (RPC); 

Memória Compartilhada Distribuída, Threads, Sincronização Distribuída, Deadlock Distribuído; Gerência de 

Arquivos Distribuídos; Transações Atômicas; Caches, Arquivos Replicados; Sistema Operacional 

Distribuído e Sistema de banco de dados distribuído. Estudo de caso. 
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Bibliografia básica: 
COULOURIS, G., DOLLIMORE, J., KINBERG, T. Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projetos. 4. ed. 

Porto Alegre: Bookman. 2007. 

DANTAS, Mário. Computação Distribuída de Alto Desempenho: Redes, Clusters e Grids 

Computacionais. 1. ed. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2005. 

TANENBAUM, M. Van. Sistemas Distribuídos - Princípios e Paradigmas. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2007. 

BibliografiaComplementar: 
COULOURIS, G., DOLLIMORE, J., KINBERG, T. "Distributed Systems: Concepts and Design", 

AddisonWesley, 2007. 

TANENBAUM, Andrew S. Distributed systems: principles and paradigms. .ed. Rio de Janeiro: Prentice-

Hall, 2002. 

TEIXEIRA, José Helvécio. et al. Do Mainframe Para a Computação Distribuída - Simplificando a 

Transição. Rio de Janeiro: Infobook, 1996. 

VERÍSSIMO P., L. RODRIGUES. Distributed Systems for Systems Architects. Kluwer Academic Publishers, 

2001. 

 

TEORIA DOS JOGOS 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática - - 

TOTAL 60 4 

Optativa 
Código: 
- 

Período: 
- 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa: 
História dos jogos na sociedade contemporânea. Os jogos eletrônicos e sua contextualização como objeto no 

cenário acadêmico. Os significados dos jogos eletrônicos no cenário pedagógico. Concepção, classificação e 

características dos jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos e educação. Jogos eletrônicos e conteúdos 

disciplinares. Avaliando e aplicando jogos eletrônicos como recurso pedagógico. Estudo de casos.  

Bibliografia básica: 
HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. O Jogo como elemento da cultura. São Paulo, Perspectiva, 2005. 

MOITA, Filomena. Games on: jogos eletrônicos na escola e na vida da geração @. Campinas - SP: 

Editora Alínea, 2007. 

SANTAELLA, Lúcia; FEITOZA, Mirna. (orgs.), Mapa do Jogo. São Paulo: Cengange Learning, 2008. 

MATTAR, João. Games em Educação. São Paulo: Prentice Hall, 2009. 

Bibliografia Complementar: 
PRETTO, Nelson de Luca. Uma escola sem/com futuro: educação e multimídia. São Paulo, Papirus, 1996. 

ALVES, Lynn. Game over: jogos eletrônicos e violência. São Paulo: Futura, 2005. 

JOHNSON, Steven. Surpreendente!: a televisão e o videogame nos tornam mais inteligentes. Rio de 

Janeiro: Campus, 2005. 

TAPSCOTT, Don. Geração Digital: A Crescente e Irreversível Ascensão da Geração Net. São Paulo: 

Makron Books, 1999. 

 

TÓPICOS AVANÇADOS EM 

COMPUTAÇÃO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática - - 

TOTAL 60 4 

Optativa 
Código: 
- 

Período: 
- 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa: 
Variável. Será composta por módulos, que cobrirão os tópicos atuais de pesquisas e desenvolvimentos na 

área de computação. Nas últimas ofertas foram abordados os temas: Criptografia; Sistemas Nebulosos; 

Desenvolvimento de Software Baseado em Componentes; Computação Ubíqua e Redes Neurais. 

Bibliografia básica: Considerando que esta disciplina terá a estrutura de tópicos avançados sua bibliografia 

básica e complementar será organizada a partir do planejamento da disciplina.  
 

 

Bibliografia Complementar: 
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FILOSOFIA DA CIÊNCIA 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática - - 

Prática de 

ensino 
15 1 

TOTAL 60 4 

Optativa 
Código: 
 

Período: 
Pré-Requisito: 
 

Departamento: 
 

Ementa: Filosofia e Ciência: a ciência como objeto de reflexão filosófica. A Filosofia da Ciência no século XX. 

Ciência e Método Científico: empirismo, método indutivo e método hipotético dedutivo. Círculo de Viena e Karl 

Popper. As filosofias de Kuhn, Lakatos e Feyerabend.  

Bibliografia básica: 
ALVES, Rubens. Filosofia da Ciência. São Paulo. Brasiliense. 1981 

ARAÚJO, Jorge, Manuel.  Ciência e Nós. Lisboa. Instituto Piaget.2001. 

CARRILHO, M.M. A Filosofia das Ciências. Lisboa. Ed. Presença. 1994. 

DUTRA, L.H. Introdução à Teoria da Ciência. Florianópolis. Ed.UFSC. 

 

Bibliografia Complementar: 
FOUREZ,G.A. A Construção das Ciências.S. Paulo.Ed.UNESP.1995. 

HAMBURGER, Jean (coord.). A Filosofia das CiênciasHoje. Lisboa. Fragmentos. 1988. 

KOHAN, Walter Omar (Org.). Filosofia: caminhos para seu ensino. Rio de Janeiro: Lamparina, 2008. 191p. 

(Coleção Sócrates). 

ALTHUSSER, Louis. Filosofia e Filosofia Espontânea dos Cientistas. Lisboa. Presença. 

ALVES, Vitorino Mendes de Sousa. Ensaio sobre Filosofia das Ciências. Braga. FFB-UC 

SANTOS, Boaventura Sousa.  A Crítica da Razão Indolente.Contra o Desperdício da Experiência. Porto. 

Afrontamento. 2000 

SANTOS, Boaventura Sousa. Um Discurso Sobre as Ciências. Porto. Afrontamento.1988. 

SANTOS, Boaventura Sousa. Introdução a uma Ciência Pós-Moderna. Porto. Ed. Afrontamento.1989. 

 

EDUCAÇÃO E TRABALHO  

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática - - 

Prática de 

ensino 
15 1 

TOTAL 60 4 

Optativa 
Código: 
 

Período: 
Pré-Requisito: 
 

Departamento: 
 

Ementa: Educação e trabalho e sua relação com as políticas públicas e as práticas pedagógicas. Correntes e 

tendências da educação no Brasil, com ênfase na relação entre economia, trabalho e educação. O papel da escola e 

do educador na sociedade tecnológica.  O trabalho como determinante da condição humana. História do trabalho. A 

organização do trabalho na sociedade moderna. Mudanças tecnológicas e a educação. A escola e o novo paradigma 

tecnológico. 

Bibliografia Básica: 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação o trabalho. 6ª 

Reimpressão. São Paulo: Boitempo, 2005, p. 101 – 118. 

FERRETI, C.J., SILVA JUNIOR, J.R., SALES, M.R. (orgs.). Trabalho, formação e currículo: para onde vai a 

escola? São Paulo: Xamã, 1999. 

GENTILLI, P. A falsificação do consenso: simulacro e imposição na reforma educacional no neoliberalismo. 

R. Janeiro: Vozes, 1998. 

KUENZER, Acácia Z. Pedagogia da Fábrica. As relações de produção e a educação do trabalhador. 6ª edição. 

São Paulo: Cortez, 2002. 

 

Bibliografia Complementar 
MACHADO, L.R.S., NEVES, M. de A., FRIGOTTO, G. e outros. Trabalho e Educação. 2ª edição. Campinas: 

Papirus, 1994. 

RODRIGUES, J. A educação e os empresários: o horizonte pedagógico do capital. In: FRIGOTTO, G. 

CIAVATTA, M. (orgs.). A experiência do trabalho e a educação básica. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 
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ROPÉ, F., TANGUY, L. Saberes e competências. Campinas: Papirus, 1997. 

SILVA, T.T. da, GENTILI, P. (Orgs.). Escola S.A. Quem ganha e quem perde no mercado educacional do 

neoliberalismo. CNTE: Brasília, 1996. 

SOARES, Maria Clara. Banco Mundial: políticas e reforma. In: WARDE, M.J. (Org.). O banco Mundial e as 

Políticas Educacionais. S.Paulo:Cortez. 1996. 

OLIVEIRA, Carlos R. de. História do Trabalho. São Paulo: Editora Ática, 1987. (Série Princípios). 

SILVA, Tomaz Tadeu da. Identidades terminais. Petrópolis: Vozes, 1996. 

BARACHO, M. da G.; MOURA, D.; PEREIRA, U.; SILVA, A. Algumas reflexões e proposições acerca do 

ensino médio integrado à educação profissional técnica de nível médio. CEFET/RN, 2005. 

ENGELS, Friedrich. O Papel do Trabalho na Transformação do Macaco em Homem. In: OAKLEY, Kenneth B. O 

Homem Como Ser que Fabrica Utensílios. 2ª edição. São Paulo: Global Editora, 1984. 

FIORI, José Luís. Estado, capital e trabalho. In: –––. 60 lições dos 90: uma década de neoliberalismo. Rio de 

Janeiro: Record, 2001. p. 210 – 212. 

FRIGOTO Gaudêncio. A nova e a velha face da crise do capital e o labirinto dos referenciais teóricos. In: –––; 

CIAVATA, Maria (Orgs.). Teoria e educação no labirinto do capital. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001, p. 21 – 46. 

––––; CIAVATA, Maria; RAMOS Marise (Orgs.). Ensino médio integrado: concepção e contradições. São 

Paulo: Cortez, 2005. 

––––. A formação do cidadão produtivo: a cultura do mercado no ensino médio técnico. Brasília: INEP, 2006. 

NEVES, Lúcia Maria W. Brasil 2000. Nova divisão de trabalho na Educação. 2ª edição. São Paulo: Xamã, 2000. 

ZIBAS, Dagmar M. L.; AGUIR, Márcia Ângela da S.; BUENO, Maria Sylvia Simões (Orgs.). O ensino médio e a 

reforma da educação básica. Brasília: Plano Editora, 2002, p. 15 – 32; 71 – 92; 201 – 371. 

 

 

RELAÇÕES RACIAIS E EDUCAÇÃO  

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática - - 

Prática de 

ensino 
15 1 

TOTAL 60 4 

Optativa 
Código: 
 

Período: 
Pré-Requisito: 
 

Departamento: 
 

Ementa: Visão clássica da psicologia organizacional: história e desdobramentos; Temas e questões atuais da 

psicologia organizacional; A organização como sistema social; Evolução da estrutura das empresas; A relação do 

Homem com seu trabalho; Qualidade de Vida no Trabalho; Psicopatologia do trabalho; Psicologia do consumidor; 

Características dos grupos - como se formam, hierarquia, normas, papéis e coesão, liderança e poder; Motivação; 

Percepção; Atitude e diferenças individuais; Comunicação.  Administração de Conflitos. 

Bibliografia básica: 
BENNIS, W., SPREITZER,G., CUMMINGS T., O Futuro da Liderança. São Paulo: Futura, 2001.  

BENNIS, Warren G. Os Gênios da Organização: as forças que impulsionam a criatividade das equipes de 

sucesso. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 

BOOG, Gustavo & Magdalena e outros. Manual de Gestão de Pessoas e Equipes. Vol. I. São Paulo: Editora 

Gente, 2002. 

LIMONGI-FRANÇA, e outros. As Pessoas na Organização. São Paulo: Editora Gente, 2002. 

Bibliografia Complementar: 
DE MASI, Domenico. O ócio criativo. Rio de Janeiro: Sextante, 2000. 

DEJOURS, C. Loucura do trabalho. São Paulo: Oboré; 1987. 

GOLEMAN, Daniel. Trabalhando com a Inteligência Emocional. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999.  

