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IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

  

 
4 

Denominação do Curso Técnico em Informática na Forma Integrada ao Ensino Médio.  

Eixo Tecnológico Informação e Comunicação  

Forma Integrada ao Ensino Médio 

Tipo de oferta Presencial 

Título conferido Técnico em Informática 

Turno de funcionamento Matutino ou Vespertino 

Número de vagas 40 

Regime Letivo Anual 

Tempo Mínimo 3 anos 

Tempo Máximo 6 anos 

Carga Horária Total 3333 h/relógio 

Local da oferta Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – 
IFMA Timon, localizado à Avenida Luís Firmino de Sousa, 3907, 
Timon-MA, CEP: 65635-468 



 

APRESENTAÇÃO 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão Campus           

Timon (IFMA/Timon), iniciou suas atividades em 14 de março de 2010, em            

cumprimento ao projeto de expansão da rede Federal de Educação Profissional, iniciado            

em 2008 pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro. 

A expansão tratou da unificação e ampliação das Escolas de Educação           

Profissional vinculadas a união, num sistema educacional, a Rede Federal de Educação            

Profissional, Científica e Tecnológica. Deste modo, os Centros Federais de Educação           

Tecnológica (CEFETs) do país e suas UNEDs, as Escolas Agrotécnicas Federais           

(EAFs) e, parte das Escolas Técnicas vinculadas às universidades (ET), transformam-se           

em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia que, juntamente com a            

Universidade Federal Tecnológica do Paraná (UTFPR), o Colégio Pedro II, os CEFETs            

do Rio de Janeiro e Minas Gerais e, algumas outras ET vinculadas às universidades,              

compõem a rede federal supramencionada. 

A expansão em novas unidades abrangeu a criação de novos campi de Institutos             

Federais (IF), no interior dos estados sob uma reitoria regional, instalada na capital de              

cada estado. O Maranhão em 2020, contabiliza a marca de 29 campi do Instituto Federal               

do Maranhão (IFMA), em expansão da rede federal, sendo o IFMA Campus Timon,             

uma de suas unidades contempladas no ano de 2010, como supramencionado. 

Atualmente o IFMA /Timon, oferta cursos na Forma Integrada ao Ensino           

Médio: Técnico em Administração, Técnico em Edificações, Técnico em         

Eletroeletrônica e Técnico em Eletromecânica; Cursos na Forma Subsequente: Técnico          

em Análises químicas , Técnico em Edificações, Técnico em Informática para Internet e             

Técnico em Recursos Humanos; Curso Técnico em Administração, na modalidade de           

Educação de Jovens e Adultos; O curso superior de Licenciatura em Ciências            

Biológicas e o curso de formação continuada de professores, pós-graduação lato sensu,            

em Ensino de Ciências. 

Para contextualizar, a cidade de Timon/MA está situada na fronteira leste do            

estado do Maranhão, limítrofe com o estado do Piauí, separada da capital Teresina/PI             

pelo Rio Parnaíba. Situada na região conhecida como cocais maranhenses. 

Timon/MA, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística          

(IBGE), tem uma população estimada em 2020 de aproximadamente 170.222 (cento e            

setenta mil duzentos e vinte e dois) habitantes, sendo que o último censo fora realizado               
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em 2010, constando naquele ano, uma população de 155.460 (cento e cinquenta e cinco              

mil quatrocentos e sessenta) habitantes. Uma diferença de aproximados 15.000 (quinze           

mil) habitantes desde o ano de fundação do IFMA/Timon a 2020 (IBGE, 2020). 

Segundo o último censo do IBGE, 44% (quarenta e quatro por cento) da             

população de Timon/MA vive com rendimento mensal per capita de 1/2(meio) salário            

mínimo. Apenas 9%(nove por cento) dos trabalhadores tem empregos formais no ano de             

2018 e percebem um salário médio na ordem de 1,8 (um vírgula oito) salários mínimos.               

Com base nos estudos do IBGE, podemos considerar que a população da cidade de              

Timon é na grande maioria de baixa renda (IBGE, 2020). 

As atividades de trabalho ocorrem no comércio local, como: trabalho informal e            

formal, trabalho terceirizado, trabalho temporário, trabalho parcial, trabalho sem         

carteira assinada, trabalho por conta própria, trabalho doméstico remunerado e não           

remunerado. 

Com relação a dados educacionais, Timon registrou em 2018, 26.075 (vinte e            

seis mil e setenta e cinco) matrículas de crianças no ensino fundamental, sendo que 90%               

(noventa por cento) matriculados na rede pública. O censo escolar também apontou            

2.706 (dois mil setecentos e seis) matrículas na primeira série do ensino médio em              

2018, sendo destes 97,8% (noventa e sete vírgula oito por cento) matrículas na rede              

pública. 

Em síntese, Timon é uma das cidades brasileiras em que grande parte da             

população é desfavorecida socioeconomicamente e, que a maioria das crianças e           

adolescentes estudam na rede pública de ensino. Entretanto, há de se considerar a             

relação que a cidade tem com a capital do estado do Piauí, tanto em seus aspectos sócio-                 

culturais quanto produtivos. 

De acordo com dados levantados pela pesquisa do cadastro central de pesquisas,            

a cidade de Timon conta “com 1.328 (mil trezentos e vinte e oito) empresas”, dentre               

elas estão as de telefonia, lojas de eletrônicos, serviços de design, manutenção de             

computadores, serviços gráficos, provedores de internet, dentre outras (IBGE, 2018). 

A informatização abrange quase todos os setores da economia, comércios          

formais, lojas, instituições públicas e privadas, indústrias, etc. O IFMA Timon,           

apresenta este plano de curso, como proposta de oferta do curso Técnico de Informática              

na forma Integrada ao ensino médio, visando corresponder ao preconizado na legislação            

vigente, com foco na formação humanística cidadã e, na qualificação profissional           

correspondente à demanda dos setores socioprodutivos locais, o que irá contribuir tanto            
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para que, caso o estudante necessite, em nível médio, superar as suas necessidades             

econômicas emergentes e temporária, ao mesmo tempo contribuindo para o          

desenvolvimento socioeconômico local, quanto projetar-se para ascensão social, tendo a          

compreensão holística e humanística, compreensão sobre o trabalho intelectual e          

manual, ambos se organizam na práxis, como fonte de construção e transformação do             

próprio homem. 

Aprofundando um pouco, mas de forma sucinta, sobre a concepção de práxis da             

qual se refere, ela encontra base na compreensão de Marx, que segundo Macêdo (2011,              

p.20), na primeira das teses sobre Feuerbach, “Marx define a práxis como atividade             

prático-crítica, como atividade subjetiva, como atividade em que o real, concebido           

subjetivamente, sofre a ação do homem.” 

 Assim sendo, a práxis “é uma ação humana que encontra em si um             

conhecimento prévio do objeto sobre o qual ela se aplicará”. Portanto, na concepção             

marxista, a práxis é o fundamento do conhecimento num processo dialético, pois, o             

homem só conhece, de fato, aquilo que faz” (MARX, 1845 Apud MACÊDO, 2011). 

Com base no sobreposto, a formação profissional, no âmbito do curso Técnico            

de Informática na forma Integrada ao ensino médio do IFMA/Timon, não se perderá na              

ingênua ideia, da formação pelo trabalho para o trabalho, ou da desarticulação entre             

conhecimentos da formação geral e profissional mas, na superação do modelo           

fragmentário e da concepção dual historicamente implantada na educação brasileira.          

Este último, oportunizou apenas os filhos de uma minoria melhores espaços sociais e             

cargos de gerência em detrimento dos filhos da maioria da população, prioritariamente            

famílias com menores condições socioeconômicas. Esses últimos, historicamente foram         

levados a ocupar apenas espaços pela força de trabalho manual, sem oportunidades de             

superar o estado de pobreza e de enculturação, sem oportunidade de superar a relação              

entre trabalho manual e intelectual. 

A Pesquisa, a Ciência e a Tecnologia estão incorporadas a formação do            

estudante do curso Técnico em Informática na forma Integrada ao Ensino Médio, em             

auxílio a formação politécnica e humana. 

Acrescenta-se que ao se estabelecer a relação de desigualdade social, não           

significa tratar apenas da diferença ou ascensão, ‘de lugar’, de posição social, mas da              

dominação intelectual, cultural, social e econômica, imprimida sobre aqueles que a           

sociedade acabou por excluir, tanto pelos espaços, quanto pelos mecanismos do seu            

sistema de produção capitalista e, também nos espaços de formação. 
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Assim sendo, a escola no bojo da sociedade de classes, teve e, ainda tem, seu               

exímio papel de aparelho ideológico de estado, como aponta os estudos de Althusser             

(1985), além de excludente, conduz os sujeitos numa ideia elitista e reprodutivista,            

modelo que se pretende superar. 

Esse modelo que reproduz e mantém ampla desigualdade de classes, sobretudo,           

encontra caminho de superação, em pesquisas e debates sobre a formação integral do             

homem. Para Saviani(2003), a exemplo, o conceito de politecnia não pode ser            

compreendido no significado literal, porque implicaria em compreendê-lo como “a          

totalidade das diferentes técnicas, fragmentadas, autonomamente consideradas,       

opostamente a isto, politecnia trata-se “do domínio dos fundamentos científicos das           

diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho produtivo moderno”. Ela           

está compreendida entre os fundamentos das diferentes modalidades de trabalho e           

assenta-se em “determinados princípios e fundamentos que devem ser garantidos pela           

formação politécnica (SAVIANI, 2003, p.140). 

Ciavatta, Frigotto e Ramos (2010), descrevem que é no ensino médio que as             

desigualdades se ampliam e defendem o ensino médio integrado ao ensino técnico como             

uma possível “passagem” para a construção do ensino médio unitário e politécnico na             

perspectiva que converge com Saviani. Deste modo, a formação profissional de nível            

médio deve ser elaborada como espaço adequado para o contexto de uma educação             

politécnica, aquela capaz de promover a educação integral, por meio da formação geral             

e técnica (SAVIANI, 2003; FRIGOTTO, CIAVATTA E RAMOS, 2005). 

Nos objetivos dos institutos federais, preconizado no art. 7º inciso I, da Lei             

11.892/2008, é destacado que “ministrar educação profissional técnica de nível médio,           

prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino           

fundamental e para o público da educação de jovens e adultos” (BRASIL, 2008, grifo              

nosso). O inciso I, é fortalecido pelo art. 8º que demonstra a preferência pela forma de                

oferta de cursos integrados. De acordo com o art 8º, “o Instituto Federal, em cada               

exercício, deverá garantir o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) de suas vagas para              

atender aos objetivos definidos no inciso I do caput do art. 7º (BRASIL, 2008). 

Foi realizada uma Audiência Pública em 2018 com a população timonense, a             

área tecnológica é apontada como de grande demanda para postos de trabalho e, quanto              

às áreas de formação tecnológicas apregoadas pelo catálogo nacional de cursos técnicos,            

perguntadas na pesquisa, o curso que apresentou maior destaque foi o Técnico em             

Informática. 
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As tecnologias digitais, são motivo de distanciamento entre as classes sociais,           

pelo custo de seus dispositivos (computadores), custos de serviço de internet, custos de             

manutenções, compras de softwares, dentre outros vinculados para que famílias de           

baixa renda, tenham condições de integrar-se ao mundo digital. Com acesso aos            

recursos supramencionados, por meio de seus laboratórios e com acesso a computadores            

com internet, softwares no âmbito da formação técnica de nível médio, os estudantes             

poderão reduzir as lacunas socioeconômicas e socioculturais no aprimorar de seus           

conhecimentos, inclusive em níveis de estudos mais elevados, em virtude da formação            

no ensino médio integrado que, também visa a preparação dos estudantes para as             

disputas em cursos superiores da forma mais equânime com os estudantes de maior             

poder aquisitivo. 

Até mesmo num indesejável cenário de insucesso nos exames de ingressos ao            

ensino superior público, o estudante egresso do curso técnico em informática, terá            

condições de ingressar nos postos de trabalho, sob o reconhecimento crítico que esse             

período será emergente e temporário. 

Com base nessas premissas, apresentamos este documento, que se constitui o           

Plano do Curso Técnico em Informática na sua forma Integrada ao Ensino Médio do              

Instituto Federal do Maranhão Campus Timon. 
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JUSTIFICATIVA 
 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA            

tem como função social desenvolver, com excelência, ações nas áreas de ensino,            

pesquisa e extensão no Estado do Maranhão. Considerando essa finalidade maior, é que             

se deu a implantação de um Campus no município de Timon, contribuindo com o              

desenvolvimento econômico e social de forma sustentável para a região. 

O IFMA, instituição que tem como uma de suas finalidades a formação e             

qualificação dos cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da            

economia e da sociedade, pretende ampliar suas ações para o desenvolvimento da região             

maranhense. Logo, fez-se necessário identificar o panorama das necessidades         

profissionais e educacionais do município de Timon, bem como do seu entorno, a fim              

de desempenhar de forma eficaz o seu papel para o crescimento da região. 

No Maranhão, vem sendo constatado um crescimento na maior parte dos setores            

da economia. O IFMA, enquanto instituição que tem por finalidade formar e qualificar             

profissionais no âmbito da educação tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de            

ensino, para os estes setores da economia, redefiniu sua função social em consonância             

com as necessidades identificadas a partir da compreensão deste cenário mundial. Dessa            

forma, consciente do seu papel social, entende que não pode prescindir de uma ação              

efetiva que possibilite a definição de projetos que permitam o desenvolvimento da            

inserção do homem na sociedade, de forma participativa, ética e crítica. 

Visando responder às demandas por profissionais que atendam à necessidade do           

mundo do trabalho emergente no Estado e contribuindo, substancialmente, para a           

qualidade dos serviços oferecidos em nossa região, o IFMA campus Timon propõe-se a             

oferecer o Curso Técnico em Informática na forma integrada ao ensino médio, por             

compreender a sua contribuição para a elevação da qualidade dos serviços prestados à             

população nesta área da atividade econômica; além de atender às necessidades           

educacionais e profissionalizantes direcionadas à região. 

A importância do curso Técnico em informática contribui para a promoção do            

desenvolvimento desta região, dessa forma, o conhecimento Técnico do profissional,          

somado a sua formação humanística e as habilidades de comunicação, liderança,           

organização, planejamento, direção, controle, dentre outras, possibilitará maiores        

perspectivas ao desenvolvimento pessoal e profissional.  
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Diante do exposto, objetivando-se, ainda, maior segurança em relação ao curso           

que doravante será colocado à disposição da comunidade, no dia 13 de Dezembro de              

2018 o Presidente da Câmara Municipal de Timon-MA e a Direção Geral do Campus              

Timon realizaram uma Audiência Pública com o intuito de discutir a oferta de cursos              

disponibilizados pelo IFMA de acordo com a necessidade local. Alguns integrantes da            

sociedade Civil Organizada destacaram a necessidade de profissionais na área da           

informática para atender demandas internas.  

Portanto a proposta do curso de Informática na forma integrada ao ensino médio             

de Timon atenderá uma demanda local e oferecerá uma formação técnica de nível             

médio de qualidade aos adolescentes das famílias timonenses que, num mundo sitiado            

de tecnologias computadorizadas, o curso técnico em informática em hipótese mais           

ingênua, oferecerá a preparação dos estudantes numa articulação entre os          

conhecimentos científicos e tecnológicos digitais, uma formação que proporcionará uma          

leitura e uma participação do mundo informatizado e, permitirá a formação de um             

cidadão partícipe da sociedade tecnológica, conhecedor de instrumentos e ferramentas          

imprimidas pela sociedade da informação e comunicação.  
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OBJETIVOS 

O Curso Técnico Integrado em Informática, tem como objetivo: 

● Formar um profissional cidadão, competente, capaz de articular teoria à prática,           

demonstrando conhecimentos, habilidades e atitudes para atuar junto ao setor          

produtivo com a prestação de serviços e manutenção de informática e no            

desenvolvimento de sistemas.  