 ________________. O Poder da Inteligência Emocional. Rio de Janeiro: Campus, 2002.  

JORGE, Simões J. Psicologia e Dinâmica da Vida em Grupo. Rio de Janeiro: Edições Loyola, 1983.  

MOSCOVICI, Fela. Renascença organizacional. 6ª ed. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1996 

 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS E 

EDUCAÇÃO  

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 30 

Prática - - 

Prática de 

ensino 
15 1 

TOTAL 45 3 

Optativa Código: Período: Pré-Requisito: Departamento: 
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Ementa: Enfatiza aspectos relativos  a Compreensão e o  desenvolvimento das  relações interpessoais na escola 

dentro de um enfoque humanístico, ético, crítico e democrático, estudando as relações e inter-relações de/entre 

pessoas, grupos e instituições. Comunicação, fator fundamental nas relações interpessoais: conteúdo lógico, 

psicológico, manifesto e latente; tarefa explícita e implícita; comunicação como exercício de convivência. 

Bibliografia básica: 
CASTILHO, Áurea. A dinâmica do trabalho de grupo. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed., 1998. 

DEL Prette, Z.A.P. & DEL Prette, A. (Orgs.), Psicologia das relações interpessoais e habilidades sociais: 

Vivências para o trabalho em grupo. Petrópolis: Vozes: 2009. 

DEL Prette, A. e DEL Prette, Z. A. P. (2008). Psicologia das relações interpessoais e habilidades 

sociais: Vivências para o trabalho em grupo. Petrópolis: Vozes, 2008.  

DIAS, Fernando Nogueira. Relações Grupais e Desenvolvimento Humano.  Instituto Piaget, 2004. 

FRITZE, Silvino. J.Relações Humanas Interpessoais.  Petrópolis: Vozes, 2001. 

 

Bibliografia Complementar: 
MARQUES, Juracy C. Ensinando para o desenvolvimento pessoal - psicologia das relações interpessoais. 

Petrópolis: Vozes, 1983. (3 ex.) 

MINICUCCI, A. Dinâmica de grupo - teorias e sistemas. São Paulo: Atlas, 1993. (3 ex.) 

MINICUCCI, A. Psicologia das relações interpessoais. São Paulo: Atlas, 1989. (5 ex.) 

MORENO, Jacob. L. Psicodrama. São Paulo: Cultrix, 1975. (1 ex.) 

MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento interpessoal. São Paulo: Liv. Téc. Científicos, 1985. 

PICHÓN-RIVIÈRE, Enrique. Teoria do vínculo. São Paulo: Liv. Martins Fontes, 2000. (1 ex 

SALOMÉ, Jacques. Aprendendo a se comunicar - você se revela quando fala. Petrópolis: Vozes, 1994 

SANTOS, Áurea dos. A prática da liderança. Petrópolis: Vozes, 2005 

SCHMITT, C. Afonso. Auto-estima. São Paulo: Paulinas, 2003. 

WEIL, Pierre. Organizações e tecnologias para o terceiro milênio. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1997 

 

CURRÍCULO E NOVAS 

TECNOLOGIAS 

 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática - - 

Prática de 

ensino 
15 1 

TOTAL 60 4 

Optativa 
Código: 
 

Período: 
Pré-Requisito: 
 

Departamento: 
 

Ementa:Tecnologia e implicações pedagógicas;Linguagens, Códigos e suas tecnologias; Ciências da Natureza, 

Matemática e Tecnologia; Ciências humanas e Tecnologia, Articulações entre áreas de conhecimento e tecnologia. 

Bibliografia básica: 
APLLE, M. Ideologia e Currículo. São Paulo: Editora Brasiliense, 1982. 

CARVALHO, A. M. P. e GIL PÉRES, D. Formação de professores de ciências: tendências e inovações. São 

Paulo: Cortez, 1993. 

LEVY, P. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. Rio de Janeiro: Ed. 

34,1993. 

SILVA, T. T. . Teorias do currículo. Uma introdução crítica. , 2000. v. 1. 160 p. 

Bibliografia Complementar: 
AMORIM, A.C.R. Ciência/Tecnologia/Sociedade. Educação e Ensino. nº 02, v. 01, p. 81-98. 1996 

FIGUEIREDO, V. Produção Social da Tecnologia. São Paulo: EPU, 1989. 

PRADO, M. E. B. B e VALENTE, J.A. A formação na ação do professor: Uma abordagem na e para uma nova 

prática pedagógica. In: Formação de Educadores para o uso da informática na escola. Campinas: 

UNICAMP/NIED, 2003.SILVA, T. T. Documentos de identidade. Uma introdução às teorias do currículo. 1. 

ed. Belo Horizonte (MG): Autêntica, 1999. v. 1. 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS  

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 45 3 

Prática - - 

Prática de 

ensino 
15 1 

TOTAL 60 4 

http://www.rihs.ufscar.br/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=54#_blank
http://www.rihs.ufscar.br/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=54#_blank
http://www.rihs.ufscar.br/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=54#_blank
http://www.submarino.com.br/portal/Artista/23441/+silvino+jose+fritzen
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Optativa 
Código: 
 

Período: 
Pré-Requisito: 
 

Departamento: 
 

Ementa: Os aspectos sociais, políticos e epistemológicos presentes nas diferentes concepções de educação de 

jovens e adultos. As políticas públicas no âmbito da EJA.Os processos de ensino-aprendizagem e as alternativas 

metodológicas na educação de jovens e adultos.O papel social, político e cultural da educação de jovens e adultos no 

contexto atual. Visão histórica, política e social da educação de jovens e adultos (EJA) no contexto da educação 

popular. Os sujeitos das políticas públicas de EJA. O trabalho político-pedagógico no cotidiano da EJA. 

Bibliografia básica: 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 20ª Ed. 1992. 

________Pedagogia da esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 

3ºEd. 1994. 

GADOTTI, Moacir. Uma só escola para todos: caminhos da autonomia escolar. Petrópolis, Vozes, 1990. 

________e Torres, Cª (org). Educação Popular: utopia latino-americana. São Paulo, Cortez/EDUSP, 1994. 

MASAGÃO, Vera Maria Ribeiro. Educação de Jovens e Adultos: novos leitores, novas leituras. Campinas: 

Ação Educativa, 2001. 

PAIVA, Vanilda. História da Educação Popular no Brasil: educação popular e educação de adultos. 6.ed. São 

Paulo: Loyola, 2003. 

Bibliografia Complementar: 
COSTA, Marisa Vorraber (org). Educação Popular Hoje. São Paulo. Edições Loyola. 1999. 

GARCIA, Regina, L, e VALLA, Victor. A fala Excluídos. São Paulo, Papirus editora, 1996. 

HURTADO, C. Nuñez. Comunicação e educação popular: educar para transformar, transformar para 

educar. Petrópolis/RJ:Vozes, 1993. 

PAIVA, Vanilda. Paulo Freire e o nacionalismo desenvolvimentista. Rio de Janeiro. Graal.1984. 

_______(Org). Perspectivas e dilemas de educação popular. Rio de Janeiro, Graal. 1984. 

_______. Educação popular e educação de adultos. São Paulo, Loyola, 1983, 2ª Ed. 

TAMARIT, José. Educar o Soberano. São Paulo, Cortez Editora, 1996. 

 

 

PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática - - 

Prática de 

ensino 
30 2 

TOTAL 60 4 

Optativa 
Código: 
 

Período: 
Pré-Requisito: 
 

Departamento: 
 

Ementa: O campo científico: concepções de ciência. A importância da pesquisa na produção do conhecimento. 

Ciência e pesquisa: o conhecimento pedagógico e a produção científica. A organização do trabalho científico: a 

formação do professor-pesquisador. 

Bibliografia básica: 
 ALVES-MAZZOTTI, A.J.et al. O método nas ciências naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. 

São Paulo: Pioneira, 1998. 

ANDRÉ, M. (org.). O papel da pesquisa na formação e prática dos professores. Campinas: Papirus, 2001. 

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez, 1998 

 

Bibliografia Complementar: 
DEMO, P. Pesquisa e construção do conhecimento. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1994. 

______. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo : Atlas, 1995. 

______. Pesquisa. Princípio científico e educativo. São Paulo : Cortez, 1996. 

FAZENDA, I. C. A.(Org.) Novos Enfoques da Pesquisa em Educação. São Paulo: Cortez, 1992. 

LUDKE, M.; ANDRÉ, M. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. São Paulo: E.P.U., 1986 

MARCONI, Marina; LAKATOS, Eva. Maria. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Ed. Atlas, 

2001. 

SEVERINO, A. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2002. 

THIOLLENT, M.Metodologia da pesquisa – ação. São Paulo: Cortez, 2000. 

CONTRADIOPLOULOS, A.P.,CHAMPAGNE, F.,POTVIN, L.BOYLE,P. Saber preparar uma pesquisa. Rio 

de Janeiro: Abrasco-Hucitec, 1994 

GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar. Como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais. Rio de 

Janeiro :Record, 1999. 

FAZENDA, I. e SEVERINO, A. (Orgs.). Conhecimento, pesquisa e educação. Campinas, SP: Papirus, 2001 
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MINAYO, M. C. S. et al. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis/RJ: Vozes, 2001. 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA I 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 30 2 

Prática - - 

Prática de 

ensino 
- - 

TOTAL 30 2 

Obrigatória Código: Período: 6º Pré-Requisito: Departamento: 

Ementa: 
Estruturas, sistemas e metodologias de ensino que atendem as necessidades educativas. Inclusão de pessoas 

portadoras de necessidades especiais no processo de aprendizagem. Legislação específica voltada aos 

portadores de necessidades especiais. O sujeito surdo: conceitos, cultura e a relação histórica da surdez com a 

língua de sinais. Noções lingüísticas de Libras: parâmetros, classificadores e intensificadores no discurso. A 

gramática da língua de sinais. Aspectos sobre a educação de surdos. Teoria da tradução e interpretação. 

Técnicas de tradução em Libras / Português; técnicas de tradução Português / Libras. Noções básicas da língua 

de sinais brasileira. 

Bibliografia Básica 
BRASIL, Educação inclusiva: a fundamentação filosófica. Organização: Maria Salete Fábio Aranha. 

Brasília: MEC/SEESP, 2004. 

CICCONE, M. Comunicação total: introdução estética à pessoa surda.  Rio de Janeiro: Cultura Médica, 

1990. 

CRUICKSHANK, W. Mellon.  A educação da criança e do jovem especial.  Porto Alegre: Globo, 1974. 

ELCIE, Aparecida Fontes Salzano Masini et al. Deficiência: alternativas de intervenção.  São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 1997. 

 

Bibliografia Complementar 
ALMEIDA, Elizabeth Oliveira Crepaldi de. Leitura e surdez : um estudo com adultos não oralizados. Rio 

de Janeiro: Revinter, 2000. 

Sinais de A a L. In: CAPOVILLA, Fernando César. Dicionario enciclopedico ilustrado trilingue da lingua 

de sinais brasileira. Colaboração de Walkiria Duarte Raphael. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2001. v.1. ISBN:85-

314-0668-4. 

Sinais de M a Z. In: CAPOVILLA, Fernando César. Dicionario enciclopedico ilustrado trilingue da lingua 

de sinais brasileira. Colaboração de Walkiria Duarte Raphael. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2001. v.2. ISBN:85-

314-0669-2. 

DOLLE, Jean-Marie & BELLANO, Denir. Essas crianças que não aprendem: diagnósticos e terapia 

cognitiva. Petrópolis: Vozes 1996. 

ARAÚJO, V. C. O jogo no contexto da educação psicomotora.  São Paulo: Cortez, 1992. 

AMARAL, Lígia. Sobre crocodilos e avestruzes: falando de diferenças físicas, preconceitos e sua 

superação. In: AQUINO, Júlio G. (Org.). Diferenças e preconceitos. São Paulo: Summus, 1998. 

FERNANDES, E. Problemas lingüísticos e cognitivos do surdo.  Rio de Janeiro: Agir, 1990. 

FERREIRA, Julio R. A exclusão da diferença.São Paulo: 1ª ed. Ed. UNIMEP, 1994. 

FONSECA, V. Introdução às dificuldades de aprendizagem.2ª ed. rev. e aum. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1995. 

FREITAS, Soraia Napoleão. Uma escola para todos:Reflexões sobre a prática educativa. Inclusão Revista 

da Educação Inclusiva, Brasília, ano 02, nº. 3, p.37-40, dezembro, 2006. 

GOLDSTEIN, Eduardo; FREITAS, Luiz A. S. Crianças sem problemas: recomendações práticas de dois 

médicos homeopatas.  São Paulo: Gente, 1994. 

LANG, Jean Louis.  A infância inadaptada: problema médico social.  Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

FERNANDES, Eulália. Surdez e bilingüismo. Porto Alegre: Mediação, 2004. 

GOES, Maria Cecilia Rafael de. Linguagem, surdez e educação. Campinas: Autores Associados, 1996. 
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FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO I Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática - - 

Prática de 

ensino 

- - 

TOTAL 60 4 

Obrigatória 

Código: 
 

Período: 
2º 

Pré-Requisito: 
História da 

Educação I 

Departamento: 
 

Ementa: 
Fundamentos da filosofia e suas relações com a educação. A filosofia antiga e sua implicação no processo 

de formação do ser humano. Pressupostos filosóficos que fundamentam as concepções de educação. O 

homem e suas relações com o mundo. Democracia e educação. O homem e suas relações com o mundo. A 

práxis educativa contemporânea. 

Bibliografia básica: 
ARANHA, Maria Arruda. Filosofia da Educação. São Paulo. 1996. 

ARENDT, Hanna. A crise na educação. In: Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 1979. 

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. São Paulo: Paz e Terra, 1983. 

GADOTTI, Moacir. Concepção Dialética da Educação. São Paulo: Cortez,1995. 

 

Bibliografia Complementar: 
ASSMANN, Hugo. Reencantar a educação: rumo a sociedade aprendente. 5. 104d. Petrópolis: Vozes, 

2001.  

MORIN, Edgar. Os sete saberes Necessários à Educação do Futuro. São Paulo. Cortez, 2001.  

LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. São Paulo: 1994. 

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Carga Horária (h) Créditos 

Teórica 60 4 

Prática 00 0 

TOTAL 60 4 

Optativa 
Código: 

 

Período: 

 

Pré-Requisito: 
- 

Departamento: 
 

Ementa: 
Fundamentos básicos de ecologia: conceitos e impactos ambientais. Aspectos históricos da relação 

homem - natureza; Educação ambiental: conceituação, caracterização e histórico; Tendências em educação 

ambiental; Legislação de Educação Ambiental; Educação ambiental como política pública; Educação 

Ambiental formal; Educação para a gestão ambiental pública; Práticas pedagógicas e projetos de Educação 

Ambiental e a relação com o ensino e a pesquisa. 

Bibliografia básica: 

DIAS, G.F. Educação ambiental: princípios e práticas. Gaia. São Paulo. 2004. 
LOUREIRO, F.; LAYARGUES, P.; CASTRO, R. (Orgs.) Educação ambiental: repensando o espaço da 

cidadania. São Paulo: Cortez, 2002, 179-220. 
MORIN, E. 2002. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Ed. Cortez. 118p 

 
Bibliografia complementar: 
BRASIL. Lei nº 9795, de 27 de abril de 1999. Dispões sobre Educação Ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Disponível em: 

<www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/QUADRO/1999.htm>. Acesso em: 23 de outubro de 2014.  

_______. Conselho Nacional de Educação, Resolução Nº 2, DE 15 DE JUNHO DE 2012. InstitiDiretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 de julho de 

2012. Disponível em:<http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/diretrizes.pdf>. Acesso em:23 de 

outubro de 2014. 

________Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto 

ciclos: apresentação dos temas transversais. Secretaria de Educação Fundamental, Brasília: MEC/SEF, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/QUADRO/1999.htm
http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/pdf/diretrizes.pdf
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1998 

REIGOTA, M. 2010. Meio Ambiente e Representação Social. Coleção Questões da Nossa Época, v.12. Ed. 

Cortez, 93p.  
CASSINO, F. Educação ambiental: princípios, história e formação de professores. Editora SENAC São 

Paulo. São Paulo. 1999. 

LOUREIRO, C.F.B. 2012. Sustentabilidade e Educação – um olhar da ecologia política.Coleção Questões da 

Nossa Época, v.39. Ed. Cortez, 128p. 

GONÇALVES, C. W. P. Os (dês)caminhos do meio ambiente. Contexto. São Paulo. 2006. 

RUSCHEINSKY, A. Educação Ambiental. Abordagens múltiplas. Artmed. Porto Alegre. 2002. 

TOZONI-REIS, M. F. C. Educação Ambiental, Natureza, razão e história. Autores associados. 2004. 
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ANEXO II –REGIMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Regimento de Estágio Supervisionado 

Regulamenta o Estágio Curricular Supervisionado do curso de 

Licenciatura em Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia da Bahia - campus Valença, adequando-se às disposições 

legais que regem a formação de professores da Educação Básica e ao 

Projeto Pedagógico do Curso.  

O colegiado do curso de Licenciatura em Computação, no uso de suas atribuições e 

considerando: 

1. A Lei 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

2. Resoluções CNE CP 1, de 18 de fevereiro de 2002 e CNE/ CP 2, de 19 de fevereiro de 2002 

3. A Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre estágios de estudantes; 

4. A Resolução do CONSUP/IFBA n.º , que aprova o Projeto do Curso de Licenciatura em 

Ciência da Computação do campus Valença. 

 

 

REGULAMENTA: 

TÍTULO I 

CAPÍTULO I  

DA CARACTERIZAÇÃO 

Art. 1º - O Estágio Curricular Supervisionado de Ensino do Curso de Licenciatura em 

Computação é caracterizado como atividade curricular prática pré-profissional realizada em 

situações reais de trabalho sob a orientação desta Instituição de Ensino, envolvendo aspectos 

humanos e técnicos da profissão, bem como o comprometimento social e político com o 

contexto do campo de estágio.  Consiste na participação do licenciando em atividades que 

integrem ensino, pesquisa e extensão, tríade que privilegia a formação integral do profissional, 

consolidando, em situações concretas do ambiente educacional, a articulação entre a teoria e a 

prática e como tal deverá ser executado in loco, onde este terá contato com a realidade 
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profissional onde irá atuar não apenas para conhecê-la, mas também para desenvolver as 

competências e habilidades específicas. Visando atender as exigências legais, o aluno do 

Curso de Licenciatura em Computação deverá cumprir os créditos de Estágio Supervisionado 

a partir do cumprimento de 50%  da carga horária do curso, incluindo as Disciplinas: Didática 

e Metodologia do Ensino de Computação I e estruturado em níveis de complexidade crescente.  

 

 

CAPÍTULO II  

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 2º - O Estágio Curricular Supervisionado de Ensino do Curso de Licenciatura em 

Computação tem como objetivos:  

I. Oferecer aos discentes do curso de Licenciatura em Computação condições 

para vivenciar a prática dos conhecimentos adquiridos no decorrer do curso, sendo 

estes capazes de exercer a docência, nos níveis Fundamental, Médio, Ensino Técnico-

Profissionalizante e em espaços não escolares de natureza pública e/ou privada; 

II. Elaborar projetos que tenham como principal finalidade a inserção do 

computador como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem; 

III. Desenvolver concepção multidisciplinar e a indissociabilidade entre teoria 

e prática no processo formativo do licenciado; 

V. Estimular a competência para formar e aprimorar modelos, métodos, 

processos e a adoção de tecnologias e metodologias alternativas; 

VI. Desenvolver a postura critico-reflexiva concebendo-a como competência 

indissociável da atividade profissional docente; 

VII. Propiciar a execução da atividade de pesquisa no campo de estágio. 

VIII. Propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem a ser 

planejada, executada, acompanhada e avaliada em conformidade com os programas e 
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calendário escolar, a fim de se constituírem em instrumentos de integração em termos 

de treinamento prático de aperfeiçoamento, técnico cultural, científico e de 

relacionamento humano.  

X. Proporcionar ao aluno estagiário experiência e prática profissional, atuando 

tanto em instituições de ensino, como em instituições não escolares, de natureza 

público como privado.  

XI. Favorecer o desenvolvimento das capacidades intelectuais, imprescindíveis 

ao desempenho da profissão.  

XII. Primar no campo do estágio, pelo desenvolvimento de uma atitude 

profissional e ética. 

XIII. Observar e adquirir conhecimento com a vivência junto a profissionais de 

ensino.  

 

 

 

CAPÍTULO III  

DA DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

Art. 3º - O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Licenciatura em 

Computação será computado conforme estabelece as Resoluções CNE CP 1, de 18 de 

fevereiro de 2002 e CNE/ CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, que estabelece o mínimo de 400h 

(quatrocentas e horas).  

§ 1° - O curso de Licenciatura em Computação do IFBA  possui carga horária 

de 420 horas. Sendo esta distribuída da seguinte forma: 

I. 105 (cento e cinco) horas realizadas no quinto semestre do curso. 

II. 105 (cento e cinco) horas realizadas no sexto semestre do curso. 

III. 105 (cento e cinco) horas realizadas no sétimo semestre do curso.  
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IV. 105 (cento e cinco) horas realizadas no oitavo semestre do curso. 

 

§ 3° - É obrigatório ao estagiário a integralização da carga horária prevista, para 

efeito de conclusão de Curso.  

Art. 4º - O Estágio Curricular Supervisionado deverá ser efetivado em período que 

coincida com o período letivo.  

Art. 5º - O aproveitamento de competências anteriores para o estágio supervisionado 

será analisado pelo conselho de curso, conforme descrito no item 10 do projeto político 

pedagógico do curso de Licenciatura em Computação. 

§ 1º - O aluno, que se enquadrar neste artigo deve protocolar o requerimento de 

redução de carga horária junto à Coordenação de Estágio do curso em até 15 (quinze) 

dias após o início da disciplina de Estágio Supervisionado I. 

§ 2º - A Coordenação de Estágio encaminhará o requerimento para o Colegiado 

de Curso, que emitirá o parecer final. 

§ 3º - A redução de carga horária não isenta o estagiário do cumprimento das 

demais atividades inerentes à etapa de estágio que solicita; 

§ 4º - É necessário a apresentação dos seguintes documentos comprobatórios 

para a solicitação de redução de carga horária: 

I. Declaração de vínculo com a instituição, contendo tempo de serviço, nível de 

Ensino que atua e carga horária; 

 

 

II. Primeiro e último contracheques referentes ao vínculo empregatício. 

CAPÍTULO IV  

DO CAMPO E DAS FORMAS DE ESTÁGIO 
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Art. 6º - Consideram-se como campo de estágio, as instituições públicas e/ou privadas 

que apresentem condições básicas para experimentação de situações reais de vida e de trabalho 

técnico e político-pedagógico que propiciem a otimização profissional, mediante 

aprofundamento teórico-prático na respectiva área de trabalho, bem como para o planejamento 

e desenvolvimento conjunto das atividades de estágio, visando à integração do ensino 

universitário com a realidade do campo de estágio.  