● Possibilitar ao aluno o resgate dos aspectos históricos da evolução tecnológica           

conduzindo o aprendizado para as atuais técnicas, ferramentas e classificações          

utilizadas, possibilitando uma visão holística do uso da tecnologia nas diferentes           

áreas do conhecimento, capacitando-o ainda, para a operação dos principais          

sistemas operacionais utilizados no mercado de trabalho, bem como a correta           

utilização dos sistemas de arquivos. 

● Preparar o educando para a utilização de diferentes ferramentas na internet,           

possibilitando o desenvolvimento de ferramentas estáticas e dinâmicas para a          

WEB e a elaboração de projetos e sistemas, alavancando o conhecimento           

necessário dos protocolos e ferramentas disponíveis no mundo da internet, bem           

como o foco nas constantes inovações tecnológicas. 

● Capacitar os alunos para o desenvolvimento de softwares comerciais com a           

utilização de modernas ferramentas, apresentado proposta de soluções        

inovadoras e otimizadas. 

● Habilitar os alunos a utilizarem as ferramentas necessárias para o domínio de            

ambiente de trabalho administrativo, possibilitando aos mesmos a exploração         

máxima dos recursos de editoração de documentos, concepções de gráficos,          

geração de apresentações e administração de pequenas bases de dados, sempre           

focando a inovação tecnológica e a exploração de novos aplicativos voltados à            

solução de problemas do dia-a-dia das empresas. 
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REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 
 

O Campus Timon adota requisitos e forma de acesso em conformidade com o             

Art. 19 da Resolução CONSUP/IFMA n° 14/2014: 

I. Mediante classificação em processo seletivo; 

II. Por transferência, obedecendo ao disposto nestas Normas.  

Dessa forma o ingresso do estudante dar-se-á por meio de processo seletivo a             

ser divulgado por edital publicado na imprensa oficial e no sítio da instituição, com              

indicação dos requisitos, condições e sistemática do processo, além do número de vagas             

oferecidas. 

O Curso Técnico em Informática na forma Integrada ao Ensino Médio será            

oferecido aos estudantes que possuem certificado de conclusão do Ensino Fundamental           

ou equivalente, de acordo com a lei vigente. O estudante somente poderá ingressar no              

curso se apresentar o certificado ou documento equivalente de conclusão do ensino            

Fundamental, no ato da matrícula.  

Tanto a Constituição Federal, quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação             

Nacional (Lei n° 9.394/1996) orientam que o ensino será ministrado com base na             

"igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola" (LDB, Art. 3º, Inciso               

I). Nesse sentido, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão -              

IFMA, por intermédio dos seus órgãos colegiados, define estratégias específicas de           

seleção dos seus estudantes pelo sistema de cotas, de sorte a contemplar as situações              

diferenciadas, até mesmo como uma forma de equalizar as oportunidades de ingresso            

àqueles que, sem a definição de cotas específicas, teriam dificuldades em garantir os             

seus direitos de ingresso nos cursos em questão. 

O ingresso, posterior à realização do processo seletivo, será possível a alunos            

transferidos de outros Institutos Federais de Educação, desde que a transferência atenda            

aos requisitos legais estabelecidos no Regimento Interno e que seja comprovada a            

existência de vaga. 
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PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 
 

O perfil do profissional egresso foi elaborado segundo as premissas apontadas           

pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT). Diante disso, o perfil que se aspira              

é um profissional atualizado, cooperativo, comunicativo, ético e confiante, que atue de            

forma responsável, participativa e empreendedora no desenvolvimento de atividades         

tecnológicas ligadas à informática. Deve também apresentar facilidade de adaptação e           

estar sempre aberto a mudanças, visando alavancar projetos e ações inovadoras para a             

solução de problemas apresentados nos diversos segmentos da área. 

Pode atuar em empresas que trabalham na criação de programas de           

computadores e desenvolvimento de web sites, consultoria, implantação e suporte em           

sistemas, provedores de acesso à internet, software e empresas informatizadas de modo            

geral, bem como atuar de forma autônoma. 

Habilidades gerais atribuídas ao Técnico em Informática: 

● Prestar serviços de manutenção em software e hardware de         

computadores; 

● Desenvolver e documentar softwares web, desktop e dispositivos        

móveis; 

● Instalar e configurar redes de computadores locais de pequeno porte. 

● Desenvolver e documentar sites para internet; 

● Empreender e gerenciar pequenos negócios de TI. 

 

Os Técnicos do Curso de Informática devem ainda conhecer e respeitar os            

princípios éticos que regem a sociedade, em particular os da área de informática, bem              

como facilitar o acesso e a disseminação do conhecimento e ter uma visão humanística              

crítica e consistente sobre o impacto de sua atuação profissional na sociedade. 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

O curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio está organizado por            

série/ano, atendendo competências requeridas pela área de Informática. Apresenta uma          

organização curricular flexível, permitindo ao estudante acompanhar as mudanças de          

forma autônoma e crítica.  

A organização curricular do Curso Técnico em Informática Integrado ao          

Ensino Médio observa as determinações legais presentes nas Diretrizes Curriculares          

Nacionais para o Ensino Médio e Educação Profissional de Nível Técnico, nos            

Parâmetros Curriculares do Ensino Médio e nos Referenciais Curriculares Nacionais da           

educação profissional de nível Técnico, bem como na Lei de Diretrizes e Bases da              

Educação Nacional nº 9394/96, com destaque para o que consta nos artigos 26 – A               

(obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena); § 8º, art 26              

da LDB: (exibição de filmes de produção nacional) e § 9º, art. 26 da LDB: conteúdos                

relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a               

criança e o adolescente, os quais serão incluídos como temas transversais nos currículos             

escolares de que trata o caput deste artigo e ainda o art. 26 tendo como diretriz a Lei nº                   

8.069, de 13 de julho de 1990(Estatuto da Criança e do Adolescente), observada a              

produção e distribuição de material didático adequado. (incluído pela Lei nº 13.010,            

2014); § 9º- A. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas              

transversais de que trata o caput (Incluído pela Lei 13.666 de 2018) ; e Educação               

Ambiental conforme determina as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação          

Ambiental (Resolução CNE/CP nº 2/2012). Essas temáticas serão trabalhadas com          

Prática Profissional Integrada, permeando todo o currículo, no âmbito dos demais           

componentes curriculares. 

As disciplinas da formação geral e da formação profissional serão organizadas           

de forma integrada no currículo, dialogando entre si. O dia de sábado poderá ser              

incluído como dia letivo, caso haja necessidade, para o cumprimento da jornada            

semanal prevista na estrutura curricular que se segue. 

O curso está organizado em regime anual, terá seus componentes curriculares            

divididos em 03 (três) anos, correspondendo cada 01 (um) ano a um(a) série/ano. A              

matriz curricular constitui-se de componentes curriculares do núcleo básico e do ensino            

Técnico, distribuída em 3333 horas/relógio, nas quais incluem 1033 horas na formação            

técnica.  
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O Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal            

de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão/Timon terá ênfase na Pedagogia           

Crítica voltada para a participação ativa dos alunos, no que eles sabem e aprendem              

significativamente, respeitando-se as diversidades quanto ao crescimento individual e         

do grupo. Serão valorizadas, entre outros aspectos, habilidades que envolvam postura           

ética, responsabilidade, capacidade de organização, capacidade de trabalhar em grupo,          

capacidade argumentativa, pensamento crítico, respeito às diferenças culturais, étnicas e          

de gênero, iniciativa, capacidade empreendedora, criatividade e questionamentos que         

consolidem sua formação.  

Os fundamentos pedagógicos que estruturam a proposta curricular do curso          

caminham para a proposta da concepção de educação assumida do IFMA, que visa a              

uma decisão político-pedagógica de formação, sobretudo a integração curricular entre          

formação geral e técnica. Homem que, ao transformar-se, transforma o mundo porque            

escreve sua história e faz uso de sua cidadania. 

Assim, serão utilizadas estratégias voltadas para a organização de atividades          

didáticas diversificadas e integradoras que propiciem ao aluno vivenciar situações reais           

ou similares do mundo do trabalho, resolver situações-problema que envolva a interação            

de diferentes conteúdos na construção do conhecimento, desenvolver projetos         

relacionados à realidade social e/ou profissional, desenvolver hábitos de pesquisa e           

estudos individuais e coletivos visando à transformação das informações de diferentes           

saberes em conhecimentos próprios e o uso adequado desses conhecimentos de forma            

compartilhada no trabalho e na sociedade. 
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PRÁTICA PROFISSIONAL 

A prática profissional, prevista na organização curricular do curso, deve estar           

continuamente relacionada aos seus fundamentos científicos e tecnológicos, orientada         

pela pesquisa como princípio pedagógico que possibilita ao estudante enfrentar o           

desafio do desenvolvimento da aprendizagem permanente.  

No Curso Técnico em Informática Integrado, a prática profissional poderá ser           

executada conforme o art 21 da Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012 : 

§ 1º A prática na Educação Profissional compreende diferentes         

situações de vivência, aprendizagem e trabalho, como experimentos e         

atividades específicas em ambientes especiais tais como laboratórios,        

oficinas, empresas pedagógicas, ateliês e outros, bem como        

investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa e/ou        

intervenção, visitas técnicas,  simulações, observações e outras.  

Estas práticas profissionais serão articuladas na disciplina Projeto Integrador no          

segundo e terceiro ano letivo do curso. A adoção de tais práticas possibilitará efetivar              

uma ação interdisciplinar e o planejamento integrado entre os elementos do currículo,            

pelos docentes e equipes técnico-pedagógicas. 

Prática Profissional Integrada  

A Prática Profissional Integrada (PPI), deriva da necessidade de garantir a           

prática profissional nos cursos técnicos do IFMA Campus Timon, a ser concretizada no             

planejamento curricular, orientada pelas diretrizes institucionais para os cursos técnicos          

do IFMA e demais legislações da educação técnica de nível médio.  

A PPI no Curso Técnico em Informática Integrado tem por objetivo aprofundar            

o entendimento do perfil do egresso e áreas de atuação do curso, buscando aproximar a               

formação dos estudantes com o mundo de trabalho. Da mesma forma, pretende articular             

horizontalmente o conhecimento dos três anos do curso oportunizando o espaço de            

discussão e um espaço aberto para entrelaçamento entre as disciplinas com a finalidade             

de incentivar a pesquisa como princípio educativo promovendo a interdisciplinaridade e           

a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão através do incentivo à inovação            

tecnológica.  
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A PPI é um dos espaços no qual se busca formas e métodos responsáveis por               

promover, durante todo o itinerário formativo, a politécnica, a formação integral,           

omnilateral, a interdisciplinaridade, integrando os núcleos da organização curricular.  

A PPI deve articular os conhecimentos trabalhados em no mínimo, três           

disciplinas contemplando necessariamente disciplinas da área básica e da área técnica           

(independente do núcleo) definidas em projeto próprio, a partir de reunião do Colegiado             

do Curso.  

As atividades correspondentes às PPIs ocorrerão ao longo do segundo e terceiro            

ano, orientada pelo professor titular da disciplina Projeto Integrador.  

A realização da PPI prevê o desenvolvimento de produção de um produto            

(escrito, virtual e/ou físico) conforme o Perfil Profissional do Egresso. Ao final, deve             

ser previsto, no mínimo, um momento de socialização por meio de seminário, oficina,             

feira, evento, dentre outros.  

Objetivos dos Projetos Integradores  

Os Projetos Integradores têm por objetivo integrar os conhecimentos nas áreas           

específicas dos Cursos, promovendo o desenvolvimento de competências, ou seja, a           

capacidade pessoal de mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos,          

habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente e eficaz de            

atividades requeridas pela natureza do trabalho e pelo desenvolvimento técnico. As           

experiências providas por estas atividades facilitarão a articulação das competências          

desenvolvidas ao longo do Curso com o mundo do trabalho.  

Os Projetos Integradores reforçam a prática pedagógica, através dos objetivos:  

a) Contextualizar as práticas com o mundo do trabalho; 

b) Oportunizar reflexão sobre as competências em desenvolvimento;  

c) Desenvolver habilidades de pesquisa e interpretação de dados e informações; 

d) Despertar o senso prático e o interesse pela pesquisa no exercício profissional;  

e) Promover integração e cooperação técnica entre o IFMA – Campus Timon e o             

mundo do trabalho;  
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f) Incentivar a criatividade e os talentos pessoais e profissionais;  

g) Integrar os conhecimentos dos alunos e a aplicação no trabalho;  

h) Desenvolver atividades visando a responsabilidade social e ambiental.  

Funcionamento dos Projetos Integradores no Curso Técnico em        

Informática 

Os Projetos Integradores ocorrerão no 2º ano e 3º ano com os componentes             

curriculares que integram a estrutura curricular do Curso Técnico em Informática e            

estão distribuídos da seguinte forma:  

a) Projeto Integrador I – 2º Ano 

O desafio será norteado para a ELABORAÇÃO, COLETA, ANÁLISE E          

INTERPRETAÇÃO DE DADOS (pesquisa) objetivando o PRÉ-PROJETO. O objetivo         

é articular as competências desenvolvidas pelos componentes curriculares ofertados no          

2º ano do Curso propondo soluções de melhorias e inovação sobre um tema da área de                

formação, seguindo os conhecimentos adquiridos ao longo do Curso. A realização do            

projeto integrador vai envolver diferentes componentes curriculares de acordo com a           

temática do projeto, exigindo um trabalho articulado dos docentes para o           

desenvolvimento do mesmo.  

O Projeto será elaborado e orientado pela Coordenação de Curso e por docentes             

indicados das áreas específicas do Curso. Contará com uma carga horária de 40 horas              

distribuídas em aulas presenciais e atividades dirigidas, conforme Plano de Ensino           

elaborado pelo docente responsável. 

O Projeto Integrador poderá ser realizado individualmente ou em grupo de no            

máximo quatro alunos, mantendo o(s) mesmos(s) aluno(s) durante o desenvolvimento          

de todo o Projeto Integrador. 

O produto final do Projeto Integrador I será a elaboração do pré-projeto            

contendo as etapas de um projeto de desenvolvimento de uma solução em tecnologia da              

Informação.  

b) Projeto Integrador II – 3º ano  
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No Projeto Integrador II o mesmo grupo deverá implementar a proposta já            

elaborada ou elaborar nova proposta visando a construção de uma solução de acordo             

com o tema escolhido, culminando em um RELATÓRIO FINAL.  

Nesse componente curricular contará com uma carga horária de 40 horas           

distribuídas em aulas presenciais e atividades dirigidas, conforme Plano de Ensino           

elaborado pelo docente responsável. 

A apresentação do Relatório Final seguirá os padrões dissertativo utilizando as           

normas ABNT. O Projeto Final deverá ser apresentado em Seminário, Oficina ou outro             

organizado ao término no Curso.  

Prazos, Critério para Avaliação e Documentação para Entrega dos         

Projetos  

A Coordenação do Curso, juntamente com o Docente, definirão os prazos para            

entrega dos Projetos, obedecendo ao estabelecido no Calendário Acadêmico do          

Campus.  