Art. 7º - As formas de realização do Estágio Curricular Supervisionado dar-se-ão de 

acordo com a proposta do Parecer CNE/CP 28/2002, que diz que o exercício direto in loco, 

pela presença participativa em ambientes próprios de atividades daquela área profissional, sob 

a responsabilidade de um profissional já habilitado. 

Art. 8º - O Estágio Curricular Supervisionado pode assumir as formas de docência ou 

outras atividades na área de educação, tais como: elaboração e execução de cursos e oficinas, 

desenvolvimento de software educacional.   

Parágrafo único: Em caso de propostas diferenciadas, as mesmas deverão ser 

analisadas pelo professor-supervisor e professor-coordenador e aprovadas pelo colegiado de 

curso.  

CAPÍTULO V  

DOS INSTRUMENTOS LEGAIS 

Art. 9 - Os estágios deverão ser realizados em instituições públicas e/ou privadas, 

definidas no Art. 6, e estarem apoiados em convênios celebrados entre o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia e a instituição concedente de estágio. 

§ 1º - A realização do estágio, por parte do aluno, não acarreta vínculo 

empregatício de qualquer natureza com a instituição concedente de estágio.  

§ 2º - O aluno estagiário poderá beneficiar-se da bolsa de estágio, desde que 

atendidos os critérios estabelecidos na regulamentação da concessão de bolsas da 

instituição concedente.  
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§ 3º - A região e instituições concedentes de estágio serão definidas pelo 

colegiado de curso de cada campus e devem ser determinadas antes do início de cada 

semestre letivo.  

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

DAS FORMAS E INSTRUMENTOS DE REGISTRO DAS ATIVIDADES DE 

ESTÁGIO 

 

Art. 10 - As formas de registro das atividades de estágio deverão assegurar a 

fidedignidade e idoneidade de todo o processo.  

§ 1º - Cabe ao Professor-Orientador de Estágio o registro de atividades de 

orientação, carga horária, avaliação e freqüência dos estagiários no diário de classe.  

§ 2º - O estagiário deverá apresentar registro claro e conciso das atividades e 

carga horária desenvolvidas na instituição campo, nas fases de observação, co-

participação e regência, em documento próprio a ser fornecido pelo professor-

orientador de estágio; 

§ 3º - As atividades desenvolvidas na instituição-campo deverão estar assinadas 

pelo professor supervisor de estágio e/ou responsável da unidade que recepciona.  

 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
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CAPÍTULO I  

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Art. 11. O IFBA/Valença, por meio da Coordenação de Estágio, deverá disponibilizar, 

no início de cada semestre, uma relação de Instituições Concedentes cadastradas ou 

conveniadas. 

 

Art. 12. Durante o processo de realização do estágio curricular obrigatório do curso de 

Licenciatura em Computação do IFBA/Valença, o estagiário contará com a Coordenação de 

Estágios para gerir os procedimentos administrativos e, para o acompanhamento didático-

pedagógico, contará com o Coordenador de curso, um Professor-orientador de estágio e um 

Supervisor de estágio na instituição concedente. 

 

Art. 13. O estágio curricular obrigatório no curso de Licenciatura em Computação 

ocorrerá em espaços de educação básica, devidamente regularizados, mediante: 

 

I - Requerimento de estágio emitido pelo estudante com aval do professor-

orientador; 

II - Documento elaborado pelo licenciando de acordo a etapa de estágio em curso e 

aprovado pelo professor-orientador; 

III - Formalização dos documentos inerentes ao período de estágio conforme 

orientação do Coordenador de Estágio 

 

Art. 14–Fazem parte da estrutura concernente ao Estágio Curricular Supervisionado 

definidos abaixo: 

 

 § 1º - Coordenador do Curso.  

§ 2º - Coordenador de Estágio 

§ 3º - Professor Orientador  
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§ 4º - Professor (es) Supervisor (es)  

§ 5º - Estágiário (s) 

§ 6º - Instituição/ões Concedente/s 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 15 - Serão atribuições do Coordenador de Curso: 

I- Identificar as oportunidades de estágio; 

II- Convocar o Colegiado do Curso para eleição do Coordenador de Estágio; 

III-  Consultar o corpo docente do Curso em reunião colegiada para definir professor 

que oriente, acompanhe e avalie os estagiários, denominado Professor-orientador; 

IV- Proporcionar aos professores coordenadores e aos orientadores 

horários para atendimento às atividades de estágio; 

V - Promover a substituição do professor orientador e do articulador, 

quando do seu impedimento; 

VI - inteirar-se continuamente do desenvolvimento do processo de 

estágio; 

VII - Avaliar periodicamente a experiência de estágio junto aos atores 

envolvidos; 

VIII - Encaminhar, junto ao coordenador de estágio, comunicado à 

Gerência de Registro Acadêmico – GRA3 – a situação dos 

estagiários; 

IX - Solucionar, em conjunto com o Colegiado de Curso, os casos omissos neste 

Regulamento; 

 X - Intermediar a celebração de convênios e acordos entre as instituições; 

 

 XI- Promover intercâmbio constante com outros órgãos educacionais; 
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 XII - Organizar o Seminário de Estágio Supervisionado e/ou demais eventos 

que possibilitem a visibilidade das atividades realizadas pelos estagiários.  

 

Art. 16 - Serão atribuições do Coordenador de Estágio Curricular Supervisionado: 

 

I - Identificar as oportunidades de estágio; 

II - Cadastrar instituições concedentes de estágio; 

III - Encaminhar os estagiários às concedentes; 

IV - Formalizar convênios para a realização de estágios quando solicitados; 

V - Realizar encontros para informar aos estagiários sobre os aspectoslegais e 

administrativos das atividades de estágio; 

VI - Atuar, como interveniente, no ato da celebração do Encaminhamento do (s) 

Estagiário (s), Termo de Compromisso, Carta Aceite e demais documentos firmados entre a 

concedente e o estagiário; 

VII - Encaminhar ao Professor-Orientador de Estágio cópias do Requerimento de 

Estágio, Projeto de Estágio, Oficio de Encaminhamento, Carta Aceite e demais documentos 

inerentes a fim de compor a pasta de estágio de cada licenciando; 

VIII - Colaborar com o professor-orientador na programação e realização das 

atividades de estágios; 

IX - Encaminhar, junto ao Professor-Orientador de Estágio, comunicado à Gerência 

de Registros Acadêmicos sobre situação dos estágios concluídos. 

 X - Promover reuniões com os Professores Orientadores de Estágio para 

discutir questões relativas ao planejamento, execução e avaliação das atividades, bem como, 

análise dos métodos, critérios e instrumentos necessários ao seu desenvolvimento; 

 XI - Intermediar a celebração de convênios e acordos entre as instituições; 

 XII - Realizar, a cada semestre letivo, um estudo avaliativo do desenvolvimento 

e resultado do estágio, conjuntamente com o Professor-Orientador de Estágio, visando 

subsidiar programas dos estágios subseqüentes.  
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 XIII - Apresentar, ao final do semestre letivo, relatório das atividades 

desenvolvidas, com avaliações analíticas a serem apresentadas aos demais professores do 

curso; 

XIV - Organizar o Seminário de Estágio Supervisionado e/ou demais eventos que 

possibilitem a visibilidade das atividades realizadas pelos estagiários. 

Art. 17 – Denomina-se Professor-Orientador de Estágio o docente do cursode 

licenciatura do IFBA/Valença, responsável pela orientação, acompanhamento e supervisão das 

atividades teóricas e práticas do estágio obrigatório desenvolvidas pelo estagiário sob sua 

responsabilidade. 

 

Parágrafo Único: O Professor-Orientadorde Estágio da segunda, terceira e quarta 

etapas de estágio deverá ser preferencialmente, um docente da área específica do curso. 

 

Art. 18 – São atribuições do Professor Orientador de Estágio Curricular 

Supervisionado: 

 

I - Identificar oportunidades de estágio, promovendo a articulação entre o 

IFBA/Valença, os órgãos regionais e municipais de educação e as instituições concedentes; 

II - Orientar o estagiário na escolha das instituições concedentes; 

III –Fornecer aos estagiários subsídios teórico-práticos necessários ao planejamento e à 

execução das atividades pertinentes ao estágio, em conjuntocom o supervisor; 

IV - Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação 

cultural e profissional do licenciando; 

V – Autorizar formalmente, junto ao Coordenador de Estágio, o licenciando a realizar 

o estágio; 

VI - Contatar o espaço educacional a fim de acompanhar a realização do estágio em 

suas respectivas etapas e informar ao Coordenador sobre a situação do estagiário; 

VII - Receber da coordenação de estágio e dos estagiários os documentos e os 

relatórios e organizar as pastas de estágio de cada licenciando; 
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VIII - Encaminhar à concedente, eventuais cancelamentos ou alterações na 

programação do estágio, conforme regulamentação legal; 

IX - Organizar e manter atualizado o cadastramento de concedentes de estágio e os 

processos de cada estagiário em cada período/semestre, a fim de fomentar pesquisas a partir de 

um banco de dados; 

X - Realizar reuniões com licenciandos, professores-supervisores e coordenações para 

discussão de questões relativas ao estágio, se necessário; 

XI - Realizar avaliações parciais sobre os benefícios das etapas do estágio tanto para a 

Instituição Concedente quanto para as licenciaturas do IFBA/Valença com as equipes 

pedagógicas de ambas as instituições e os estagiários; 

XII - encaminhar os relatórios dos estagiários à Coordenação de Estágio/Curso; 

XIII - Coordenar as apresentações dos estágios dos licenciandos durante o Seminário 

de Estágio Supervisionado; 

XIV – Receber do professor-supervisorde Estágio, os documentos relativos ao 

aproveitamento do estágio; 

XV – avaliar qualitativamente o relatório final e posterior composição da pasta de 

estágio de cada licenciando; 

 

XVI- orientar o estagiário na elaboração do relatório, de acordo com as normas da 

ABNT; 

 

XVII - Elaborar, a partir do conjunto de documentos descritos no inciso anterior, 

relatório final de aproveitamento dos estagiários, a ser encaminhado ao Coordenador de 

Estágio/ curso; 

XVIII - Organizar documentos relacionados aos estágios e arquivá-los; 
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Art. 19 - Denomina-se Professor Supervisor de Estágio o profissional, indicado pela 

instituição concedente, que acompanha as atividades dos licenciandos no campo de estágio; 

Art. 20 - Compete ao Professor Supervisor de Estágio da Instituição Concedente: 

 

 

I - fornecer ao/s estagiário/s subsídios teórico-práticos necessários ao planejamento e à 

execução das atividades pertinentes ao estágio, em conjunto com o Professor-orientador; 

II - orientar e acompanhar a execução das atividades do estagiário; 

III - prestar informações ao Professor-orientador sobre o desempenho do estagiário; 

IV - avaliar o desempenho do estagiário quanto à execução e à qualidade das 

atividades desenvolvidas; 

 

Art. 21 – Compete ao estagiário/s: 

 

I - identificar oportunidades de estágio; 

II - requerer formalmente, junto à coordenação de estágio, a realização do mesmo; 

fornecendo a documentação necessária para a formalização do Termo de Compromisso, Ofício 

de Encaminhamento, Carta Aceite e demais documentos necessários; 

III - elaborar o planejamento das atividades sob a orientação do professor-

orientador e do supervisor de estágio; 

IV - Apresentar o Projeto de Estágio/Memorial/Relatório de Estágioao professor-

orientadorde Estágio, à Coordenação de Estágioe à administração/coordenação pedagógica 

da instituição concedente; 

V - Firmar Termo de Compromisso com a instituição concedente sob a interveniência 

do IFBA/Valença; 

VI - Formalizar, junto ao Professor-Orientadorde Estágio, a intenção de 

cancelamento do estágio, conforme normas acadêmicas; 

VII - Comunicar à Coordenação de Estágio, com anuência do Professor-

Orientadorde Estágio, eventuais alterações no cronograma do estágio; 
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VIII - Apresentar-se de forma adequada ao ambiente educacional, sendo assíduo e 

pontual e mantendo comportamento ético na realização das atividades de estágio; 

IX - Cumprir a carga horária e as atividades relativas a cada etapa do estágio 

obrigatório, com assiduidade e pontualidade, bem como as atividades de orientação junto ao 

Professor-Orientadorde Estágio, além das demais exigências determinadas neste 

Regulamento; 

X - Refletir sobre a natureza do trabalho pedagógico desenvolvido na educação, 

observando, participando, problematizando e questionando a prática vivenciada, por meio dos 

fundamentos teóricos desenvolvidos nas várias disciplinas do curso, articulando, assim, teoria-

prática; 

XI - Compreender o estágio como possível espaço de interlocução inicial de pesquisa 

em educação; 

XII - Assumir atitude dialógica na instituição concedente de estágio, de modo a 

contribuir para o desenvolvimento coletivo; 

XIII - Entregar ao Professor-Orientadorde Estágio formulários de estágio 

devidamente preenchidos, carimbados e assinados; 

 

XIV - Elaborar relatório final de estágio conforme Normas de Elaboração 

de Relatórios de Estágio e encaminhá-los ao Professor-Orientadorde Estágio com 

antecedência de, no mínimo, 20 (vinte) dias antes do Seminário de Estágio Supervisionado. 