Os projetos deverão acompanhar os seguintes documentos:  

1. Ficha de Identificação do(s) Aluno(s) - a ser preenchida pelos alunos que            

realizaram o projeto e entregue ao Docente responsável no momento do início            

do Projeto Integrador I.  

2. Ficha de Avaliação do Aluno, a ser preenchida pelo Professor do Componente            

Curricular atribuindo nota ao Projeto Integrador para divulgação aos alunos e           

registro acadêmico da avaliação.  

3. Quanto ao critério para avaliação o docente deverá observar o que estabelece a 

Sistemática de Avaliação do IFMA. 

Temáticas  

O Projeto Integrador deverá ser desenvolvido a partir de temas selecionados pelos            

estudantes, com aval do professor responsável pela disciplina. Os temas deverão estar            

relacionados com o Eixo do curso, podendo ser: 
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Gamificação • Jogos Eletrônicos • Inclusão digital • Desenvolvimento Mobile •           

Automação Residencial • Ação Sustentável • Lixo Eletrônico • Robótica • Automação            

Industrial • Aplicativos Educacionais • Desenvolvimento de Sistemas Informação         

Gerencial • Redes de sensores sem fio • Mineração de Dados • Acessibilidade •              

Neurociência Computacional • Alertas Regionais • Auditoria de Software •          

Complexidade e escalonamento em máquinas virtuais • Leitores de impressão digital e            

reconhecimento de íris • Ergonomia Cognitiva • Usabilidade Protocolos de          

comunicação seguros para e-commerce. Entre outros temas ligados ao perfil          

profissional do egresso. 
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PERÍODO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO 

O curso terá duração mínima de três anos e a máxima será o dobro do tempo                

mínimo previsto, segundo art 18.da resolução Nº014/2014 do CONSUP/IFMA. 
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COMPONENTES CURRICULARES  
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Disciplinas/ Componentes Curriculares 

1º Ano 2º Ano 3º Ano Aulas Horas 

C.H.
S 

C.H.
A C.H.S 

C.H.
A 

C.H.
S 

C.H.
A   

Língua Portuguesa - Gramática / Redação 2 80 2 80 2 80 6 240 

Língua Portuguesa - Literatura 1 40 1 40 1 40 3 120 

Língua Inglesa 1 40 1 40 1 40 3 120 

Língua Espanhola - - - - 1 40 1 40 

Matemática 3 120 3 120 3 120 9 360 

Arte 1 40 1 40 1 40 3 120 

Educação Física 2 80 2 80 2 80 6 240 

Biologia 2 80 2 80 2 80 6 240 

Física 2 80 2 80 2 80 6 240 

Química 2 80 2 80 2 80 6 240 

História 2 80 2 80 2 80 6 240 

Geografia 2 80 2 80 2 80 6 240 

Filosofia 2 80 - - 2 80 4 160 

Sociologia - - 2 80 2 80 4 160 

Fundamentos de Informática 2 80     2 80 

Algoritmos e Lógica de Programação 3 120     3 120 

Redes de Computadores 3 120     3 120 

Arquitetura e Organização de Computadores 3 120     3 120 

Direito Eletrônico 1 40     1 40 

Programação Orientada a Objetos   2 80   2 80 

Engenharia de Software   2 80   2 80 

Desenvolvimento WEB   3 120   3 120 

Sistemas de Bancos de Dados   3 120   3 120 

Instalação e Manutenção de Computadores   2 80   2 80 

Projeto Integrador   1 40 1 40 2 80 

Interação Homem-Computador     1 40 1 40 

Empreendedorismo     1 40 1 40 

Desenvolvimento Mobile     2 80 2 80 

Segurança da Informação     1 40 1 40 

C.H. TOTAL (50 min.) 32 1360 33 1400 29 1240 93 4000 

C.H. TOTAL (60 min.)  3333 

Cristiano Macêdo
Highlight



 

EMENTÁRIO 
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1º ANO 

Componente Curricular: Língua Portuguesa - Gramática/Redação 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 1º Ano 

Objetivos ou Competências 

Compreender e analisar textos orais e escritos em língua portuguesa nas diversas situações de interação               

sociocomunicativas, considerando os vários discursos que circulam na gramática normativa,          

compreendendo e praticando as flexões das classes gramaticais 

Objetivos específicos Gramática: 

Conhecer regras de acentuação gráfica e empregá-las corretamente; Conhecer o Novo Acordo            

Ortográfico e exercitá-lo por meio de atividades individuais e/ou em grupo; Compreender            

o que são morfemas (radical, desinências,vogal temática, afixos: prefixos e sufixos), o que são vogal e                

consoante de ligação; como os elementos mórficos determinam o sentido das palavras; Identificar, por              

meio de exercícios, os elementos mórficos; Conhecer o processo de formação de palavras; Identificar              

corretamente o processo de formação de palavras. 

Objetivos específicos Redação: 

Estudar os modos de organização do discurso: descrição, exposição, injunção. Coerência e coesão             

textuais nas relações semântico-sintáticas e discursivas; Produzir com adequação e segurança, textos            

orais e/ou escritos de diferentes gêneros: seminário, debate, resumo, textos instrucionais e artigo de              

opinião. 

Ementa 

Gramática: 

Linguagem. Língua. Fala. Fonologia. Leitura e compreensão de textos. Acentuação gráfica e            

ortografia. Estrutura das palavras. Processos de formação de palavras. 

 Produção textual:  

Gêneros: seminário, debate, resumo, textos instrucionais  e artigo de opinião.  

cristiano
Não reflete a integração.
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Bibliografia Básica 

CEREJA, William.DIAS VIANNA, Carolina. DAMIEN, Cristiane. Português contemporâneo:        
diálogo, reflexão e uso. 1ª ed. vol. 1. São Paulo: Editora Saraiva, 2016. 

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Cia Editora Nacional, 2019.  

SILVA, Thais C. Fonética e fonologia do português: roteiro de estudos e guia de exercícios. São 
Paulo: Contexto, 2018 

Bibliografia Complementar 

FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática.4ª ed. São Paulo: FTD 2014.  

SACONNI. Luiz Antonio. Nossa Gramática Contemporânea: Teoria e Prática. Ed. Nova Geração, 
2019 

CUNHA, Celso Ferreira;  CINTRA, Lindley. Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. 
Revista. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,2001.  

MOTTA MAIA, Eleonora. No reino da fala: a linguagem e seus sons. São Paulo: Ática,2006. 
SILVA, Myriam Barbosa da. Leitura, ortografia e fonologia. 2. ed. São Paulo: Ática, 2010. Ensaios.  

Componente Curricular: Língua Portuguesa - Literatura 

Carga Horária: 40h Período Letivo: 1º Ano 

Objetivos ou Competências 

Estudar a produção dos principais autores da Literatura Portuguesa Medieval e do Renascimento:             

Trovadorismo, Humanismo e Classicismo (do século XII ao XVI), bem como seus significados no              

contexto sociocultural de seu tempo; Estudar a produção dos principais autores da Literatura do Brasil               

colônia: Quinhentismo, Barroco e Arcadismo (do século XVI ao XVIII), bem como seus significados              

no contexto sociocultural de seu tempo; Conhecer os principais autores portugueses barrocos e             

árcades. 

Ementa 

Literatura da Idade Média ao Classicismo e do Quinhentismo ao Arcadismo (do século XII ao XVIII).  

Bibliografia Básica 

CEREJA, William.DIAS VIANNA, Carolina. DAMIEN, Cristiane. Português contemporâneo:        
diálogo, reflexão e uso. 1ª ed. vol. 1. São Paulo: Editora Saraiva, 2016. 
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BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Cia Editora Nacional, 2019.  

SILVA, Thais C. Fonética e fonologia do português: roteiro de estudos e guia de exercícios. São 
Paulo: Contexto, 2018 

Bibliografia Complementar 

FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática.4ª ed. São Paulo: FTD 2014.  

SACONNI. Luiz Antonio. Nossa Gramática Contemporânea: Teoria e Prática. Ed. Nova Geração, 
2019 

CUNHA, Celso Ferreira;  CINTRA, Lindley. Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. 
Revista. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,2001.  

MOTTA MAIA, Eleonora. No reino da fala: a linguagem e seus sons. São Paulo: Ática,2006. 
SILVA, Myriam Barbosa da. Leitura, ortografia e fonologia. 2. ed. São Paulo: Ática, 2010. Ensaios.  

Componente Curricular: Língua Inglesa 

Carga Horária: 40h Período Letivo: 1º Ano 

Objetivos ou competências 

Ler e compreender textos em Língua Inglesa, através da identificação de gêneros textuais diversos, que               

contenham expressões e termos técnicos do contexto de informática; Utilizar-se das estratégias de             

leitura como meio facilitador da compreensão de textos em Língua Inglesa; Fazer uso de elementos               

estruturais da Língua Inglesa em nível básico, com autonomia. 

Ementa 

Gêneros textuais - Como identificá-los e como podem ajudar no processo de leitura. Aspectos              

morfológicos, gramaticais e sintáticos da Língua Inglesa na interpretação de textos e na escrita.              

Estratégias de leitura na compreensão e interpretação de textos e expressões idiomáticas pertencentes             

ao contexto da informática, em Língua Inglesa. Léxico computacional. Subject Pronouns. Object            

Pronouns. Simple present. 

Bibliografia Básica 

KIMERLIENE, Viviane [et at.] Circles I. 1ª ed. São Paulo: FTD, 2016. 

SOUZA, Adriana Grade Fiori. Leitura em língua inglesa: uma abordagem instrumental. São Paulo: 

Disal,2010. 
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CRUZ, T. D. e SILVA, A. V. e ROSAS, Marta. Inglês.com. Textos para informática. São Paulo: 

Disal, 2003. 

CRUZ, Décio Torres. Inglês Instrumental para informática. English Online. São Paulo: Disal, 2013. 

GALLO, Lígia Razera. Inglês instrumental para informática. Módulo I. São Paulo, 2008. 

Bibliografia Complementar 

DREY, Rafaela Fretzner et all. Inglês: Práticas de leitura e escrita. Porto Alegre: Penso, 2015.  

THOMPSON, Marco Aurélio. Inglês Instrumental: Estratégias de leitura para informática e 

internet. São Paulo: Érica, 2016. 

 RAMOS, R. C. G. Gêneros textuais: uma proposta de aplicação em cursos de inglês para fins 

específicos. In: The ESPecialist, 25. 2: 107-129.  PUC-SP, 2004.  

Componente Curricular: Matemática 

Carga Horária: 120h Período Letivo: 1º Ano 

Objetivos ou Competências 

Utilizar o conhecimento lógico para determinar se uma proposição é contraditória ou tautológica no              

cotidiano. Reconhecer e trabalhar com os símbolos formais que são usados nas lógicas, Negar uma               

proposição lógica, Formar proposições compostas, Identificar os conectivos lógicos, Construir tabelas           

verdade. Construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Compreender as             

diferentes representações de um mesmo número real, inclusive associando-os a pontos na reta             

numérica. Utilizar e interpretar enunciados e modelos matemáticos para resolução de           

situações-problema que envolva medições e funções matemáticas; Ler e interpretar tabelas numéricas,            

gráficos, equações e sistemas de equações; Ler, interpretar e representar as funções matemáticas             

algebricamente e graficamente; Resolver situações-problemas os quais envolvam sequências         

numéricas, em particular as Progressões Aritméticas e Geométricas. Utilizar a semelhança de            

triângulos para estabelecer as relações métricas no triângulo retângulo (inclusive o teorema de             

Pitágoras) e aplicá-las para resolver e elaborar problemas. Resolver situações que envolvam figuras             

geométricas, utilizando procedimentos de decomposição e composição, transformação, ampliação e          

redução. 

Ementa 

Logica; Conjuntos; Conjuntos Numéricos; Função: domínio, contradomínio, imagem; Tipos de          
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Funções: injetiva, sobrejetiva, bijetiva, par, ímpar; Função Composta; Função Inversa; Estudo do            

gráfico de uma função; Função afim; Função quadrática. Função modular; Função exponencial;            

Função logarítmica; Sequências numéricas, Progressão Aritmética, Progressão Geométrica. Geometria         

Plana (Triângulos e suas propriedades, Semelhança de triângulos, Relações métricas no triangulo, área             

de figuras planas) 

Bibliografia Básica 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática, Contexto e Aplicações. Vol. único,4ª Edição. Editora Ática            
Didáticos, 2019. ISBN-13 : 978-8508190034 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática - 1º Ano: Contexto & aplicações, 5ª Edição. Editora Ática              
Didáticos, 2019. ISBN-13 : 978-8508129669 

PAIVA, Manoel. Moderna Plus Matemática 1.Editora Moderna.São Paulo, 2015. ISBN-13 :           

978-8516100315 

Bibliografia Complementar 

IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar - Volume 1:           
Conjuntos e funções. 9ª Edição: Editora Saraiva Didáticos, 2019. ISBN-13 : 978-8535716801 

IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos; DOLCE, Osvaldo. Fundamentos de matemática elementar -           
Volume 2: Logaritmos. 9ª Edição: Editora Saraiva Didáticos, 2019. ISBN-13 : 978-8535716825 
  
DOLCE, Osvaldo; POMPEO,José Nicolau. Fundamentos de matemática elementar - Volume 9:           
Geometria plana. 9ª Edição: Editora Saraiva Didáticos, 2019. ISBN-13 : 978-8535716863 

ZEGARELLI, Mark. Matemática Básica e Pré-álgebra Para Leigos. 2ª Edição. AltaBooks, 2011.            
ISBN-13 : 978-8576085072 

BEZERRA, Manuel Jairo. Matemática Para o Ensino Médio. Vol. Único, Scipione, 2004. 

RIBEIRO, Jackson. Matemática, ciência e Linguagem. Editora Scipione, 2007. 

FACHINNI, Walter. Matemática para a escola hoje. Editora FTD, Volume único, 2006. 

Componente Curricular:Arte 

Carga Horária: 40h Período Letivo: 1º Ano 

Objetivos ou Competências 
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Compreender e analisar os diversos aspectos dos Fundamentos da Linguagem Visual (sintaxe, leitura             

de imagens e cultura visual); Compreender e vivenciar as diferentes linguagens artísticas (Teatro,             

Música, Dança e Artes Visuais) e práticas culturais (artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses               

conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação sociais e              

artísticos; Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e            

contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes              

matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas               

artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório              

imagético; Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em              

especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, e              

favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas;            

Participar da elaboração de projetos participativos no registro e inclusão da cultura regional e              

desenvolver noções de salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro. 

Ementa 

Introdução ao estudo da Arte. Conceitos sobre arte e estética. Elementos da visualidade e suas relações                

e aplicações compositivas (linguagem e comunicação visual). Identificação e análise de mecanismos            

persuasivos não-verbais e midiáticos na era digital. Técnicas de expressão e representação nas             

Linguagens Artísticas tradicionais e híbridas (produção, fruição e reflexão). Arte Primitiva brasileira.            

As culturas indígenas. As culturas africanas. Patrimônio cultural (material e imaterial) brasileiro e suas              

múltiplas manifestações. O corpo na arte e sua presença na representação da Antiguidade. 

Bibliografia Básica 

BARCINSKI, Fabiana Werneck. Sobre a arte brasileira: Da pré-história aos anos 1960. 1ª ed. São               

Paulo: Martins Fontes, 2015 

BÉA, Meira. Percursos da Arte. São Paulo: Scipione, 2017. 

CONDURO, Roberto; PIMENTEL, Lucia Gouvêa; DUCARMO, Alexandrino. Arte Afro-brasileira.         

1ª Ed. Belo Horizonte: C/Arte, 2013. 

DANTO, Arthur C. O abuso da beleza: A estética e o conceito de arte. 1ª Ed. São Paulo: Martins                   

Fontes, 2015. 

EID, Vilma; MONTE-MOR, Germana. Arte popular brasileira: Olhares contemporâneos. São Paulo:           

Martins Fontes, 2018. 

Bibliografia Complementar 
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BÉA, Meira. Arte. Do rupestre ao remix. São Paulo: Scipione, 2015. 

GARCEZ, Lucília; OLIVEIRA, Jô. Explicando a Arte Brasileira. São Paulo: Ediouro, 2012. 

PROENÇA, Graça. História da Arte. 17ª edição. São Paulo: Ática, 2014. 

LAGROU, Els; PIMENTEL, Lucia Gouvêa; QUINTAL, William Resende. Arte Indígena no Brasil:            

Agência, Alteridade e Relação. 1ª Ed. Belo Horizonte: C/Arte, 2013. 

PELEGRINI, Sandra. Patrimônio Cultural: Consciência e Preservação. São Paulo: Brasiliense, 2009. 

VAZ, Adriana; SILVA, Rossano. Fundamentos da linguagem visual. 1ª ed. São Paulo: InterSaberes,             

2016. 

Componente Curricular: Educação Física 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 1º Ano 

Objetivos ou Competências 

Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal como essenciais para a construção de             

uma postura ativa nas práticas de atividades físicas, valorizando o crescimento coletivo, autonomia e              

postura democrática. 

Ementa 

História da Educação Física; Atletismo; Origem dos esportes individuais e coletivos; Práticas 

corporais, ritmo e dança; Capoeira; Gamificação e Jogos Eletrônicos; Xadrez; Ginástica. 

Bibliografia Básica 

ARAÚJO, André de Almeida. O xadrez como atividade lúdica na escola: uma possibilidade de              

utilização do jogo como instrumento pedagógico no processo ensino-aprendizagem. 2005.          

Disponível em:  

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf . Acesso em    

01 set. 2020. 

GARCIA, Melquisedek Aguiar. A transcendência interdisciplinar do xadrez na construção do           

processo de ensino/aprendizagem no campo e na cidade. 2008. 111f. Monografia (Trabalho Final de              

Curso) - Universidade de Brasília, UnB, Brasília, DF. 
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MELO, Victor A. de. História da Educação Física e do Esporte Brasil - Panorama e Perspectivas.                

São Paulo: Ibrasa, 2006. PAES, R. R.; BALBINO, H. F. Pedagogia do Esporte: contextos e               

perspectivas. Rio de Janeiro: Guanabara, 2005. 

Bibliografia Complementar 

ALMEIDA, Maria Elizabeth B.; DIAS, Paulo; SILVA, Bento D. (Orgs). Cenários de inovação para a               

educação na sociedade digital. São Paulo: Loyola, 2013. 

OSBORNE, Renata; SILVA, Carlos A.; SANTOS, Roberto F. Complexidade da Educação Física            

escolar. Rio de Janeiro: Laparina/Faperj, 2013. 
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Componente Curricular: Biologia 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 1º Ano 

Objetivos ou Competências 

Conhecer a origem da Biologia, as principais características dos seres vivos e os principais níveis de                

organização em biologia; Conhecer as teorias sobre a origem da terra e da vida, sua evolução e                 

diversificação; Identificar e diferenciar os principais constituintes químicos da vida; Reconhecer os            

diferentes tipos de microscopia; Identificar as principais fronteiras da célula e reconhece os principais              

processos que envolvem essas fronteiras; Diferenciar células procarióticas de eucarióticas, e conhece a             

organização geral do citoplasma; Conhecer os aspectos gerais do núcleo celular e cromossomos;             

Diferenciar os processos de mitose e meiose; Compreender os diferentes aspectos energéticos que             

fazem parte da vida; Reconhecer os processos de controle gênico das atividades celulares; Diferenciar              

os tipos de tecido que constituem os seres vivos; Reconhecer os aspectos gerais da reprodução e                

desenvolvimento de animais Conhece a origem da Biologia, as principais características dos seres             

vivos e os principais níveis de organização em biologia; Conhecer as teorias sobre a origem da terra e                  

da vida, sua evolução e diversificação; Identificar e diferenciar os principais constituintes químicos da              

vida; Reconhecer os diferentes tipos de microscopia; Identificar as principais fronteiras da célula e              

reconhece os principais processos que envolvem essas fronteiras; Diferenciar células procarióticas de            

eucarióticas, e conhece a organização geral do citoplasma; Conhecer os aspectos gerais do núcleo              

celular e cromossomos; Diferenciar os processos de mitose e meiose; Compreender os diferentes             

aspectos energéticos que fazem parte da vida; Reconhecer os processos de controle gênico das              

atividades celulares; Diferenciar os tipos de tecido que constituem os seres vivos; Reconhecer os              

aspectos gerais da reprodução e desenvolvimento de animais 

Ementa 

Que é Biologia?; Características dos seres vivos; Níveis de organização; Áreas da Biologia; A Biologia               

e a investigação científica; As bases químicas da vida; Água; Carboidratos; Lipídios; Aminoácidos e              

proteína; Protein Data Bank; Vitaminas e sais minerais; Introdução ao estudo dos ácidos nucleicos;              

modelagem molecular e Bioinformática; A origem da vida; A origem da matéria e da vida; Primeiras                

ideias sobre o aparecimento dos seres vivos; As teorias sobre a origem da vida na Terra; Evolução do                  

metabolismo energético; A origem das células, da multicelularidade e da diversidade biológica;            

Introdução à Citologia; Os primórdios da citologia; Observações ao microscópio; Os limites da célula;              

Composição e estrutura da membrana plasmática; Funções da membrana plasmática; Transporte por            

processos passivos; Transporte ativo; Transporte por meio de vesículas; Envoltórios externos à            

membrana plasmática; O citoplasma; Organização geral do citoplasma; Organelas citoplasmáticas          

membranosas, processamento de imagens digitais obtidas em microscópios; Organelas         

endossimbióticas; Estruturas celulares sem membrana; Metabolismo energético; Metabolismo;        
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Respiração celular aeróbia; Outros processos de obtenção de energia; Fotossíntese e quimiossíntese;            

Introdução à fotossíntese; Etapa fotoquímica; Etapa química; Quimiossíntese; O núcleo celular;           

Desvendando o papel do núcleo; A composição do núcleo; Os cromossomos; Divisão celular; O ciclo               

celular; A mitose; A diversidade da mitose; A meiose; Morte celular: necrose e apoptose; Síntese de                

proteínas e ação gênica; DNA; Síntese de proteínas; Código genético, a importância da informática no               

projeto genoma. Reprodução dos seres vivos; Reprodução; Reprodução humana; Métodos          

contraceptivos; Doenças sexualmente transmissíveis (DSTs); Desenvolvimento embrionário; Aspectos        

gerais do desenvolvimento embrionário; Os estágios iniciais do desenvolvimento embrionário;          

Desenvolvimento embrionário dos mamíferos, o avanço do tratamento de imagens e softwares            

computacionais em exames de ultrassom Morfológico; Ciclos reprodutivos dos mamíferos;          

Desenvolvimento embrionário humano; O nascimento; Multicelularidade e tecido epitelial; A          

multicelularidade; Tecidos epiteliais; Especializações das células epiteliais; Pele humana; Tecido          

conjuntivo; Características gerais; Tecido conjuntivo propriamente dito; Tecidos conjuntivos especiais;          

Imunidade; Tecido muscular; Características gerais; Tecido muscular estriado esquelético; Tecido          

muscular estriado cardíaco; Tecido muscular não estriado; Regeneração do tecido muscular; Tecido            

nervoso; Características gerais do tecido nervoso; Impulso nervoso; Sinapses; O uso dos sistema             

biológicos do sistema nervoso com tecnologias desenvolvidas em Inteligência Artificial. 

Bibliografia Básica 

LOPES, SÔNIA. Bio: Volume 1/ Sônia Lopes; Sérgio Rosso - 1. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

AMABIS, JOSÉ MARIANO; MARTHO, GILBERTO RODRIGUES. Volume 1: Biologia das          

Células - 3. Ed. São Paulo: Moderna, 2010. 

DE ROBERTS, E. M. F.; HIB, Jose. Bases da biologia celular e molecular. 3 ed. Rio de Janeiro:                   

Guanabara Koogan, 2001. 

Bibliografia Complementar 

ALBERTS, B.; BRAY, D.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WATSON, J. D. Biologia              

molecular da célula.  

JUNQUEIRA, LC; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. Editora: Guanabara Koogan, 2012 

JUNQUEIRA, LC; CARNEIRO, J.. Histologia Básica. Editora: Guanabara Koogan, 2017 

Garcia, S.M.L. & Garcia, C.G. . Embriologia 2. ed. Editora Artmed.2012 
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Componente Curricular: Física 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 1º 

Objetivos ou Competências 

Utilizar a Cinemática Escalar e Vetorial para reconhecer os tipos de movimentos, situação de repouso,               

trajetória, referencial para compreensão dos fenômenos físicos presentes no dia-a-dia e resolver            

situações-problemas do cotidiano; Aplicar, em situações práticas do cotidiano os princípios da            

conservação da energia mecânica e da quantidade de movimento; Relacionar os princípios da             

Dinâmica, identificando causas e consequências que incidem sobre um determinado corpo, em            

situações do cotidiano; Aplicar as Leis de Newton para resolver e entender situações do cotidiano e da                 

vida profissional; Apropriar-se dos conhecimentos das leis da gravitação universal e compreender,            

analisar os princípios básicos da Estática, compreendendo os princípios básicos de estática dos fluidos              

para aplicá-los em situação problemas relacionando-os ao cotidiano. 

Ementa 

Cinemática Escalar. Mecânica, conceitos básicos de Cinemática. Movimento uniformemente variado.          

Lançamento Vertical. Lançamento oblíquo e horizontal. Cinemática vetorial (Grandezas escalares e           

vetoriais). Grandezas Vetoriais. Movimento Circular. Composição de movimentos. Dinâmica. Os          

princípios da Dinâmica. Aplicações dos princípios da Dinâmica. Força de Atrito. Força centrípeta:             

Pêndulos e Rotor. Trabalho e potência. Energia Mecânica: Energia cinética e Energia potencial.             

Quantidade de movimento e impulso. Estática dos corpos sólidos. Estática dos fluidos (Hidrostática).             

Gravitação universal. 

Bibliografia Básica 

ÁLVARES, B. A.; LUZ, A. M. R. da. Curso De Física, V. 3, 4 Ed. São Paulo: Scipione, 1997.                   

GASPAR, Alberto. Física - Volume Único. 1ª Ed. São Paulo. Ed. Ática, 2001. MÁXIMO, Antônio;               

ALVARENGA, Beatriz. Física – Volume 1. 6ª Ed. São Paulo. Ed. Scipione, 2006. 

Bibliografia Complementar 

BONJORNO, J. R. et al. Física: história & cotidiano. v. único. 2ª ed. São Paulo: FTD, 2005.                 

RAMALHO; NICOLAU; TOLEDO. Os Fundamentos da Física. São Paulo: Moderna, 2003.           

SAMPAIO, J. L. P.; Calçada, C. S. V. Física. v. único, 2ª ed. São Paulo: Atual, 2005. 
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Componente Curricular: Química 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 1º 

Objetivos ou Competências 

Compreender os princípios da Química básica, utilizando conceitos que regem as transformações            

químicas, e percebê-la como uma ciência de aplicabilidades cotidianas; Conhecer a Ciência Química             

(estrutura, propriedades e transformações da matéria, com enfoque em Química Geral e Inorgânica),             

possibilitando a compreensão dos fenômenos naturais e antrópicos que os cercam. 

Ementa 

Matéria e suas Transformações. Estrutura Atômica, Tabela Periódica (Enfatizar os elementos           

semicondutores, explicar o silício enquanto matéria para produção de circuitos altamente integrados.),            

Ligações Químicas ( variedades alotrópicas do carbono estudo do grafeno.), Funções Inorgânicas,            

Reações Químicas, Estequiometria e Estudo dos Gases. 

Bibliografia Básica 

FONSECA, Martha Reis Marques da. Química (Ensino Médio), vol. 1. 1ª edição. São Paulo: Ática,               

2014. 

USBERCO, João; SALVADOR, Edgard. Química geral, vol. único. 9ª edição. São Paulo: Editora             

Saraiva, 2013. 

PERUZZO, Francisco Miragaia; CANTO, Eduardo Leite do. Química na abordagem do cotidiano,            

vol. 1. 4ª edição. São Paulo: Moderna, 2010. 

Bibliografia Complementar 

FELTRE, Ricardo. Química: Química Geral, vol. 1. 7ª edição. São Paulo: Moderna, 2008.  

REVISTA QUÍMICA NOVA NA ESCOLA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 1995-2015.  

ATKINS, P.W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio              

ambiente. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 
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Componente Curricular: História 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 1º 

Objetivos ou Competências 

Conhecer os aspectos teóricos e metodológicos da História, sejam observados no exercício de análise e               

compreensão das sociedades do Ocidente e do Oriente antigo aos momentos iniciais da Modernidade;              

Entender a gênese e transformação das sociedades nômades, coletoras e agro pastoris, bem como a               

organização de diferentes sociedades na cultura, na religião e na economia; Problematizar a noção de               

conflito que envolve os conceitos de escravismo, servidão, gênero e diversidade cultural. 

Ementa 

Introdução ao estudo da história. Sociedades originais do solo brasileiro (indígenas). As origens da              

humanidade; as primeiras sociedades; o legado cultural greco-romano; Feudalismo; Islamismo;          

Império Bizantino; Renascimento Cultural; Reforma e Contra Reforma. 

Bibliografia Básica 

FUNARI, Pedro Paulo; NOELI, Francisco Silva. Pré-história no Brasil. São Paulo: Contexto, 2002. 

PINSKY, Jaime, As primeiras civilizações. São Paulo: Atual,2001. 

VICENTINO, Cláudio; VICENTINO, Bruno. Olhares da história: Brasil e Mundo. São Paulo:            

Scipione, 2016. 

Bibliografia Complementar 

BLOCH, Marc. Apologia da história ou o ofício de historiador. Rio de Janeiro. Ed.  Zahar/2001. 

FRANCO Júnior, Hilário. A Idade Média: nascimento do Ocidente. São Paulo: Brasiliense,2001. 
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Componente Curricular: Geografia 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 1º Ano 

Objetivos ou Competências 

Compreender a dinâmica do processo de organização do espaço geográfico, utilizando códigos            

específicos da Geografia para identificação e interpretação da ocorrência de fenômenos naturais e             

humanos nas diferentes escalas geográfica espaciais, considerando as questões naturais, políticas,           

econômicas, sociais, culturais e demográficas em escala global; Identificar os componentes naturais do             

espaço geográfico, caracterizando sua dinâmica e influência nos arranjos espaciais. 