XV - Apresentar oralmenteos resultados da experiência didático-pedagógica 

de estágio. 

 

Art. 22 - Compete à/s Instituição/ões Concedente/s: 

 

I - Firmar Termo de Compromisso, assinar Carta Aceite e Ofício de 

Encaminhamento com o estudante, sob a interveniência do IFBA/Valença; 

II - Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao estagiário atividades 

de aprendizagem social, profissional e cultural; 
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III - Entregar declaração de realização do estágio com o resumo das atividades 

desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho, ao término do estágio ou por 

ocasião da rescisão do termo de compromisso; 

IV - Manter à disposição da Coordenação de Estágio/Professor-Orientador, 

documentos que comprovem a relação de estágio; 

V–Comunicar à Coordenação de Estágio/Professor-Orientadoreventuais ocorrências, 

oficialmente, quando julgar necessário; 

VI - Celebrar convênio para concessão de estágio com o IFBA/Valença sempre que 

possível; 

VII - Comunicar ao IFBA/Valença quaisquer necessidades de alteração no termo de 

compromisso firmado com o estagiário. 

 

 

CAPÍTULO II  

DA PROGRAMAÇÃO E PLANEJAMENTO DO ESTÁGIO 

 

Art. 23 - A programação de Estágio Curricular Supervisionado em Computação 

constará dos seguintes documentos: Plano de Curso/ elaborado pelos Professores-

Orientadoresde Estágio;Memorial, Projeto de Estágio, Relatório de Estágio e outros que 

forem solicitados, elaborado pelos estagiários, para cada uma das etapas de Estágio 

Supervisionado: I, II, III e IV.  

§ 1º - Na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado em Computação I haverá 

observação, diagnóstico, registro e caracterização do cotidiano escolar, bem como reflexão 

sobre as atividades pedagógicas desenvolvidas na instituição concedente no que se refere às 

questões políticas, sociais, culturais, relacionais, etc. O aluno apresentará um memorial 

circunstanciado de seu estágio envolvendo a descrição dos fenômenos observados fora e em 

sala, com uma reflexão crítica em torno deles. A disciplina estará dividida nas etapas de: 
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I

tem 

Etapa Distribuiçã

o da CH 

I Atividades de leitura e discussão teórica em sala, com 

o professor orientador sobre a problematização da sala de 

aula; a escola como espaço de pesquisa; da Escola e seu 

funcionamento; da escola na atualidade; da formação de 

professores; do Professor-pesquisador. 

Elaboração de memorial; construção de texto teórico 

sobre tema de pesquisa em Estágio e organização do 

Seminário de Estágio Supervisionado. 

60h 

 

 

 

20h 

I

I 

Observação in-locoda estrutura administrativa, 

organizacional e pedagógico da escola-campo e de aulas 

ministradas na educação básica.   

25h 

T

otal 

 105h 

 

§ 2º - Na disciplina de Estágio Supervisionado em Computação II haverá 

observação e participação do aluno (co-participação) nas atividades pedagógicas 

desenvolvidas em sala de aula na escola de ensino médio. Entendemos comoco-participação a 

organização e a forma que o estagiário participa da dinâmica em sala de aula e vivencia 

situações educativas específicas, definidas em plano de intervenção, elaboradas pelo Professor 

Supervisor e/ou estagiário. A disciplina estará dividida nas seguintes etapas: 

I

tem 

Etapa Distribuiçã

o da CH 
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I Atividades de leitura e discussão teórica sobre 

métodos de pesquisa em educação, revisão sobre 

planejamento, pré-projeto de intervenção. 

45h 

I

I 

Observação in-locode aulas ministradas na escola-

campo, co-participação nas atividades pedagógicas que 

ocorram em sala de aula e fora de sala de aula (reuniões 

pedagógicas, formações continuadas, conselhos, 

assembleias, etc.); construção de pré-projeto de intervenção. 

 

            

35h 

I

II 

Elaboração de relatório e organização de Seminário 

de Estágio Supervisionado.  

25h 

T

otal 

 105h 

 

 

 

§ 3º - Na disciplina de Estágio Supervisionado em Computação III será estágio de 

regência. Etapa de realização do exercício docente, a partir de um processo específico de 

ensino constando de: planejamento, execução e avaliação do Projeto de Estágio, levando-se 

em consideração a reflexão da práxis pedagógica. 

I

tem 

Etapa do estágio III Distribuiçã

o da CH 

I Atividades de leitura e discussão teórica sobre 

Planejamento (plano de curso, plano de aula); PCNs; 

currículo e avaliação. 

45h 
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I

I 

Observação in-locode aulas ministradas na escola-

campo, participação nas atividades pedagógicas que 

ocorram em sala de aula da escola-campo e fora de sala de 

aula (reuniões pedagógicas, formações continuadas, 

conselhos, assembleias, etc.); revisão de pré-projeto de 

intervenção e construção do projeto de estágio. 

 

            

20h 

I

II 

Regência  20h 

I

V 

Elaboração de Relatório e Seminário de Estagio 20h 

T

otal 

 105h 

 

§ 4º - Na disciplina de Estágio Supervisionado em Computação IV, etapa de 

realização do exercício docente em espaços escolares e/ou não escolares, que possibilite a 

vivência do exercício docente e de cidadania com projetos específicos com a instituição 

concedente, além da realização de experiências didático-pedagógicas em turmas de EJA. Esta 

disciplina será ministrada com as seguintes etapas: 

I

tem 

Etapa do estágio IV Distribuiçã

o da CH 

I Atividades de leitura e discussão teórica sobre a 

natureza e especificidades da educação em espaços 

escolares e não escolares; Planejamento (Projeto de Estágio, 

plano de curso, plano de aula) 

45h 

I Elaboração de oficinas e/ou cursos e planos; 15h 
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I Elaboração de aulas/projetos. 

I

II 

Execução  30h 

I

V 

Elaboração de Relatório e Seminário de Estagio.  15h 

 

§ 5º É vedada ao aluno a realização da etapa subsequente sem a conclusão da etapa em 

execução e mediante a entrega do relatório para  correção.  

 

§ 6º No caso específico do curso de licenciatura em Computação, cujas disciplinas não 

contemplam o ensino fundamental, os estagiários deverão realizar todas as etapas em turmas 

de ensino médio.  

 

§ 8º Os estagiários poderão desenvolver atividades em turmas de EJA ou em turmas 

que incluam alunos com necessidades específicas em qualquer etapa de desenvolvimento 

doestágio.  

 

CAPÍTULO III 

DA AVALIAÇÃO  

Art. 24 - A avaliação, enquanto processo contínuo e sistemático de reflexão global da 

prática educativa, abrangerá aspectos relacionados à prática pedagógica do Professor-

Orientador de Estágio, ao desempenho do estagiário e aos objetivos traçados nos projetos ou 

propostas pedagógicas desenvolvidas. A avaliação tem por objetivo aferir o aprendizado na 

prática inicial docente do estagiário e oportunizar uma reflexão conjunta sobre o significado da 

própria prática docente com a equipe pedagógica. 
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Art. 25 - A avaliação do desempenho do estagiário envolverá a análise de aspectos de 

posturas técnico-político-profissionais, observando-se:  

I. As atividades efetuadas pelo estagiário, conforme programação das disciplinas 

com instrumentos e critérios de avaliação pré-fixados. Daobservação da frequência, 

do interesse e desempenho do estagiário no planejamento e execução das atividades 

previstas no plano de estágio, bem como o cumprimento das normas e prazos 

estabelecidos; 

 

II. Avaliação dos relatórios parciais e do relatório final realizada pelo Professor-

orientador ao término de cada etapa e ao  término do estágio; 

 

 

III. Aproveitamento e desenvolvimento do aluno quanto ao emprego adequado de 

conceitos, hábitos de reflexão e análise, capacidade de aplicação de conhecimentos 

de forma globalizada, fomento da produção de novos saberes e comprometimento 

com o trabalho realizado.  

 

Art. 26 - As avaliações serão feitas pelo Professor Orientador e Professor 

Supervisor de Estágio; 

§ 1º - O processo avaliativo será realizado em acordo com os seguintes parâmetros:  

 

I. conformidade entre o planejamento e a prática;  

II. domínio dos conteúdos da área de formação, considerando o uso de linguagens 

adequadas;  

III. adequação dos conteúdos ao contexto da instituição concedente, de modo a 

estimular aprendizagens significativas;  

IV. estabelecimento de permanente relação entre teoria e prática.  

V. atenção aos princípios norteadores dos PCNs;  

VI. familiaridade com as TICs e o uso de metodologias, estratégias e materiais de 

apoio inovadores;  

VII. incentivo à curiosidade investigativa e aos hábitos de trabalho colaborativo e em 

equipe.  

 

Art. 27. O resultado das atividades avaliativas desenvolvidas será expresso em 

conceitos em cada etapa avaliativa, comsua respectiva correspondência percentual, de acordo 

com os parâmetros a seguir:  
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Descrição do desempenho Percentual (%)  

i. Nota 10 - O estudante atingiu seu desempenho com excelência: de 90 a 100;  

ii. Nota 08 - O estudante atingiu o desempenho com eficiência: de 70 a 89; 

iii. Nota 07 -O estudante atingiu o desempenho mínimo necessário: de 60 a 69;  

iv. Reprovado - O estudante não atingiu o desempenho mínimo necessário: de 0 a 59.  

 

Art. 28 O licenciando será considerado aprovado no estágio quando obtiver, no 

mínimo, Nota ―07‖ na avaliação final da aprendizagem, que será obtida mediante a média das 

avaliações parciais. 

 

Art. 29 - O desligamento do estágio ocorrerá:  

I. Exofficio, no interesse da Coordenação, quando comprovada  falta de 

aproveitamento e rendimento depois de decorrida a 2ª fase referente ao estágio;  

II. Ante o descumprimento, pelo (a) estagiário (a), da cláusula do respectivo 

Termo de Compromisso;  

III. A pedido do estagiário, ou na impossibilidade de permanecer estagiando;  

IV. Pelo não comparecimento ao estágio, sem motivo justificado, por um período 

superior a 25% da carga horária do estágio.  

 

 

 

Parágrafo Único - O desligamento do estagiário deve ser comunicado imediatamente 

à Coordenação do Curso, pelo Orientador de Estágio e Supervisor da Instituição Concedente 

onde se realize o estágio.  