Ementa 

Espaço geográfico: território, paisagem, lugar e região; Internet e a tecnologia da informação no              

controle do espaço; Cartografia; Avanços da tecnologia e sua utilização pela cartografia; O espaço              

natural: estrutura geológica, relevo, clima, vegetação, solo e hidrografia; Tecnologia de monitoramento            

dos recursos naturais; Questões ambientais; Sistemas de análises de dados que demonstram a interação              

espacial no que tange às relações ambientais; Dinâmica da População. Teorias demográficas;            

Estruturas da população mundial; Movimentos da população, caracterização e influência no           

deslocamento da população pelo espaço, a partir das “imagens” dos lugares) 

Bibliografia Básica 

ALMEIDA, Lúcia Marina Alves de . RIGOLIN, Tércio Barbosa. Fronteiras da Globalização. v. 1. 2.               

Ed. – São Paulo: Ática, 2016. 

MAGNOLI, Demétrio. Atual. Geografia para o ensino Médio. Atual, 2012. 2ª ed. 

SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. Brasil: Território e sociedade no início do século XXI. 6. ed. Rio                 

de Janeiro: Record, 2004.  

Bibliografia Complementar 

SENE, Eustáquio de. MOREIRA, João C. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e 

globalização. v. 1 São Paulo. Scipione. 2010. 

HISSA, Cássio Eduardo Viana. A mobilidade das fronteiras: inserções da geografia na crise da 

modernidade. Belo Horizonte. Humanitas. 2006. 
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BOLIGIAN, L.; BOLIGIAN, A. T. A. Geografia: espaço e vivência. 2. ed. São Paulo: Atual, 2007.  

Componente Curricular: Filosofia 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 1º Ano 

Objetivos ou Competências 

Identificar os movimentos históricos associados ao processo do conhecimento; Compreender os           

processos relacionados ao conhecimento filosófico, à sua autonomia e reflexibilidade; Aproximar           

questões atuais, sobre ciência e tecnologia às questões ao campo sócio-histórico-cultural as discussões             

filosóficas; Ler e interpretar textos filosóficos; Exercitar a argumentação e a linguagem por meio da               

compreensão dos textos filosóficos; Apropriar-se das discussões atuais da lógica formal e simbólica no              

campo da compreensão e busca da verdade; Analisar e refletir sobre a verdade nas ciências e seus                 

desvios estruturais; Desenvolver o raciocínio lógico argumentativo tendo como referencial a crítica aos             

conceitos de ideologia, “verdade relativa” e falácias. 

Ementa 

Discute a filosofia na história. Situa a filosofia frente ao problema do conhecimento na antiguidade e                

Idade Média; A filosofia e o filosofar. O nascimento da filosofia no Ocidente e possíveis diálogos com                 

o pensamento oriental; O lugar das mulheres na filosofia antiga e medieval; As formas de pensamento:                

mito, filosofia, ciência e religião; a relação entre verdade e razão, ideologia e ciência moderna e                

contemporânea; Falácias; Lógica Formal e Simbólica. O problema do conhecimento na modernidade e             

contemporaneidade, a crise da razão; ciência e técnicas no campo da cultura. 

Bibliografia Básica 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à 

Filosofia. São Paulo: Ática, 1993. 

ANAXIMANDRO, PARMÊNIDES, HERÁCLITO. Os pensadores originários. Petrópolis: Vozes, 

2017. 

PACHECO, Juliana (Org). Filósofas: A presença das mulheres na filosofia. Porto Alegre. Fi, 2016. 

RODRIGUES, Abílio. Lógica.  São Paulo: Martins Fontes, 2011. 

Bibliografia Complementar 
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CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1997. 

_____. Boas Vindas à filosofia.  São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

ELIADE, Mircea. Mito e Realidade. 6 ed. São Paulo: Perspectiva, 2002 

GAARDEN, Jostein. O mundo de Sofia: Romance da história da filosofia. São Paulo: Companhia              

das Letras, 2012. 

HOMERO. A Odisséia. São Paulo: Três, 1974. 

HESÍODO. A Teogonia. A origem dos deuses. São Paulo: Iluminuras. s/d.  

MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2007. 

 HARARI,  Yuval Noah. Sapiens. São Paulo: L&PM, 2018. 

PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 2001 

SAVIAN FILHO, Juvenal. Argumentação: a ferramenta do filosofar.  São Paulo: Martins Fontes, 

2011. 
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Componente Curricular: Fundamentos de Informática 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 1º Ano 

Objetivos ou Competências 

Compreender informática básica – terminologia; Conhecer equipamentos e aplicabilidade; Classificar          

os tipos de softwares - conceitos, tipos e aplicações; Compreender como usar a internet como               

instrumento de trabalho. 

Ementa 

Conceito de Informática, informação, dados e computador; Evolução histórica dos computadores;           

Conceitos básicos de hardware e software; Principais componentes físicos do computador – periféricos             

de entrada, periféricos de saída, memórias, dispositivos de armazenamento e processador;           

Representação eletrônica dos dados – sistemas numéricos e aritmética binária; Editores de texto;             

Planilhas eletrônicas; Noções sobre comunicações e redes de computadores; Noções de segurança da             

informação- controle de acesso e proteção contra vírus. 

Bibliografia Básica 

VELOSO, F. C. Informática: conceitos básicos. 8 ed. Editora Campus. Rio de Janeiro: 2011. 

FERREIRA, M. C. Informática aplicada. 1 ed. Editora Érica, São Paulo: 2014. 

MONTEIRO, M. A. Introdução à Organização de Computadores – 5. Ed. Rio de Janeiro: LTC. 

Bibliografia Complementar 

MORAZ, E. Administração de Informações com o Google – 1 ed. São Paulo Digerati Books, v1, 

2008. 

IDANKAS, D. Informática para Concursos. Ed Método, São Paulo. Ed.2 2009. 



 

 

 

 

 
41 

Componente Curricular: Algoritmos e Lógica de Programação 

Carga Horária: 120h Período Letivo: 1º Ano 

Objetivos ou Competências 

Compreender conceitos básicos de linguagens de programação; Implementar soluções computacionais          

para problemas, através da construção de algoritmos, em pseudocódigo e linguagem de alto nível              

estruturada.  

Ementa 

Breve Histórico da Programação de Computadores e das Linguagens de programação. Noções de 

lógica. Conceitos e representação de algoritmos. Estruturas de entrada e saída. Constantes e variáveis. 

Estruturas de controle sequencial, condicional e de repetição. Vetores. Matrizes. Registros e uniões. 

Procedimentos, Funções. Recursividade. Prática de programação com Linguagens de desenvolvimento 

para web. 

Bibliografia Básica 

IEPSEN, E.F. Lógica de Programação e Algoritmos com JavaScript. São Paulo: Novatec Editora, 

2018. 

OLIVEIRA, J.F. MANZANO, J.A.N.G. Algoritmos: Lógica para desenvolvimento de programação 

de computadores.São Paulo: Érica, 2016. 

SILVEIRA, P. ALMEIDA, A. Lógica de Programação. Crie Seus Primeiros Programas Usando 

Javascript e Html. São Paulo: Casa do código, 2012. 

Bibliografia Complementar 

SOUZA, M.A.F de. et. al.  Algoritmos e Lógica de Programação. 2ed. São Paulo: Cengage, 2011. 

FORBELLONE, A. L.V; EBERSPACHE, H. F. Lógica de programação: a construção de            

algoritmos e estruturas de dados. 3.ed. São Paulo: Pearson, 2005. 

GUIMARÃES, A. M.; LAGES, N. A. C. Algoritmos e Estruturas de Dados. Rio de Janeiro: Ed. 

LTC, 1994. 
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Componente Curricular: Redes de Computadores 

Carga Horária: 120h Período Letivo: 1º Ano 

Objetivos ou Competências 

Conhecer os principais conceitos e critérios envolvidos para o planejamento, execução e            

monitoramento de uma rede de computadores; Entender os conceitos básicos dos modelos baseados em              

camadas. Introduzir protocolos de rede; Aplicar os principais conceitos envolvidos na camada de             

transporte, bem como dos protocolos UDP e TCP; Usar os principais protocolos da camada de               

aplicação. 

Ementa 

Introdução e conceitos básicos relacionados a uma rede computadores. Classificação e topologias de             

rede. Meios de transmissão e suas características. Modelo OSI x Arquitetura TCP/IP. Introdução a              

camada de enlace e seus principais protocolos. Introdução a camada de rede e o protocolo IP. A                 

Camada de transporte: conceitos, estruturas e aplicações, protocolos UDP e TCP – Funcionamento,             

transporte orientado e não orientado a conexão, controle de congestionamento, socket. A Camada de              

aplicação: conceitos, funcionamento e aplicações, principais protocolos da camada (HTTP, DNS,           

DHCP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, etc): teoria e prática. 

Bibliografia Básica 

COMER, D. E.; LIMA J.V.; ROESLER, V. Redes de Computadores e Internet. 6ª ed 2016.               

Bookman. 

KUROSE, J.; KEITH, R. Redes de Computador e a Internet: Uma Abordagem Top/Down. 6ª ed               

2013. Pearson. 

TANENBAUM, A.S. Redes de Computadores. 5ª ed. 2011. Pearson. 

Bibliografia Complementar 

FOROUZAN, B.A.; GRIES, J. S. O. A. Comunicação de dados e redes de computadores. 4ª ed                

2007. AMGH. 

FERNANDES, A. Redes de computadores: Fundamentos. 8ª ed 2020. Editora Érica. 

MENDES, Douglas Rocha. Redes de computadores: teoria e prática. Novatec Editora, 2020. 
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Componente Curricular: Arquitetura e Organização de Computadores 

Carga Horária: 120h Período Letivo: 1º Ano 

Objetivos ou Competências 

Estudar os conceitos básicos relacionados à estrutura e funcionamento dos computadores digitais;            

Compreender o funcionamento dos microcomputadores e periféricos a partir da análise de seus             

componentes 

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 

CARTER, Nicholas. Teoria e problemas de arquitetura de computadores. Porto Alegre: S.A, 2002. 

HENNESSY, John L.; PATTERSON, David A. Arquitetura de Computadores: Uma Abordagem           

Quantitativa. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus. 2003. 

Monteiro, Mario A. Introdução à organização de computadores. 5a Edição. Rio de Janeiro: LTC,              

2011. 

Stallings, William. Arquitetura e organização de computadores. 8a Edição. São Paulo: Pearson            

Prentice Hall, 2010. 

TANENBAUM, Andrew S. Organização Estruturada de computadores. 5a Edição. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2007. 

Bibliografia Complementar 

MARÇULA, Marcelo. Informática: conceitos e aplicações. 3a Edição. São Paulo: Érica, 2008. 

WEBER, Raul Fernando. Fundamentos de Arquitetura de Computadores. 4. ed. Porto Alegre:            

Bookman, 2012. 

WEBER, Raul Fernando. Arquitetura de Computadores Pessoais. Porto Alegre: Instituto de 

Informática da UFRGS: Editora Sagra Luzzatto, 2000. 

Cristiano Macêdo
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Componente Curricular: Direito Eletrônico 

Carga Horária: 40h Período Letivo: 1º Ano 

Objetivos ou Competências 

Analisar a importância do Direito Eletrônico e seus reflexos socioeconômicos; Conhecer a disciplina             

jurídica do comércio eletrônico no Brasil; Compreender as relações contratuais no Direito Eletrônico;             

Analisar a responsabilidade civil nas relações jurídicas via Internet; Interpretar criticamente a proteção             

de dados pessoais e o Marco Civil da Internet do Direito Brasileiro; Analisar a problemática do direito                 

à vida privada e do direito ao esquecimento no ambiente virtual. 

Ementa 

A Sociedade da Informação e Direito Eletrônico. Comércio Eletrônico. Contratos Eletrônicos.           

Responsabilidade Civil na Internet. Marco Civil da Internet e proteção de dados no direito brasileiro.               

Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias. O direito à vida privada e o direito ao esquecimento no                

meio eletrônico. A Lei n. 12.737/2012 - Lei Carolina Dieckmann. Riscos legais nas redes sociais. 

Bibliografia Básica 

PECK, Patrícia. Direito Digital. São Paulo: Saraiva, 2016. 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede.Trad. Roneide Majer. São Paulo Paz e Terra, 2013. 

FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de Direito do Consumidor - À luz da jurisprudência do               

STJ., 15ª Ed. Salvador: Juspodivm, 2020.  

PECK, Patrícia; WEBER, Sandra Tomazi; OLIVEIRA NETO, Antonio Alves de. Fundamentos dos            

Negócios e Contratos Digitais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. 

Bibliografia Complementar 

TEIXEIRA, Tarcísio. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 2ª. Ed. Salvador: Juspodivm, 2020. 

NOGUEIRA, José Helano Matos; NOGUEIRA, Silvani Matos. DIREITO DIGITAL E          

CIBERNÉTICO: Legislação Específica. Joinville: Clube dos Autores, 2019. 

PECK, Patrícia. Proteção de Dados Pessoais: Comentários à Lei n. 13.709/2018 -LGPD. São Paulo:              

Saraiva Jur, 2020. 



 

 

 

 

 

 
45 

TEIXEIRA, Tarcisio; Lopes, Alan Moreira. Direito das Novas Tecnologias. Legislação Eletrônica           

Comentada, Mobile Law e Segurança Digital.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

2º ANO 

Componente Curricular: Língua Portuguesa - Gramática/Redação 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 2º Ano 

Objetivos ou Competências 

Compreender e analisar textos orais e escritos em língua portuguesa nas diversas situações de interação               

sociocomunicativas, considerando os vários discursos que circulam na gramática normativa,          

compreendendo e praticando as flexões das classes gramaticais. 

Objetivos Específicos Gramática 

Conhecer as classes de palavras de forma contextualizada, estabelecendo relações entre elas através do              

uso; Identificar e reconhecer verbos em um determinado contexto, percebendo os diferentes tempos             

verbais de acordo com a ideia que expressam. 

 

Objetivos Específicos Produção Textual 

Ler e produzir textos diversos, enfocando as sequências representativas dos gêneros estudados:            

Crônica, Conto, Entrevista e Reportagem; Artigo de Opinião e Editorial; Usar e interpretar produções              

de textos atendendo às adequações inerentes aos gêneros trabalhados em Redação Técnica de forma              

correta e adequada. 

Ementa 

Gramática 

Substantivo: Classificação e Flexão. Adjetivo: Classificação, Colocação, Flexão. O Artigo. Numeral.           

Pronome: Pessoal, Tratamento, Possessivo. Demonstrativo, Indefinidos, Interrogativos e Relativos.         

Verbos: Conjugações; Elementos Estruturais; Flexões Verbais; Classificação; Formação dos Tempos          

Simples; Formação dos Tempos Compostos; Emprego das Formas Nominais; Emprego dos Tempos e             

Modos. Advérbio. Conjunção, Preposição e Interjeição. 

Produção Textual. 

Gêneros Textuais: Crônica, Conto, Entrevista e Reportagem; Artigo de Opinião e Editorial. Gêneros da              

redação técnica. Características do texto técnico. 
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Bibliografia Básica 

CEREJA, William. DIAS VIANNA, Carolina. DAMIEN, Cristiane. Português contemporâneo:         
diálogo, reflexão e uso. 1ª ed. vol. 2. São Paulo: Editora Saraiva, 2016. 

SACONNI. Luiz Antonio. Nossa Gramática Contemporânea: Teoria e Prática. Ed. Nova Geração, 
2019 

GARCEZ, L. H. do C. Técnica de redação: o que é preciso saber para bem escrever. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002. 

Bibliografia Complementar 

FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática.4ª ed. São Paulo: FTD 2014.  

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Cia Editora Nacional, 2019. 

CEREJA, William Roberto. Ensino de Literatura: uma proposta dialógica para o trabalho com 
literatura. São Paulo: Atual, 2005. 

JOBIM, José Luís (Org.). Introdução aos gêneros literários. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1999. [série 
Ponto de Partida; vol. 2]. 

 FARACO, C. A. TEZZA, C. Oficina de texto. Petrópolis: Vozes, 2003.  

Componente Curricular: Língua Portuguesa - Literatura 

Carga Horária: 40h Período Letivo: 2º Ano 

Objetivos ou Competências 

Estudar os gêneros literários, correlacionando-os à cultura e à história. Considerar os aspectos             

temáticos, composicionais e estilísticos; Compreender a literatura como manifestação cultural da           

sociedade brasileira, conhecendo os estilos de época como retrato da evolução cultural e social do               

Brasil, bem como, sua evolução discursiva e ideológica. 

Ementa 

O Romantismo. O Romantismo em Portugal. O Romantismo no Brasil - Prosa. O Romantismo no               

Brasil - Poesia. O Realismo em Portugal. O Realismo no Brasil. A Poesia no Final do Séc. XIX:                  

Parnasianismo e Simbolismo (Maranhão Sobrinho*). 

Bibliografia Básica 
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CEREJA, William. DIAS VIANNA, Carolina. DAMIEN, Cristiane. Português contemporâneo:         
diálogo, reflexão e uso. 1ª ed. vol. 2. São Paulo: Editora Saraiva, 2016. 

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 2004. 

CEREJA, William Roberto. Ensino de Literatura: uma proposta dialógica para o trabalho com 
literatura. São Paulo: Atual, 2005. 

 

Bibliografia Complementar 

FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática.4ª ed. São Paulo: FTD 2014.  

SACONNI. Luiz Antonio. Nossa Gramática Contemporânea: Teoria e Prática. Ed. Nova Geração, 
2019 

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Cia Editora Nacional, 2019. 

 

JOBIM, José Luís (Org.). Introdução aos gêneros literários. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1999. [série 
Ponto de Partida; vol. 2]. 

 FARACO, C. A. TEZZA, C. Oficina de texto. Petrópolis: Vozes, 2003.  
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Componente Curricular: Língua Inglesa 

Carga Horária: 40h Período Letivo: 2º Ano 

Objetivos ou Competências 

Compreender registros linguísticos e formações estruturais em língua inglesa a partir da leitura;             

Reconhecer vocabulário básico em língua inglesa, com ênfase no léxico ligado à informática; Fazer o               

correto emprego de tal vocabulário em enunciados básicos da língua. 

Ementa 

Present Continuous; Imperative; Simple Past; Past Continuous; Pronouns (Possessive Adjective,          

Possessive Pronouns); Connectors; Should, must, have to; Léxico computacional. 

Bibliografia Básica 

KIMERLIENE, Viviane [et at.] Circles II, 1 ed. São Paulo: FTD, 2016. 

SOUZA, A. G. F. et al. Leitura em Língua Inglesa: uma abordagem instrumental. 2. ed. São Paulo: 

Disal, 2005. 

PRESCHER, E.; AMOS, E.; PASQUALIN, E. Sun. 2. ed. São Paulo: Richmond Publishing, 2004. 

Bibliografia Complementar 

OXFORD ESCOLAR - Dicionário para estudantes brasileiros de inglês: Português/Inglês-          

Inglês/Português. Oxford: Oxford University Press, 1999. 

THOMPSON, Marco Aurélio. Inglês Instrumental: estratégias de leitura para informática e           

internet. São Paulo: Érica: 2016. 

TORRES, N. Gramática Prática da Língua Inglesa. 10. ed. São Paulo: Saraiva. 2007. 
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Componente Curricular: Matemática 

Carga Horária: 120h Período Letivo: 2ºAno 

Objetivos ou Competências 

Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar              

instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculos de probabilidade para            

interpretar informações de variável apresentadas em um a distribuição estatística. Resolver problemas            

de combinatória envolvendo a ideia de permutação (estratégias básicas de contagem). Identificar os             

diversos tipos de matrizes, associados a conjuntos de informações veiculadas no dia-a-dia e efetuar              

operações entre elas, compreendendo o significado dos resultados obtidos. Calcular o valor do             

determinante de uma matriz de ordem n > 1. Dominar a resolução matricial, cálculo do determinante e                 

de sistemas de equações lineares e de discussão dos resultados encontrados. Associar duas retas no               

plano cartesiano à representação de um sistema de duas equações de primeiro grau e duas incógnitas.                

Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por sistemas de equações de primeiro              

grau. Resolver sistema de três equações de primeiro grau e três incógnitas por escalonamento.              

Classificar e discutir sistemas de equações lineares. Compreender as leis do seno e do cosseno e                

aplicá-las para resolver e elaborar problemas. Conhecer os valores das funções trigonométricas para             

ângulos comuns e a construção dos gráficos dessas funções e de suas inversas, reconhecendo suas               

propriedades. Identificar gráficos de funções trigonométricas e de suas inversas. Utilizar as            

transformações trigonométricas na resolução de problemas e a resolução de equações e inequações.             

Estabelecer conexões da trigonometria e a ampliação dos campos numéricos conforme a necessidade             

de aplicação prática. Utilizar conceitos e propriedades para estabelecer as fórmulas para determinação             

da medida da área e do volume de figuras geométricas e utilizá-las na resolução de problemas.                

Associar problemas geométricos a suas formas algébricas e representações gráficas correspondentes e            

vice-versa, resolvendo-os. 

Ementa 

Análise Combinatória; Probabilidade; Matrizes, Determinantes, Sistema Linear, Trigonometria no         

triângulo e no ciclo. Geometria Espacial Métrica (Prisma, Pirâmide, Cilindro, Cone e Esfera) 

Bibliografia Básica 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática, Contexto e Aplicações. Vol. único,4ª Edição. Editora Ática            
Didáticos, 2019. ISBN-13 : 978-8508190034 
DANTE, Luiz Roberto. Matemática - 2º Ano: Contexto & aplicações, 5ª Edição. Editora Ática              
Didáticos, 2019. ISBN-13 : 978-8508129164 

PAIVA, Manoel. Moderna Plus Matemática 2.Editora Moderna.São Paulo, 2015. ISBN-13 :           

978-8516100339 
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Bibliografia Complementar 

IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel. Fundamentos de matemática elementar - Volume 4:           
Sequências, matrizes, determinantes e sistema. 8ª Edição: Editora Saraiva Didáticos, 2019. ISBN-13            
: 978-8535717488 
HAZZAN, Samuel. Fundamentos de matemática elementar - Volume 5: Combinatória e           
probabilidade. 8ª Edição: Editora Saraiva Didáticos, 2019. ISBN-13 : 978-8535717501 

Componente Curricular: Arte 

Carga Horária: 40h Período Letivo: 2º Ano 

Objetivos ou Competências 

Compreender e vivenciar as diferentes linguagens artísticas (Teatro, Música, Dança e Artes Visuais) e              

práticas culturais (artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção e             

produção de discursos nos diferentes campos de atuação sociais e artísticos; Refletir sobre os diferentes               

aspectos e significados da estética presente em diferentes períodos da história da arte e assimilar os                

movimentos artísticos como expressão genuína de cultura e singularidade popular; Analisar, refletir e             

respeitar as diversas manifestações da Arte - em suas múltiplas funções – utilizadas por diferentes               

grupos sociais e étnicos, interagindo com o patrimônio nacional e internacional, que se deve conhecer e                

compreender em sua dimensão sócio-histórica; Produzir e vivenciar a prática de produção artística em              

oficinas e atividades expositivas e museográficas. 

Ementa 

Técnicas de expressão e representação nas Linguagens Artísticas (produção, fruição e reflexão); Do             

Renascimento Cultural ao rompimento com a tradição, no Brasil e no estrangeiro; Arte e revolução;               

Vanguardas Artísticas; Modernismo e seus desdobramentos na fundamentação cultural brasileira a           

partir da semana de 22; O espaço urbano como linguagem artística e elemento histórico.  

Bibliografia Básica 

ARGAN, Giulio. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

BARCINSKI, Fabiana Werneck. Sobre a arte brasileira: Da pré-história aos anos 1960. 1ª ed. São               

Paulo: Martins Fontes, 2015 

BÉA, Meira. Percursos da Arte. São Paulo: Scipione, 2017. 

GOMBRICH, E. H. A História da Arte. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999 
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TIRAPELI, Percival. Arte Brasileira: Arte colonial – barroco e rococó, século XVI ao XVIII. São               

Paulo: IBEP, 2011.  

Bibliografia Complementar 

BÉA, Meira. Arte. Do rupestre ao remix. São Paulo: Scipione, 2015. 

GOMPERTZ, Will. Isso é arte?: 150 anos de arte moderna do impressionismo até hoje. 1ª Ed. São                 

Paulo: Zahar, 2013. 

GARCEZ, Lucília; OLIVEIRA, Jô. Explicando a Arte Brasileira. São Paulo: Ediouro, 2012. 

PROENÇA, Graça. História da Arte. 17ª edição. São Paulo: Ática, 2014. 

Componente Curricular: Educação Física 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 2º Ano 

Objetivos ou Competências 

Vivenciar o esporte considerando diversas modalidades, fundamentos e regras, estabelecendo uma           

postura crítica ao esporte de rendimento bem como compreender o funcionamento do organismo             

humano de forma a reconhecer e modificar as atividades corporais, valorizando-as como melhoria das              

aptidões físicas e ligações com o modo de produção capitalista. 

Ementa 

Esportes individuais e coletivos; Dimensões do Esporte; Esportes e natureza; Esportes de aventura. 

Anatomia Humana; Fisiologia Humana; Ergonomia e orientações posturais. 

Bibliografia Básica 

TORTORA, G.J.G.; GRABOWSKI, S.R. Princípios de anatomia e fisiologia, 9ª Ed. Rio de Janeiro:              

Guanabara Koogan, 2002; 

LIMA, V. de. Ginástica Laboral - Atividade Física no Ambiente de Trabalho. São Paulo: Phorte,               

2003. 

REVERDITO, R. S.; SCAGLIA, A. J. Pedagogia do esporte: jogos coletivos de invasão. São Paulo:               

Phorte, 2009.  

Bibliografia Complementar 
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DARIDO, Suraya C.; SOUZA JÚNIOR, Osmar M. Para ensinar Educação Física: possibilidades de             

intervenção na escola. 7.ed. Campinas: Papirus, 2013. 

FINCK, Sílvia C. A Educação Física e o esporte na escola: cotidiano, saberes e formação. 2.ed. 

Curitiba: IBPEX, 2011.  

Componente Curricular: Biologia 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 2º Ano 

Objetivos ou Competências 

Reconhecer a diversidade de seres vivos; Perceber as principais interações entre os seres vivos; Saber               

que podem existir diversas maneiras de se classificar os seres vivos; Conhecer o atual sistema de                

classificação de seres vivos (sistema de Linneu); Identificar os principais táxons; Perceber o sentido              

evolutivo da sistemática classificatória; Identificar os principais reinos; Conhecer as características de            

um vírus; Compreender as principais características de um monera; Caracterizar os elementos do reino              

protista; Perceber a presença dos fungos no meio biótico; Diferenciar evolutivamente os seguintes             

grupos vegetais; Perceber a função ecológica de cada grupo estudado; Identificar aspectos evolutivos             

que marcaram a grande diversidade destes indivíduos; Identificar as principais utilidades econômicas            

dos grupos acima citados; Compreender, que num mesmo ser vivo, inúmeros processos ocorrem             

simultaneamente e tornam-se dependentes entre si; Conhecer a exploração que se encarna na intenção              

de tornar a natureza útil ao homem. Compreender a função decompositora dos fungos e bactérias;               

Perceber a indispensabilidade de cada ser vivo no meio biótico; Identificar os diferentes tipos de               

óvulos e de segmentação (clivagem); Compreender as fases embriológicas; Conhecer os anexos            

embrionários e compreender suas funções; Caracterizar o reino Animalia; Identificar os principais            

grupos de animais; Reconhecer os principais grupos de invertebrados; Perceber entre os invertebrados,             

aspectos evolutivos que os fizeram atingir a categoria dos vertebrados; Compreender as principais             

relações ecológicas estabelecidas entre os grupos de invertebrados; Perceber as características que            

diferenciam e assemelham os grandes grupos de invertebrados; Justificar o grande número de alguns              

gêneros de invertebrados; Identificar doenças causadas por alguns invertebrados; Reconhecer alguns           

invertebrados de grande utilidade econômica; Determinar o elo de ligação entre os vertebrados e os               

invertebrados; Diferenciar os principais grupos de vertebrados; Caracterizar cada grupo de vertebrados;            

Identificar diferenças e semelhanças entre os grupos de vertebrados; Reconhecer o homem como             

vertebrado; Conhecer as principais utilidades ecológicas e econômicas dos vertebrados; Perceber           

características evolutivas entre os principais vertebrados; 

Ementa 
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Classificação dos Seres Vivos; Lineu e o Sistema Binomial; Filogenia; Cladogramas; Células            

Procarióticas, Eucarióticas e Incompletas; Célula Animal; Célula Vegetal; Vírus seres vivos ou não?;             

Doenças Humanas ViraiS; A importância de softwares para prever expansão de epidemias/pandemias;            

Bacteriófagos; Reino Monera (Bactéria / Archaea); Metabolismo das Bactérias; Reprodução das           

Bactérias; Técnicas computacionais usadas no processo de clonagem celular bacteriana;          

Cianobactérias; Arqueobactérias; Reino Protista; Rizópodes ou Sacorníceos; Flagelados;        

Esporozoários ou Apicomplexos; Ciliados; Algas; Reino Fungi; Importância dos fungos; Reprodução           

dos fungos; Classificação dos fungos; Líquens; Reino Animalia; Invertebrados; Folhetos          

embrionários; Celoma; Invertebrados; Poríferos; Cnidários; Platelmintos; Esquistossomose; Teníase;        

Nematelminto; Moluscos; Anelídeos; Artrópodes; Insetos; Crustáceos; Aracnídeos; Miriápodes .         

Equinodermos; Cordados; Subfilo Urochordata; Subfilo Cephalochordata; Subfilo Vertebrata; Ágnatos         

ou Ciclostomados; Peixes Cartilaginosos; Peixes Ósseos; Anfíbios; Répteis; Aves; Mamíferos; A           

importância da informática nos estudos de comportamento e migração dos vertebrados; Reino Plantae;             

Briófitas; Pteridófitas; Gimnospermas; Angiospermas; Fisiologia Animal; Digestão; Circulação;        

Órgãos dos sentidos; Osmorregulação e excreção; Sistema endócrino; Respiração; Sistema nervoso;           

Revestimento corporal; Sistema esquelético; Sistema muscular; 

Bibliografia Básica 

LOPES, SÔNIA. Bio: Volume 2/ Sônia Lopes; Sérgio Rosso - 1. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

AMABIS, JOSÉ MARIANO; MARTHO, GILBERTO RODRIGUES. Volume 2: Biologia dos 

Organismos - 3. Ed. São Paulo: Moderna, 2010 

AMABIS, José M.; MARTHO, Gilberto. R. Biologia Moderna. 1ª ed. Vol.2. São Paulo: Moderna,              

2016. 

 

Bibliografia Complementar 

Raven, Peter H., Evert, Ray Franklin. Eichhorn, Susan E. Biologia vegetal Rio de Janeiro : Guanabara 

Koogan, c2001. 