Art 29 - Não será expedido o diploma de conclusão de curso ao estudante que 

apresentar aproveitamento e rendimento inferior a média mínima exigida para aprovação nas 

demais disciplinas do do curso. 

Parágrafo Único - Sendo o estágio curricular obrigatório, o aluno não poderá colar 

grau antes de concluí-lo.  
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TÍTULO III 

DO ESTÁGIO CURRICULAR NÃO-OBRIGATÓRIO  

Art. 30 - Considerando que o estágio curricular não-obrigatório constitui-se em 

atividade complementar à formação acadêmico-profissional do aluno, fica assegurado ao aluno 

que tenha participado desta modalidade de estágio, por pelo menos um ano em atividades 

relacionadas à sua formação, o direito de solicitar à coordenação do curso o aproveitamento 

conforme descrito no Art. 5. 

 

TÍTULO IV  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 26 - Fica assegurado ao estagiário durante a realização do Estágio Supervisionado 

em Computação, pela IFBA, o seguro contra eventuais acidentes, conforme legislação 

pertinente em vigor.  

Art. 27 - Os casos omissos na presente Resolução serão resolvidos pelo Colegiado do 

Curso de Licenciatura em Computação. 
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ANEXO III – REGIMENTO DE TCC 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO  DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 

DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA CAMPUS VALENÇA 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE E OBJETIVO 

Artigo 1.º - Este instrumento legal regulamenta o Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) de Licenciatura em Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia (IFBA) Campus Valença, requisito indispensável à integralização 

curricular. 

Artigo 2.º - O TCC, atividade curricular integrante do currículo do Curso de 

Licenciatura em Computação do IFBA Campus Valença, de caráter obrigatório, versará sobre 

um tema pertinente ao Curso e poderá englobar atividades práticas e/ou teóricas, permitindo 

ao aluno a ampliação, aplicação e demonstração dos conhecimentos adquiridos ao longo do 

Curso, aplicando a metodologia científica na execução deste trabalho. 

Artigo 3.º - A apresentação do TCC é condição necessária para o cumprimento dos 

créditos da disciplina TCC, com 30 (trinta) horas e 02 (dois) créditos. 

 

CAPÍTULO II 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO E DOS COMPONENTES 

CURRICULARES 

Artigo 4.º - O TCC será um trabalho individual, com caráter monográfico de 

pesquisa bibliográfica e/ou empírica. 

Artigo 5º - Mediante matrícula na disciplina TCC, este trabalho será formalizado 

seguindo um programa de atividades, acompanhamento, orientação e avaliação. 

Parágrafo Único. – O aluno somente poderá se matricular na disciplina TCC se já 

tiver cursado as disciplinas Metodologia da Pesquisa e Metodologia e Prática do Ensino de 
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Computação III e ter integralizado 75% (setenta e cinco por cento) da integralização 

curricular. 

I - O TCC deverá ser escrito em língua portuguesa; 

II - O TCC deverá estar de acordo com as normas estabelecidas pela ABNT ou 

conforme orientações do IFBA Valença; 

III - O TCC deverá ser entregue em formato PDF, impresso e em mídia digital. 

IV - O TCC deverá versar sobre um tema pertinente ao Curso de Licenciatura em 

Computação; 

V - Haverá apresentação e defesa do TCC pelo aluno frente à banca examinadora, 

podendo ocorrer na Programação dos Seminários Interdisciplinares proposto pelo Colegiado 

e/ou Coordenação do Curso;  

VI - No caso de TCCs não aprovados, a banca examinadora decidirá sobre a 

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

 

CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

COMPUTAÇÃO 

Artigo 6.º - À Coordenação do Curso de Licenciatura em Computação do IFBA 

Campus Valença compete: 

I - Publicar, em tempo hábil para defesa, os nomes dos professores que comporão a 

banca examinadora; 

II - Providenciar encaminhamento das cópias dos TCCs aprovados para Biblioteca; 

III - Manter banco de dados atualizado dos TCCs aprovados, bem como curriculum 

lattes dos Professores Orientadores; 

IV - Colaborar, sempre que necessário, com o Professor Orientador, acerca dos 

contatos com outras Instituições, a fim de garantir a coleta de dados para a pesquisa, durante a 

elaboração do TCC; 
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V - Intervir junto ao IFBA Campus Valença quanto ao uso, por parte dos alunos 

pesquisadores, de recursos necessários ao desempenho de suas atividades; 

VI- Publicar e manter atualizadas as linhas de pesquisa de TCC; 

VII - Cumprir e fazer cumprir este regulamento. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA 

EM COMPUTAÇÃO 

 Artigo 7.º - Ao Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação compete: 

 I - Aprovar a indicação feita para orientação de TCC em formulário específico, com a 

apresentação do Professor Orientador do TCC; 

 II - Credenciar professores/pesquisadores de outras Instituições de Ensino Superior ou 

de Pesquisa, quando couber, para orientação e co-orientação; 

 III – Cumprir e fazer cumprir este regulamento. 

 

CAPÍTULO V 

DA ORIENTAÇÃO E DOS PROFESSORES ORIENTADORES DO TCC 

Artigo 8.º - O Professor Orientador de TCC deverá possuir titulação mínima de 

Especialista e ser docente do IFBA Campus Valença, preferencialmente lotado na 

Coordenação do Curso de Licenciatura em Computação do IFBA Campus Valença, ou de 

outras Instituições, desde que aprovado pelo Colegiado do Curso. 

§ 1º Para o credenciamento será necessária a comprovação do currículo lattes de que 

o candidato a Orientador tem competência reconhecida na área de estudo do TCC, conforme 

as linhas de pesquisa aprovadas pelo Colegiado. 

§ 2º Cada aluno deverá escolher o Orientador do seu trabalho de acordo com as linhas 

de pesquisa estabelecidas pelo colegiado e a disponibilidade do Orientador.Os estudantes 

enviarão projetos de pesquisa de TCC ao Colegiado, indicando linha de pesquisa desejada, 

atentando para prazos/normas estabelecidas e este indicará seu professor/a orientador/a. 
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§ 3º O professor de 40 (quarenta) horas semanais poderá orientar até (03) três alunos, 

enquanto o professor de 20 (vinte) horas semanais poderá orientar até (02) dois alunos, 

contabilizando 02 (duas) horas semanais no Plano Individual de Trabalho (PIT). 

§ 4º Cada professor Orientador será responsável, por semestre, por no máximo 

uma turma da disciplina TCC, cuja carga horária é de 30 horas semanais, e deverá ser 

composta pelos seus respectivos orientados, conforme indicado no Artigo 3º. 

§ 5º A formalização de cada turma de TCC deverá ser previamente aprovada 

pelo Colegiado e posteriormente registrada na GRA-3 no nome do Orientador. 

Artigo 9.º - Ao escolher o seu Orientador, o aluno deverá, para esse efeito, realizar 

convite formal, acompanhado do projeto. 

Artigo 10°. - São atribuições do professor Orientador: 

I - Assinar o formulário específico, aceitando a orientação (Anexo I); 

II - Orientar o aluno na elaboração e desenvolvimento do TCC; 

III - Frequentar as reuniões, sempre que convidado pela Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Computação do IFBA Campus Valença; 

IV - Avaliar a viabilidade do projeto, verificando a importância e o interesse que 

pode ser despertado pelo tema, bem como a disponibilidade de dados e material bibliográfico 

sobre o assunto;  

V - Aprovar o roteiro da pesquisa, o plano de trabalho e o cronograma de atividades 

propostos no projeto;  

VI - Indicar fontes bibliográficas para consulta e fontes estatísticas para coleta de 

dados, inclusive acompanhando e orientando o aluno na execução do plano de trabalho; 

VII - Estar disponível semanalmente, em horário previamente fixado, para prestar 

atendimento a seus alunos orientandos; 

VIII – Entregar, a cada dois meses, as fichas de frequência e avaliação devidamente 

preenchidas e assinadas; 
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IX - Avaliar os relatórios parciais que lhe forem entregues pelo Co-orientador, 

quando for o caso, ao término de cada etapa do TCC; 

X - Avaliar cada etapa do desenvolvimento do TCC, fazendo intervenções sobre o 

conteúdo, normas técnicas de apresentação e redação do texto, bem como aprovar previamente 

o TCC, para encaminhamento a banca examinadora; 

XI - Encaminhar cópias do TCC aos membros da banca examinadora com prazo 

mínimo de 15 (quinze) dias antes da defesa; 

XII - Participar das defesas para as quais estiver designado; 

XIII - Encaminhar as Atas de defesas à Coordenação do Curso, acompanhadas das 

fichas devidamente preenchidas e assinadas; 

XIV - Verificar as modificações das correções requeridas pela banca examinadora; 

XV - Cumprir e fazer cumprir este regulamento. 

Artigo 11° - O Professor Orientador poderá solicitar seu afastamento da orientação, 

desde que os motivos sejam devidamente fundamentados. Para tanto, deverá comunicar de 

forma escrita, ao Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação do IFBA Campus 

Valença, para que o Colegiado apresente o nome de um novo Orientador. 

Artigo 12° - O aluno poderá informar, por escrito ao Colegiado do Curso, 

justificativas para pedido de substituição de seu orientador/a, desde que indique um novo, 

seguindo normas previstas neste regimento. Cabe ao Colegiado aprovar e realizar 

procedimentos também previstos; 

Artigo 13° - É permitido ao aluno ter um Co-orientador, mediante aprovação do 

Orientador e do Colegiado, de forma expressa, na ficha de orientação, entendendo que seu 

nome figurará no trabalho escrito e nas publicações futuras. 

CAPÍTULO VI 

DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Art. 14º - O pré-projeto de pesquisa deverá ser entregue no ato da matrícula da 

disciplina TCC já com a anuência do orientador. 
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Art. 15º - O pré-projeto de TCC, deverá conter, as seguintes partes nesta ordem: 

 - Capa; 

 - Introdução (informações sobre a natureza e a importância do assunto em relação ao 

tema, incluindo a justificativa); 

 - Objetivos; 

 - Revisão de Literatura (parte integrante do TCC); 

 - Metodologia; 

 - Cronograma atualizado 

 - Referências. 

 

Art. 16º - Na última página do projeto deverá constar o aceite do orientador, 

conforme modelo no Anexo I. 

 

CAPÍTULO VII 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS 

Artigo 17° - O aluno em fase de realização do TCC tem, entre outros, os seguintes 

direitos específicos:  

I - Dispor de elementos necessários à execução de suas atividades, dentro das 

possibilidades científicas e técnicas do IFBA;  

II - Ser orientado por um professor na realização do seu trabalho monográfico;  

III - Ser previamente informado sobre o prazo para entrega da monografia, já fixado 

neste regulamento;  

IV - Solicitar ao Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação o pedido de 

substituição do Orientador, mediante justificativa, uma única vez. 

Artigo 18° - O aluno em fase de realização do TCC tem, entre outros, os seguintes 

deveres específicos:  

I - Cumprir este regulamento; 

II - Frequentar as reuniões convocadas pelo seu Orientador; 

III – Elaborar o TCC tendo como base as linhas de pesquisa estabelecidas pelo 

Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação; 
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IV - Elaborar a versão definitiva do TCC e disponibilizar cópias para os membros da 

banca examinadora, nos prazos estabelecidos, de acordo com o presente regulamento e as 

instruções de seu Orientador; 

V - Encaminhar a versão corrigida para o Professor Orientador e verificar se as 

correções foram acatadas;  

VI - Entregar na Coordenação do Curso a versão definitiva do TCC com visto do 

Orientador, devidamente corrigida em 03 (três) cópias: uma impressa e encadernada e outras 

02 (duas) em mídia, seguindo as normas de publicação adotadas pelo IFBA/Valença na data; 

VII - Comparecer no dia, hora e local determinados para apresentar e defender a 

versão final do seu TCC; 

VIII - Responsabilizar-se pelo uso de direitos autorais resguardados por lei a favor de 

terceiros, quando das citações, cópias ou transcrições de textos de outrem. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA BANCA EXAMINADORA  

Artigo 19° - A banca examinadora terá no mínimo 03 (três) integrantes e será 

constituída pelo Professor Orientador e mais 02 (dois) professores, indicados pelo Professor 

Orientador, devendo haver previsão de mais um membro qualificado como suplente.  