Brusca, Richard C.Invertebrados Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011 

Kardong, Kenneth V.Vertebrados: anatomia comparada, função e evolução. São Paulo, SP: Roca, 

2011. 
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Componente Curricular: Física 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 2º Ano 

Objetivos ou Competências 

Compreender os fenômenos térmicos e relacioná-los com situações do dia-a-dia; Apropriar-se dos            

conhecimentos da termometria, calorimetria e da transferência de calor para aplicá-los em situações             

problemas, relacionando-os ao cotidiano; Apropriar-se dos conhecimentos dos gases ideais e das leis             

da termodinâmica para aplicá-los em situações-problemas, relacionando-os ao cotidiano. 

Ementa 

Termologia; Dilatação térmica. Calorimetria; Transmissão de calor; Mudança de fase; Estudo dos 

gases; Termodinâmica. 

Bibliografia Básica 

ÁLVARES, B. A.; LUZ, A. M. R. da. Curso de Física, v. 2, 4 ed. São Paulo: Scipione, 1997. 

GASPAR, Alberto. Física - Volume Único. 1ª Ed. São Paulo. Ed. Ática, 2001. 

MÁXIMO, Antônio; ALVARENGA, Beatriz. Física – volume 2. 6ª Ed. São Paulo. Ed. Scipione,              

2006. 

Bibliografia Complementar 

BONJORNO, J. R. et al. Física: história & cotidiano. v. único. 2ª ed. São Paulo: FTD, 2005. 

RAMALHO; NICOLAU; TOLEDO. Os Fundamentos da Física. São Paulo: Moderna, 2003. 

SAMPAIO, J. L. P.; CALÇADA, C. S. V. Física. v. único, 2ª ed. São Paulo: Atual, 2005. 

Componente Curricular: Química 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 2º Ano 

Objetivos ou Competências 

Conhecer os conceitos físico-químicos que regem as transformações, abrangendo a termodinâmica, a            

cinética e o equilíbrio químico, e associar estes conceitos ao mundo e o cotidiano, discutindo as                
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consequências da utilização tecnológica e industrial da química no meio ambiente; Conhecer as             

soluções, as unidades de mistura entre componentes químicos; Estudar a termodinâmica química e             

compreender as transferências de energia; conhecer as máquinas e seus combustíveis; avaliar            

criticamente o impacto socioambiental da tecnologia; Discutir a velocidade das reações e os fatores              

que a modificam; estudar o tempo de decomposição dos materiais e o impacto dos catalisadores;               

Estudar o equilíbrio químico e os fatores que o deslocam; estudar o equilíbrio natural dos oceanos;                

Compreender o funcionamento de baterias e pilhas e as novas tecnologias para melhor eficiência. 

 

Ementa 

Soluções (preparo de soluções para limpeza de equipamentos de informática) e Propriedades            

Coligativas. Cinética Química. Termoquímica (Leis da termodinâmica, troca de calor). Equilíbrio           

químico. Eletroquímica( baterias, suas tecnologia e funcionamento). Radioatividade 

Bibliografia Básica 

FONSECA, Martha Reis Marques da. Química (Ensino Médio), vol. 2. 1ª edição. São Paulo: Ática,               

2014. PERUZZO, Francisco Miragaia; CANTO, Eduardo Leite do. Química na Abordagem do            

Cotidiano, vol. 2. 4ª edição. São Paulo: Moderna, 2010. 

USBERCO, João; SALVADOR, Edgard. Química geral, vol. único. 9ª edição. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2013. 

Bibliografia Complementar 

FELTRE, Ricardo. Química: Físico-Química, vol. 2. 7ª ed. São Paulo: Moderna, 2008. REVISTA 

QUÍMICA NOVA NA ESCOLA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 1995-2015. ROCHA, 

Júlio César; ROSA, André Henrique; CARDOSO, Arnaldo Alves. Introdução à Química Ambiental. 

2ª edição. Porto Alegre: Bookman, 2004.  

Componente Curricular: História 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 2º Ano 

Objetivos ou Competências 

Identificar nos eventos históricos as relações no mundo do trabalho, da política, da economia, da               

religião, da sociedade e da cultura e suas relações com a formação dos estados, impérios e mundo                 

moderno; Relacionar a partir da ótica africana e indígena suas características étnicas/sociais e suas              
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contribuições na construção da sociedade brasileira; Compreender e contextualizar os elementos que            

marcaram o processo de ocupação, exploração e colonização da América Portuguesa relacionando com             

as principais mudanças no cenário mundial. 

Ementa 

O mundo Moderno: Absolutismo. Doutrina Mercantilista. Expansão Ultramarina. Colonização         

Espanhola e Portuguesa. Mercantilismo. Revolução Inglesa. Iluminismo. Revolução Industrial.         

Revolução Francesa. Brasil Colônia. Império Luso-Brasileiro. Escravidão no Brasil. Era Napoleônica.           

Imperialismo. 

Bibliografia Básica 

VICENTINO, Claudio; VICENTINO, Bruno. Olhares da história: Brasil e Mundo. São Paulo:            

Scipione, 2016. 

SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil africano. São Paulo, 2006. 

LOVEJOY, Paul. A escravidão na África: uma história de suas transformações. Rio de Janeiro:              

Civilização Brasileira, 2002. 

Bibliografia Complementar 

HOBSBAWN, Eric. A era das revoluções. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007. 

FALCON, Francisco e Rodrigues, Antônio Edmilson. A formação do mundo moderno: a            

construção do ocidente dos séculos XIV ao XVIII. RJ: Campus, 2006. 

PELLEGRINI, Marco César; et al. Novo Olhar História 2. FTD, 2011. 

Componente Curricular: Geografia 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 2º Ano 

Objetivos ou Competências 

Conhecer os aspectos históricos da formação do espaço geográfico brasileiro e os tipos de espaços               

produzidos no período colonial. Compreender a dinâmica econômica do Brasil no período colonial e a               

sua inserção no sistema capitalista. Compreender o desenvolvimento industrial ocorrido a partir da             

década de 1930 no Brasil e sua consequências. Discutir as realidades geoeconômicas geradas pelo              

processo de industrialização. Conhecer os processos que intensificam a desconcentração industrial           
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brasileira. Analisar o desdobramento político, econômico e financeiro da globalização no Brasil.            

Conhecer a variedade de recursos minerais e energéticos do Brasil e a sua política de exploração.                

Analisar o processo histórico de apropriação do território brasileiro. Conhecer os conceitos            

fundamentais de urbanização e repensar os valores sociais vigentes. Conhecer aspectos importantes da             

formação da população brasileira e seus dados estatísticos. Conhecer os aspectos físicos do território              

brasileiro. 

Ementa 

A produção inicial do espaço geográfico brasileiro; A produção do espaço geográfico colonial:             

tipologia de espaços; A inserção do Brasil no capitalismo monopolista e a produção de espaços               

geográficos; A cafeicultura e as transformações do espaço e da sociedade; Da sociedade agrária para               

urbano-industrial; Indústria a formação do tecnopólo brasileiro; A concentração e a relativa            

desconcentração espacial da atividade industrial no Brasil; A necessidade de mão de obra qualificada              

no Brasil; Brasil, globalização e a tecnologia da informação; Os recursos minerais do Brasil:              

exploração e impactos ambientais; A exportação de minério para produção de produtos tecnológicos;             

As fontes de energia; A questão agrária; Urbanização, rede e hierarquia urbana e regiões              

metropolitanas; cidades inteligentes; População brasileira; Fluxos da população a tecnologias de meio            

de transporte; Fundamentos geológicos e geomorfológicos do território brasileiro; Climas do Brasil; Os             

biomas brasileiros e solos do Brasil. 

Bibliografia Básica 

FEITOSA, Antonio Cordeiro; TROVÃO, José Ribamar. Atlas Escolar do Maranhão: espaço 

geo-histórico e cultural. João Pessoa: Editora Grafset, 2006. 

ALMEIDA, Lúcia Marina Alves de. Fronteiras da Globalização. V. 03– 2. Ed. – São Paulo: Ática, 

2016. 

VESENTINE, José William. Brasil: formação territorial e geoeconomia. SESI. Iniciativa da CNI - 

Confederação internacional da Indústria. 2016. 

 

Bibliografia Complementar 

Melhem Adas; Sérgio Adas, Colaborador e comunicação. 4º ed. Reformada e atual. - São Paulo, 

Moderna 2004. 

AB’SABER, Aziz N. Relevo, estrutura e rede hidrográfica do Brasil. Boletim Geográfico. Rio de 

Janeiro: IBGE (173), 1963. p. 145-174. 
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COUTINHO, L.; LAPLANE, M. Internacionalização e desenvolvimento da indústria. São Paulo: 

Editora da Unesp, 2004. 

CANO, Wilson. Reflexões sobre o Brasil e a nova (des)ordem internacional. Campinas: Unicamp, 

1995. 

________. Raízes da concentração industrial em São Paulo. Campinas: Fecamp, 2007. 

Componente Curricular: Sociologia 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 2º Ano 

Objetivos ou Competências 

Diferenciar pensamento científico de senso comum e de outras formas de conhecimento; Apreender o              

objeto e os objetivos das Ciências Sociais, percebendo seus campos investigativo-analíticos;           

Sociologia, Antropologia e Ciência Política; Vislumbrar o processo de desnaturalização ou           

estranhamento da realidade, como próprio das Ciências Sociais; Compreender o contexto do            

surgimento da sociologia no processo de consolidação da modernidade; Identificar as principais            

vertentes de análise dos fenômenos sociais; Conhecer os conceitos fundantes das grandes escolas da              

Sociologia: fatos sociais (Durkheim), ação social (Weber) e classes sociais (Marx); Compreender os             

conceitos fundantes da Sociologia Contemporânea; Identificar a contribuição da sociologia produzida           

no Brasil no âmbito da formação desta sociedade; Analisar criticamente os elementos constitutivos da              

sociedade; Compreender o trabalho em diferentes contextos sócio históricos e suas implicações na vida              

social; Apreender os fundamentos do modo de produção capitalista: processo de produção, trabalho,             

instrumentos, meios, relações de produção; Estabelecer a relação entre trabalho e diferenciação social             

no contexto da estratificação e desigualdade social; Relacionar o conceito de trabalho ao conceito de               

alienação; Identificar as transformações na estrutura produtiva ao longo da história, apreendendo as             

diferentes formas de organização da produção, a atuação dos grupos sociais e o impacto das mesmas na                 

vida social; Compreender questões relativas ao trabalho na sociedade moderna: o avanço tecnológico,             

a expansão dos mercados, o desemprego estrutural e os movimentos sindicais em suas respectivas lutas               

como ferramenta de superação das desigualdades sociais; Entender criticamente as modificações           

advindas das novas tecnologias e seus impactos na vida social e no mundo do trabalho; Analisar o                 

papel das técnicas e tecnologias, bem como compreender seus impactos sobre a organização do              

trabalho, os processos de produção, o desenvolvimento do conhecimento, as mobilizações sociais e a              

vida social; Compreender a relação ser humano/cultura no processo de humanização e constituição dos              

diferentes grupos socioculturais; Aprender como se constitui o processo de socialização e a formação              

do controle social; Identificar e sistematizar os elementos que caracterizam as culturas em diferentes              

sociedades, cultura material e imaterial, cultura popular e cultura erudita, bem como reconhecer o              
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patrimônio cultural existente; Estabelecer a relação entre cultura e indústria cultural, intermediada pelo             

conceito de ideologia; Identificar e compreender os processos de interação social, de relações             

étnico-raciais e de gênero; os movimentos culturais, inclusive a contracultura, e seus impactos na vida               

política e social; Apreender o conceito de identidade cultural, percebendo a si e ao outro no contexto                 

da diversidade; Valorizar as manifestações e representações da diversidade cultural, respeitando as            

diferenças e promovendo estratégias de inclusão. 

Ementa 

Reflexão sobre o contexto histórico de superação da idade média para a idade moderna tencionando o                

nascer de uma nova ordem social e da sociologia. Explicitação da sociologia como conhecimento              

científico e como processo de desnaturalização e estranhamento. Detalhamento da relação indivíduo e             

sociedade possibilitado o conhecimento da contribuição das escolas sociológicas clássica e           

contemporânea. Busca de compreensão do trabalho como eixo organizador da vida social, seus             

fundamentos e transformações; Estudo da análise antropológica do conceito de cultura e a decisiva              

contribuição dela para o processo de humanização do sapiens sapiens. A cultura com diversidade              

cultural, identidades. A interface entre cultura, ideologia e indústria cultural.  

Bibliografia Básica 

GALLIANO, Alfredo Guilherme. Introdução à Sociologia. São Paulo: Harbra, 2001. 

MARTINS, Carlos Benedito. O Que é Sociologia. São Paulo: Brasiliense,2001. 

SILVA, Afrânio, et al. Sociologia em Movimento, 2ª ed, São Paulo, Moderna, 2016. 

TOMAZI, N. D. Sociologia para o ensino médio. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

Bibliografia Complementar 

ANTUNES, Ricardo. BRAGA, Ruy. Infoproletários: Degradação Real do Trabalho Virtual. São           

Paulo: Boitempo. 2009. 

CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. São Paulo, Brasiliense, 18ª edição,2017. 

FERNANDES, Florestan. IANNI, Octavio. (org.) Sociologia Crítica e Militante. São Paulo.           

Expressão Popular. 2004. 

FERNANDES, Florestan. A revolução Burguesa no Brasil: Ensaio de interpretação Sociológica.           

São Paulo. Contra Corrente. 6ª edição.2020. 

GIDDENS, A. Sociologia. Porto Alegre, Artmed, 6ª ed. 2012  
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HARARI, Yuval Noah. Sapiens. São Paulo: L&PM, 2018. 

LARAIA, Roque de B. Cultura: um conceito Antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 18ª edição,               

2005. 

QUINTANEIRO, Tânia. BARBOSA, Maria L. de Oliveira. OLIVEIRA, Maria G. Monteiro de. Um             

Toque de Clássicos: Marx, Durkheim, Weber. Belo Horizonte: UFMG, 2ª edição, 2017. 

SENNETT, Richard. A Corrosão do Caráter: as consequências pessoais do trabalho no novo             

capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 2015. 

Componente Curricular: Programação Orientada a Objetos 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 2º Ano 

Objetivos ou Competências 

Entender os principais conceitos da programação orientada a objetos; Aplicar as ideias e conceitos, no               

desenvolvimento prático, em problemas didáticos e do mundo real utilizando uma linguagem de             

programação atual e utilizada pelo mercado. 

Ementa 

Conceitos básicos do paradigma de programação orientada a objetos: abstração, classe, objeto, método, 

atributo, encapsulamento, herança, polimorfismo. Estudo de uma linguagem orientada a objeto: teoria 

e prática da programação. 

Bibliografia Básica 

FREEMAN, Eric; ROBSON, Elisabeth. Use a cabeça!: Programação JavaScript. 1ª ed. 2016. Alta 

Books. 

FURGERI, Sérgio. Programação orientada a objetos: Conceitos e técnicas. 1ª ed. 2014. Editora 

Érica. 

MCLAUGHLIN, B. Use a cabeça e projeto orientado ao objeto. 1ª ed. 2008. Alta Books. 

ZAKAS, Nicholas C. Princípios de orientação a objetos em JavaScript. 1ª ed. 2017. Novatec. 