§ 1º - A banca examinadora será presidida pelo Orientador de TCC;  

§ 2º - Pelo menos 02 (dois) membros da banca examinadora deverão ser lotados na 

Coordenação do Curso de Licenciatura em Computação do IFBA Campus Valença; 

§ 3º - A banca examinadora deve ser homologada pelo Colegiado do Curso de 

Licenciatura em Computação do IFBA Campus Valença. 

Artigo 20° - São atribuições da Banca Examinadora: 

I – Avaliar e qualificar o TCC; 

II – Avaliar a apresentação oral do TCC; 
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III - Emitir parecer, antes do término do período letivo; 

IV – Encaminhar, por meio do Orientador, a Ata de Avaliação à Coordenação do 

Curso de Licenciatura em Computação do IFBA Campus Valença. 

 

CAPÍTULO IX 

DA DEFESA  

Artigo 21° - A defesa do TCC será uma apresentação aberta ao público e deverá 

ocorrer no âmbito das instalações do IFBA Campus Valença.  

Parágrafo Único. - A apresentação do TCC à banca examinadora deverá ocorrer em 

datas que antecedem o término do semestre letivo, estabelecido pelo calendário do IFBA 

Campus Valença, preferencialmente na antepenúltima semana letiva do semestre. 

Artigo 22° - A defesa do TCC seguirá a seguinte sequência de atividades:  

I – Apresentação oral à Banca Examinadora com duração mínima de 20 (vinte) e 

máxima de 30 (trinta) minutos;  

II – Arguição por parte dos membros da banca examinadora;  

III – Deliberação sobre as correções e menções pela Banca Examinadora; 

IV- O tempo de arguição e de deliberação será definido previamente pelo colegiado e 

deve ser o mesmo para todas as defesas. 

 

Artigo 23° - Não havendo o comparecimento de, no mínimo 03 (três) membros da 

banca examinadora, deve ser marcada nova data para a defesa no prazo máximo de 01 (uma) 

semana.  

Artigo 24° - A banca examinadora, por maioria, pode determinar ao aluno que 

reformule aspectos do seu TCC.  

§ 1º - Quando for determinada que haja a reformulação de partes do TCC, a nota não 

deve ser lançada na GRA-3 até que sejam entregues os exemplares corrigidos;  
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§ 2º - O prazo para apresentar as alterações determinadas é de no máximo 15 (quinze) 

dias a partir da data da defesa;  

§ 3º - O aluno deverá entregar à Coordenação do Curso de Licenciatura em 

Computação do IFBA Campus Valença a versão final do TCC, acompanhada de declaração do 

Orientador, atestando que as sugestões foram acatadas e as correções realizadas pelo aluno.  

Artigo 25° - A Ata da defesa do TCC deve ser assinada por todos os membros da 

banca examinadora.  

Artigo 26° - O aluno que não entregar o TCC, ou que não se apresentar para a sua 

defesa oral, sem motivo justificado, estará automaticamente reprovado na disciplina TCC. 

§ 1º - Considera-se como motivo justificado:  

I – Tratamento de saúde comprovado através de atestado médico contendo CID da 

doença e CREMEB do médico e devidamente homologado pelo Serviço Médico-

Odontológico do IFBA;  

II – Falecimento de parentes de 1º grau comprovado através de atestado de óbito, 

desde que a defesa se realize dentro do período de ocorrência;  

III – Motivo decorrente de casos fortuitos ou de força maior, que impeça a vinda do 

aluno ao IFBA Campus Valença no dia e hora marcados para a defesa; 

IV – Obrigações com o Serviço Militar; 

V – Pelo exercício do voto (um dia anterior e um dia posterior à data da eleição se 

coincidentes com a realização da defesa). 

§ 2º - Em caso de justificativa comprovada, o aluno terá até 48 (quarenta e oito) horas 

após a data marcada, para solicitar à Coordenação do Curso de Licenciatura em Computação 

do IFBA Campus Valença nova defesa, por meio da GRA/CORES, cabendo ao Professor 

Orientador consultar a banca examinadora sobre uma nova data para defesa.  

§ 3º - A nova data para a defesa não poderá ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias a 

partir da data inicial prevista.  
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Artigo 27° - A reprovação será definitiva, nos casos em que houver, tendo o aluno 

que cursar novamente a disciplina TCC. 

Artigo 28° - O discente terá até o último dia do período determinado para a 

realização das provas finais do semestre em curso ou de 15 (quinze) dias a partir da data da 

defesa, o que ocorrer primeiro, para depositar no Colegiado do Curso a versão final do 

trabalho, com o encaminhamento do Professor Orientador. 

Parágrafo Único. - A versão final deverá ser entregue em 03 (três) cópias: uma 

impressa e encadernada, e outras 02 (duas) em mídia devidamente identificadas de CD-ROM 

ou DVD-ROM, com o arquivo em formato PDF ou similar. 

 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 29° - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Colegiado do 

Curso de Licenciatura em Computação do IFBA Campus Valença, ouvidos, quando couber, o  

professor Orientador e o Orientando. 

Artigo 30° - Este regimento entra em vigor após sua aprovação. 

 

Valença, março de 2014. 
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ANEXO I 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO PROFESSOR ORIENTADOR DO 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

Eu, ______________________________________________, Professor (a) do Curso 

de _________________ desta Instituição, declaro para os devidos fins, estar de acordo em 

assumir a orientação do Trabalho de Conclusão de Curso do (a) aluno (a) 

___________________________________________. 

 

 

Título Provisório: 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

 

Valença, _______ de ________ de 20 __. 

 

__________________________________ 

Nome legível do professor-orientador 

 

 

_________________________ 

Assinatura do professor-orientador 

 

 

_________________________ 

Nome legível do aluno-orientando 

 

 

_________________________ 

Assinatura do aluno-orientando 
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ANEXO II 

RECIBO DE ENTREGA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

PARA A BANCA REVISORA 

INSTRUÇÕES:  

1. Este é o seu recibo comprovante de entrega de material do TCC na 

coordenação do curso de Licenciatura em Computação. Você deve levá-lo preenchido 

quando for entregar o material impresso na coordenação de curso.  

 2. Você deve guardar este recibo, como comprovante da data e hora da entrega 

de seu material impresso. Este recibo pode ser preenchido à mão ou digitado.  

 3.) Este recibo só é válido em sua forma original, sem rasuras ou alterações.  

 Professores responsáveis.  

 

Título do Projeto: ______________________________________________________  

 ____________________________________________________________________   

Orientador: ___________________________________________________________  

 

Aluno 1 – Nome __________________________ MATRÍCULA:______________  

 

RECEBEMOS A MONOGRAFIA DE PROJETO FINAL referente ao ___ o 

semestre de 20___ , DEVIDAMENTE IDENTIFICADA ACIMA.  

 Recebido por: _________________________  

 

Data: ___ / ___ / 20__. Horário: ___ h ___ min  

 

Assinatura: ___________________________  

  



140 

ANEXO III 

RECIBO DE ENTREGA DO TRABALHO FINAL DE CONCLUSÃO DE 

CURSO PARA PUBLIAÇÃO NA BIBLIOTECA 

INSTRUÇÕES:  

1. Este é o seu recibo comprovante de entrega de material do TCC na 

coordenação do curso de Licenciatura em Computação. Você deve levá-lo preenchido 

quando for entregar o material impresso na coordenação de curso.  

 2. Você deve guardar este recibo, como comprovante da data e hora da entrega 

de seu material impresso. Este recibo pode ser preenchido à mão ou digitado.  

 3.) Este recibo só é válido em sua forma original, sem rasuras ou alterações.  

 Professores responsáveis.  

 

Título do Projeto: ______________________________________________________  

 ____________________________________________________________________   

Orientador: __________________________________________________________  

 

Aluno 1 – Nome ___________________________ MATRÍCULA:______________  

 

RECEBEMOS A MONOGRAFIA DE PROJETO FINAL referente ao ___ o 

semestre de 20___ , DEVIDAMENTE IDENTIFICADA ACIMA.  

 Recebido por: _________________________  

 

Data: ___ / ___ / 20__. Horário: ___ h ___ min  

 

Assinatura: ___________________________  
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ANEXO IV 

 

DA METODOLOGIA 

 

 

O pré-texto deve conter: 

- Capa (obrigatório)*; 

- Lombada (obrigatório); 

- Folha de Rosto (obrigatório)*; 

- Ficha Catalográfica (obrigatório); 

- Errata (opcional); 

- Folha de Aprovação (obrigatória)*; 

- Dedicatória (opcional)*; 

- Agradecimentos (opcional)*; 

- Epígrafe (opcional)*; 

- Resumo em português (obrigatório); 

- Resumo em inglês (obrigatório); 

- Sumário (obrigatório); 

- Lista de ilustrações (opcional); 

- Lista de quadros (opcional); 

- Lista de tabelas (opcional); 

- Lista de abreviaturas (reduções), siglas ou símbolos (opcional). 

 

 - O texto (corpo do trabalho) deve conter: 

 

Introdução: Contendo o histórico e a justificativa 

Desenvolvimento: 

Objetivo Geral; 

Objetivos Específicos; 

Capítulos; 

Resultados ou Conclusões; 

Discussão. 

Conclusão: Resposta aos objetivos.  
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ANEXO IV – REGIMENTO AACC 

 

NORMAS PARA APROVEITAMENTO DE ATIVIDADES ACADÊMICO-

CIENTÍFICO-CULTURAIS DO CURSODELICENCIATURA EMCOMPUTAÇÃO DO 

INSTITUTO FEDERALDE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAE TECNOLOGIA DA 

BAHIACAMPUS VALENÇA 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS 

 

 

Artigo1.º– Este instrumento legal regulamenta as Atividades Acadêmico -Científico-

Culturais (AACC) que integram o currículo do Curso de Licenciatura em Computação do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) Campus Valença, como 

requisitos curriculares suplementares de livre escolha, que estão aqui normatizadas. 

Parágrafo Único.-As Atividades Acadêmico-Científico-Culturais, serão denominadas 

a partir de agora Atividades Complementares. 

Artigo2.º–As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Licenciatura, em seu 

parecer CNE/CES1.303/2001; estabelece o cumprimento de 200 horas de Atividades 

Acadêmico-Científico-Culturais pelos licenciandos como parte da exigência para 

integralização curricular. 

Artigo3.º–De acordo com as Diretrizes curriculares, as Atividades Complementares 

têm por finalidade oferecer aos acadêmicos das Licenciaturas oportunidades de enriquecimento 

didático, curricular, científico e cultural. Trata-se, pois, de um componente curricular capaz de 

articular as diversas abordagens presentes no processo formativo, ampliando-o e tornando-o 

mais flexível. As 200 horas de AACC, obrigatórias para a integralização do currículo do Curso 

de Licenciatura em Computação constituem-se de experiências educativas que visam à 

ampliação do universo cultural dos licenciandos e ao desenvolvimento da sua capacidade de 
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produzir significados e interpretações sobre as questões sociais, de modo a potencializar a 

qualidade da ação educativa. 

Artigo4.º–São consideradas como Atividades Complementares as experiências 

adquiridas pelos licenciandos, durante o Curso de Licenciatura em Computação, em espaços 

educacionais diversos, formais e não formais. 

 

CAPÍTULOII 

 

DAORGANIZAÇÃOEVALIDAÇÃODASATIVIDADESCOMPLEMENTARES 

 

 

Artigo5.º–As Atividades Complementares serão organizadas e validadas no Curso de 

Licenciatura em Computação, observando os seguintes princípios: 

 

I –Somente poderão ser consideradas como Atividades Complementares as atividades 

realizadas pelo licenciando a partir da data de ingresso no Curso de Licenciatura em 

Computação; 

II –As Atividades Complementares têm por finalidade aprofundar, ampliar e 

consolidar a formação acadêmico-cultural do licenciando, e serão validadas na quantidade 

limite de horas para aproveitamento conforme se estabelece nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de Licenciaturas; 

III –O Colegiado poderá acrescentar outras Atividades Complementares que não 

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

do Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação; 

IV –As Atividades Complementares, para serem reconhecidas e incorporadas à 

carga horária necessária à integralização do Curso de Licenciatura em Computação, deverão 

ser validadas pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação; 

 

Parágrafo Único.–O Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação pode, a 

seu critério, instituir uma Comissão conforme disposto no Parágrafo único do Artigo10º 

deste Regimento. 
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V - 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. 

§ 1º - Quando solicitado, o licenciando deverá produzir relatórios referentes a cada 

atividade desenvolvida; 

§ 2º - O Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação ou a Comissão 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 licenciando, por escrito. 

Artigo 6º – Os licenciados ingressantes no Curso de Licenciatura em Computação 

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: 

I - A compatibilidade das Atividades Complementares estabelecidas pela Instituição 

de origem com as estabelecidas neste Regimento; 

II - A carga horária atribuída pela instituição de origem e a conferida por este 

Regulamento a atividades idênticas ou congêneres. 

Artigo 7º – As horas excedentes serão desconsideradas no cômputo total da carga 

horária das Atividades Complementares; 

Artigo 8º – As Atividades Complementares podem ser realizadas no IFBA ou fora 

dele e não estão vinculadas a nenhum período do fluxograma do Curso de Licenciatura em 

Computação. 
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CAPÍTULO III 

DA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 

 

Artigo 9º – Para efeito de acompanhamento e registro da carga horária a ser 

cumprida, as Atividades Complementares estão divididas nas seguintes categorias: 

I - Palestras, seminários, congressos, conferências ou similares, que versem sobre 

temas correlatos ao Curso de Licenciatura em Computação; 

Parágrafo Único– 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 licenciando poderá participar como 

ouvinte/participante ou na condição de palestrante, instrutor, apresentador, expositor, 

mediador ou organizador. 

II - Programas ou projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão cadastrados nos 

respectivos órgãos do Campus que consistam na prestação de serviços à comunidade em 

questões ligadas à cidadania, de modo a pôr em prática a função social do conhecimento. 

Parágrafo Único – Projetos propostos pelos próprios estudantes poderão ser aceitos, 

desde que submetidos previamente à Coordenação de Extensão do Campus, a fim de que os 

projetos sejam cadastrados e acompanhados. 

III - Cursos livres e/ou de extensão certificados pela Instituição promotora, com 

carga horária e conteúdos definidos; 

§ 1 º - Definem-se como cursos livres aqueles que, mesmo não estando diretamente 

relacionados à Licenciatura em Computação, servem à complementação da formação do 

licenciando; 

§ 2 º - Considera-se como curso de extensão o conjunto articulado de ações 

pedagógicas, de caráter teórico ou prático, planejadas e organizadas de modo sistemático, 
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com carga horária mínima de 8 horas, ofertados por Instituições de Ensino Superior 

credenciada ou por outras organizações científicas e culturais formalmente instituídas. 

IV - Estágios extracurriculares em Instituições conveniadas com o IFBA; 

§ 1. º - O estágio extracurricular visa propiciar a complementação da aprendizagem 

do licenciando através da vivência de experiências profissionais que não sejam obtidas no 

ensino escolar; 

§ 2. º - Como estágios extracurriculares admitem-se as experiências realizadas na 

educação não formal, visando à popularização da ciência, os estágios realizados em 

indústrias ou centros de pesquisa e outros relacionados à área de formação. 

IV – Monitoria; 

§ 1º - Compreende-se como monitoria a atividade que, independentemente do estágio 

curricular supervisionado obrigatório, propicia ao licenciando a oportunidade de 

desenvolver, sob supervisão, suas habilidades para a carreira docente; 

§ 2º - 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. 

V – Atividades em instituições filantrópicas ou do terceiro setor; 

Parágrafo Único. – A atividade em instituições filantrópicas ou do terceiro setor 

pressupõe a ação voluntária em projetos sociais, caracterizada pelo trabalho solidário sem 

fins lucrativos. 

VI – Publicação, como autor, do todo ou de parte de texto acadêmico; 

Parágrafo Único – 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 de Licenciatura em Computação. 

VII – Atividades culturais, esportivas e de entretenimento; 
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§ 1º - 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 licenciando. 

§ 2º - Para serem consideradas válidas essas atividades deverão ser recomendadas por 

um professor do Curso de Licenciatura em Computação. 

VIII – Participação em comissão organizadora de evento educacional ou científico; 

Parágrafo Único – 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. 

IX – Participação em órgãos colegiados, conselhos setoriais e superiores do IFBA ou 

das esferas municipais, estaduais ou federais; 

Parágrafo Único – A participação em órgãos colegiados, conselhos setoriais e 

superiores somente serão considerados quando o licenciando for membro efetivo desses 

fóruns. 

X – Participação em órgãos de representação estudantil; 

Parágrafo Único – A participação em órgãos de representação estudantil somente 

será considerada quando o licenciando for membro efetivo desses fóruns. 

 

CAPÍTULO III 

DA SUPERVISÃO, AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 

Artigo 10º – A supervisão, avaliação e validação das Atividades Complementares é 

uma atribuição de caráter pedagógico, a ser exercida pelo Colegiado do Curso de 

Licenciatura em Computação. 
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Parágrafo Único – O Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação pode, a 

seu critério, instituir uma Comissão das Atividades Complementares da Licenciatura em 

Computação composta por três professores para realizar a validação, avaliação e supervisão 

das Atividades Complementares. 

Artigo 11º – Compete ao Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação, ou a 

Comissão das Atividades Complementares da Licenciatura em Computação: 

I – Fornecer as orientações necessárias para a realização das Atividades 

Complementares; 

II – Acompanhar o cumprimento das normas aqui descritas para a realização das 

Atividades Complementares e a efetiva integralização da carga horária; 

III – Verificar a idoneidade da documentação fornecida pelo licenciando; 

IV – Validar os documentos comprobatórios apresentados pelo licenciando, 

informando a este o total da carga horária integralizada; 

V – Providenciar o registro da carga horária das Atividades Complementares 

validadas, a fim de que a mesma conste no Histórico Escolar do licenciando. 

Artigo 12° - O licenciando deverá requerer junto à Gerência de Registros 

Acadêmicos (3º grau – GRA-3), no período determinado em calendário acadêmico, por meio 

de formulário específico a validação das Atividades Complementares realizadas. 

§ 1 º - O formulário deverá ser acompanhado de documentação comprobatória 

original e respectiva cópia legível ou, se preferir, apresentar apenas a cópia, mas desde que 

devidamente autenticada pela GRA, especificada no Barema constante do Anexo deste 

regulamento; 

§ 2 º – Cabe a Gerência de Registros Acadêmicos (3º grau – GRA-3) arquivar junto 

aos registros do aluno,  todos os documentos de AACC e AC encaminhados e, 

posteriormente analisados pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação. 

§ 3 º - Deverão constar na documentação comprobatória a discriminação das 

atividades, períodos, carga horária e formas de organização ou realização, bem como a 

Instituição emissora; 



149 

§ 4º - Os responsáveis pela validação poderão requerer documentos comprobatórios 

complementares para a validação. 

Artigo 13º - Para solicitar a validação, o aluno deverá está cursando ou ter cursado 

Estágio Supervisionado em Computação II. 

Parágrafo Único – O licenciando poderá solicitar a validação das Atividades 

Complementares, no período específico, mesmo não estando cursando ou ter cursado Estágio 

Supervisionado em Computação II para fins de aproveitamento em outra Instituição. 

Artigo 14° - Nenhuma Atividade Complementar será validada mais de uma vez. 

Artigo 15° - As Atividades Complementares não poderão ser aproveitadas para fins 

de dispensa de disciplinas que integram o currículo do Curso de Licenciatura Computação. 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 16° – Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Comissão das 

Atividades Complementares da Licenciatura em Computação ou pelo Colegiado do Curso de 

Licenciatura em Computação do IFBA Campus Valença. 

Artigo 17º  – Este regimento entra em vigor após sua aprovação. 

 

 

Valença,  de março de 2014. 
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Anexo I. Barema para aproveitamento de atividades extra-curriculares. 

Atividade 

complementar 

Categoria de 

enquadramento 

Carga horária 

(horas) 

Documentos comprobatórios 

  Por atividade Máximo 

aproveitado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

100 

 

100 

100 

 

100 

Declaração ou 

certificado 

emitido pela 

Coordenação de 
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Ensino 

 

100 

 

100 

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 

horária 

cumprida 

Publicações Trabalho aceito 

em concurso de 

monografias; 

 

40 

 

 

80 

 

 

Apresentação da 

publicação ou 

de sua folha de 

rosto. 
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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 

 

20 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

60 

 

60 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

120 

 

120 

 

Participação em 

comissão 

organizadora de 

evento 

educacional ou 

científico 

 10 30 Declaração ou 

certificado 

emitido pela 

instituição 

promotora, com 

a respectiva 

carga horária. 

Ministrar curso, 

palestra na área de 

formação do 

discente 

Por atividade 5 20 Certificado 

emitido pela 

instituição de 

ensino que 

solicitou o 

curso/palestra 

Atividades 

culturais, 

esportivas e de 

entretenimento. 

por evento 

 

por livro 

 

2 

 

5 

8 

 

20 

Leitura de livro 

ou apresentação 

de 

ingresso, 

programa, 
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 ―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 

municipais, 

estaduais ou 

federais 

Por reunião 2 20 Declaração 

emitido pela 

Coordenação 

Ou 

Ata da reunião. 

 

 

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 do 

curso 

 100 100 Histórico 

escolar 
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Anexo II - Formulário de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) e 

Atividades Complementares (AC) 

 

Aluno(a): 

______________________________________________________________________ 

Curso: Matrícula: _______________ Semestre: __________ 

Data Atividade Nr. de Horas 
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Assinatura do Aluno 

 

 

 

 

Autenticação do Registro Acadêmico 

 

 

 

 

Anexo III – Relatório Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC) 

e Atividades Complementares(AC) 

 

 

Aluno(a): 

_____________________________________________________________________________ 

Curso:__________________________________

 Matrícula:____________________ Semestre:_________  

Atividade: 

_____________________________________________________________________________ 

Tipo:________________________    Data:  ___/___/______Carga 

Horária:_____________  
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Local: 

__________________________________________________________________________

______  

 

Objetivo da Atividade realizada: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________

____________ 
 

___________________________________________________________________________

____________ 
 

___________________________________________________________________________

____________ 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

Em que este evento contribuiu ou irá contribuir para a sua formação acadêmica: 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 

Obs.:Este relatório deverá ir acompanhado de comprovante da atividade acadêmica 

independente realizada. 
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Valença , ___ de_________de____. 

 

 

 

 

Assinatura do Aluno 

 