DEITEL, Paul. Java: Como programar. 10.ed. Pearson.2016 

Bibliografia Complementar 
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CARVALHO, Thiago Leite. Orientação a objetos: Aprenda seus conceitos e suas aplicabilidades 

de forma efetiva. 1ª ed. 2016. Casa do Código. 

FLANAGAN, David; MATILAINEN, Pasi. JavaScript. Anaya Multimedia, 2007. 

NEGRINO, Tom; SMITH, Dori. JavaScript para world wide web. Pearson Education, 2001. 

MANZANO, JOSÉ AUGUSTO NAVARRO GARCIA. Guia de orientação e desenvolvimento de 

sites: HTML, XHTML, CSS E JAVASCRIPT/JSCRIPT. Saraiva Educação SA, 2010. 

ZACKAS, C. NICHOLAS. Princípios da Orientação a Objetos em JavaScript. 1ª ed. Novatec. 2017. 

Componente Curricular: Engenharia de Software 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 2º Ano 

Objetivos ou Competências 

Compreender os princípios fundamentais da Engenharia de Software; Distinguir os conceitos básicos            

de Engenharia de Software; Aplicar práticas e métodos da Engenharia de Software na construção de               

soluções computacionais; Modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados            

domínios de aplicação; Aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de            

projetos em sua área de atuação; Compreender o fenômeno da interação homem-computador,            

relacionando seus conceitos, métodos e técnicas ao delineamento e execução do processo de             

construção de interfaces para a proposição de recomendações de usabilidade. 

Ementa 

Processo de desenvolvimento de software. Metodologias típicas de desenvolvimento de software. Ciclo            

de vida de desenvolvimento de software. Qualidade de Software. Técnicas de Planejamento e             

gerenciamento de software. Gerenciamento de configuração de software. Engenharia de requisitos.           

Aspectos organizacionais da equipe de software. Ferramentas e linguagens de especificação. Visão            

geral do sistema. Levantamento de requisitos. Casos de uso. Diagrama de sequência de sistemas.              

Modelagem conceitual. Contratos. Projeto da Camada de Domínio. Conceitos da interação           

humano-computador. Ergonomia aplicada à informática. Interface. Conceito e aplicações da          

Ergonomia Cognitiva. Usabilidade e os Critérios Ergonômicos de Usabilidade. Recomendações de           

Acessibilidade. Navegabilidade. Princípios, estratégias e fases de testes de software. Processo de teste             

de software. Técnicas de teste de software (Critérios funcionais, estruturais e baseados em defeitos).  

Bibliografia Básica 
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GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2: uma abordagem prática. 3ªed. São Paulo. Novatec Editora, 2018.               

ISBN-13 : 978-8575226469 

Koscianski ,André. Qualidade de Software: aprenda as metodologias e técnicas mais modernas            

para o desenvolvimento de software. André Koscianski, Michel dos Santos Soares. -- 2. ed. São               

Paulo: Novatec Editora, 2007. ISBN-13 : 978-8575221129. 

DELAMARO,M. E.; MALDONADO, J. C.; JINO, M. Introdução ao Teste de Software. 2ª Ed.              

Elsevier, 2016. ISBN-13 : 978-8535283525 

PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional . 8ª ed. São Paulo:              

Pearson Education, 2016. ISBN-13 : 978-8580555332 

Bibliografia Complementar 

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9º Ed. Addison Wesley, 2011.  

PFLEEGER, S. L. Engenharia de Software - Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Pearson Education,               

2004 

REZENDE, D. A. Engenharia de Software e Sistemas de Informação. Rio de Janeiro: Brasport, 

2006. 

Bartié,Alexandre. Garantia de Qualidade de Software: adquirindo maturidade organizacional. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2002 - 5ª Reimpressão.  

MALDONADO, J. Automatização de Teste de Software com Ferramentas de Software Livre. 

Elsevier. (2018). 

TONSIG, Sérgio Luiz. Engenharia de Software - Análise e Projeto de Sistemas - 2ª ed. revisada e 

ampliada. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna Ltda., 2013. ISBN-13 : 978-8573936537 

Componente Curricular: Desenvolvimento WEB 

Carga Horária: 120h Período Letivo: 2º Ano 

Objetivos ou Competências 

Conhecer e utilizar a linguagem de marcação HTML; Conhecer e utilizar a linguagem de estilo CSS;                

Introduzir funcionalidades web com uso de linguagem JavaScript. 

Ementa 
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História da Internet e Web. HTML básico e avançado. CSS básico e avançado. Construção de web                

sites dinâmicos.  

Bibliografia Básica 

SILVA, Maurício Samy. Criando sites com HTML: sites de alta qualidade com HTML e CSS.               

Novatec Editora, 2008. 

MANZANO, José Augusto Navarro. Guia de orientação e desenvolvimento de sites: HTML,            

XHTML, CSS E JAVASCRIPT/JSCRIPT. Saraiva Educação SA, 2010. 

FREEMAN, Elisabeth. Use a cabeça!: HTML com CSS e HTML. Alta books, 2008. 

Bibliografia Complementar 

DUCKETT, Jon. HTML e CSS: Projete e construa websites. 1ª ed. Alta Books. 2016. 

NEGRINO, Tom; SMITH, Dori. JavaScript para world wide web. Pearson Education, 2001. 

SILVA, Maurício Samy. Fundamentos de HTML5 e CSS3. 1ª ed. Novatec. 2015. 

Componente Curricular: Sistemas de Bancos de Dados 

Carga Horária: 120h Período Letivo: 2º Ano 

Objetivos ou Competências 

Utilizar sistemas de gerenciamento de banco de dados; Conhecer a arquitetura de SGBD; Utilizar              

técnicas de modelagem de dados; Analisar e modelar um banco de dados; Entender o sistema de                

gerenciamento de dados (SGBD): arquitetura, segurança, integridade, concorrência, recuperação após          

falha, gerenciamento de transações; Utilizar a linguagem de consulta (SQL). 

Ementa 

Sistemas de gerência de banco de dados: Conceitos básicos, tipos de abordagens de BD; Abordagem               

relacional: modelo de dados e restrições de integridade, álgebra e cálculo relacional; normalização e              

dependências funcionais; Outros aspectos: concorrência, transações, reconstrução; Modelagem e         

projeto de banco de dados; Modelagem entidade-relacionamento; Transformações entre modelos de           

BD; Implementação de projetos lógicos de Bancos de Dados através do uso de um SGBD em SQL,                 

aspectos de Administração e manutenção de Sistemas de Banco de Dados; O estudo de SQL através da                 

definição e utilização de visões e introdução ao conceito de processamento de transações. Introdução a               
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Banco de dados NoSQL. 

Bibliografia Básica 

Heuser. C.A. Projeto de Banco de Dados. 6ª edição. Ed. Bookman, Porto Alegre, 2009. 

ROB, Peter; CORONEL, Carlos. Sistemas de banco de dados. Projeto, implementação. Editora:            

Cengage Learning, 2011. 

COSTA, Roberto Luis de Carvalho. SQL: guia prático. Rio de Janeiro: Brasport, 2004. 

ALVES, Wiliam Pereira. Banco de Dados: Teoria e Desenvolvimento. São Paulo: Érica, 2012. 

FOWLER, Martin, SADALAGE, Pramod J. NoSQL Essencial: um Guia Conciso Para o Mundo             

Emergente da Persistência Poliglota. Editora NOVATEC, 2013. 

Bibliografia Complementar 

Ullman, J.D.; Widom, J. A first course in database systems. Prentice Hall, 1997 

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Banco de dados projeto e implementação. Saraiva Educação            

SA, 2020. 

DATE, C. J. Introdução a sistemas de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

KORTH, H.; SILBERSCHATZ, A.; SUDARSCHAN, S. Sistema de Bancos de Dados. 5.ed. São             

Paulo: Makron Books, 2008. 

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. Sistemas de Banco de Dados. 6.ed. São Paulo: Pearson Addison              

Wesley, 2011.  

BOAGLIO, Fernando. MongoDB: construa novas aplicações com novas tecnologias. Editora Casa           

do Código, 2015. 



 

 

 
65 

Componente Curricular: Instalação e Manutenção de Computadores 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 2º Ano 

Objetivos ou Competências 

Estudar os conceitos básicos relacionados à estrutura e funcionamento dos computadores digitais;            

Compreender o funcionamento dos microcomputadores e periféricos a partir da análise de seus             

componentes. 

Ementa 

Composição de um sistema computacional: CPU, Placa -Mãe, Memória Principal, Memória           

Secundária, Dispositivos de Entrada, Dispositivos de Saída, Placas de Expansão. Placas mãe: Clock             

interno, Clock externo e cache, Formatos de placa mãe, O processador e seu soquete, Módulos de                

memória e Interfaces. Gabinetes e Fontes de Alimentação: Tamanho e ventilação, potência, conectores             

e dimensionamento de fontes. Unidades de Disco: Conexões nas unidades de disquete, Conexões nos              

discos rígidos IDE, Discos Serial ATA, Conexões nas unidades de CD e DVD IDE, Mecânica de                

discos rígidos, Desempenho de discos rígidos. Processadores: Conceitos gerais, Barramento do           

sistema. Clock interno e clock externo; Memória cache, Modelos, Processadores atuais. Memórias:            

Leitura e escrita, Módulos de memórias, tipos. Jumpers, conexões e configurações de hardware:             

Jumpers e dip switches, Os jumpers mais importantes, Conectores USB; Montagem básica de um              

micro; Conceitos fundamentais do processo de formatação de dispositivos de armazenamento;           

Preparação de dispositivos de armazenamento para o uso; Particionamento físico e lógico do             

dispositivo de armazenamento; Instalação do Sistema Operacional Windows e Linux; Instalação de            

drivers de dispositivos; Instalação e remoção de softwares de terceiros; Segurança dos dados com              

antivírus; Métodos e técnicas para otimização do sistema operacional; Criação de imagens de             

instalação de sistemas operacionais; Utilização de máquinas virtuais. Eletrônica básica conceitos de            

eletricidade Cargas elétricas, tensão, corrente e resistência elétrica; potência e energia elétrica;            

Componentes eletrônicos: Resistores; capacitores; transformadores; diodos; transistores; circuitos        

integrados. 

Bibliografia Básica 

MONTEIRO, Mário A. Introdução à organização de computadores. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC,              

2007. ISBN-13 : 978-8521615439 

STALLINGS, William. Arquitetura e Organização de Computadores. 10.ed. São Paulo:          

Prentice-Hall Brasil, 2017. ISBN-13 : 978-8543020532 
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DELGADO, José ; RIBEIRO, Carlos . Arquitetura de Computadores.5.ed.LTC, 2017. ISBN-13 :            

978-8521633532 

Bibliografia Complementar 

WEBER, Raul Fernando. Fundamentos de arquitetura de computadores. 4. ed. Porto Alegre: 

Bookman: Instituto de Informática da UFRGS, 2012. ISBN-13 : 978-8540701427 

SILVA, Camila Ceccatto da; DATA, Marcelo Luiz; PAULA, Everaldo Antônio de. Manutenção            

completa em computadores. 1ª.ed. São Paulo: Editora Viena, 2009. 

CARDOZO, Rodrigo. Eletrônica. E-tec, 2011. 

3º ANO 

Componente Curricular: Língua Portuguesa - Gramática/Redação 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 3º Ano 

Objetivos ou Competências 

Compreender e analisar textos orais e escritos em língua portuguesa nas diversas situações de interação               

sociocomunicativas, considerando os vários discursos que circulam na gramática normativa,          

compreendendo e praticando as flexões das classes gramaticais 

 

Objetivos Específicos Gramática: 

Conhecer a estrutura da oração; Compreender como ocorre a concordância nominal e verbal. 

Objetivos Específicos Produção Textual 

Ler e produzir textos diversos, enfocando as sequências representativas dos gêneros estudados: O             

Texto Dissertativo-Argumentativo. O Texto Argumentativo. Redação ENEM. Gráficos e Infográficos.          

Carta Aberta e Manifesto. Crítica de Filme. Abaixo-Assinado.  

Ementa 

Gramática 

Período Simples e Composto por Coordenação. Período Composto por Subordinação. Período           

Composto por Coordenação e Subordinação. Orações Subordinadas Substantivas. Orações         

Subordinadas Adjetivas e adverbiais. Pontuação. A Concordância. A Regência. A Crase. Colocação            

pronominal. A Ordem dos Termos nos Enunciados. 
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Produção Textual 

O Texto Dissertativo-Argumentativo. O Texto Argumentativo. Redação ENEM. Gráficos e          

Infográficos. Carta Aberta e Manifesto. Crítica de Filme. Abaixo-Assinado. 

Bibliografia Básica 

CEREJA, William. DIAS VIANNA, Carolina. DAMIEN, Cristiane. Português contemporâneo:         
diálogo, reflexão e uso. 1ª ed. vol. 3. São Paulo: Editora Saraiva, 2016. 

FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática.4ª ed. São Paulo: FTD 2014.  

SACONNI. Luiz Antonio. Nossa Gramática Contemporânea: Teoria e Prática. Ed. Nova Geração,            
2019  

Bibliografia Complementar 

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Cia Editora Nacional, 2019. 

GARCEZ, L. H. do C. Técnica de redação: o que é preciso saber para bem escrever. São Paulo:                  
Martins Fontes, 2002. 

 FARACO, C. A. TEZZA, C. Oficina de texto. Petrópolis: Vozes, 2003.  

Componente Curricular: Língua Portuguesa - Literatura 

Carga Horária: 40h Período Letivo: 3º Ano 

Objetivos ou Competências 

Estudar os gêneros literários, correlacionando-os à cultura e à história. Considerar os aspectos             

temáticos, composicionais e estilísticos; Compreender a literatura como manifestação cultural da           

sociedade brasileira, conhecendo os estilos de época como retrato da evolução cultural e social do               

Brasil, bem como, sua evolução discursiva e ideológica. 

Ementa 

O Modernismo: O Modernismo em Portugal. O Pré Modernismo no Brasil. 1a Fase do Modernismo no                

Brasil (1922-1930) - Prosa e Poesia; 2a fase do Modernismo no Brasil (1930-1945) - Prosa e Poesia. A                  

Prosa e a Poesia no Brasil após 1945. A Literatura Africana e indigena em Língua Portuguesa. 

Bibliografia Básica 
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CEREJA, William. DIAS VIANNA, Carolina. DAMIEN, Cristiane. Português contemporâneo:         
diálogo, reflexão e uso. 1ª ed. vol. 3. São Paulo: Editora Saraiva, 2016. 

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 2004. 

CEREJA, William Roberto. Ensino de Literatura: uma proposta dialógica para o trabalho com             
literatura. São Paulo: Atual, 2005. 

Bibliografia Complementar 

SACONNI. Luiz Antonio. Nossa Gramática Contemporânea: Teoria e Prática. Ed. Nova Geração,            
2019 

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Cia Editora Nacional, 2019. 

JOBIM, José Luís (Org.). Introdução aos gêneros literários. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1999. [série              
Ponto de Partida; vol. 2]. 

GARCEZ, L. H. do C. Técnica de redação: o que é preciso saber para bem escrever. São Paulo:                  
Martins Fontes, 2002. 

 FARACO, C. A. TEZZA, C. Oficina de texto. Petrópolis: Vozes, 2003.  

Componente Curricular: Língua Inglesa 

Carga Horária: 40h Período Letivo: 3º Ano 

Objetivos ou Competências 

Localizar informações e inferir o sentido de uma palavra ou expressão; Produzir relatos sobre situações               

comunicativas definidas, utilizando estruturas básicas da Língua Inglesa (viagens, experiências,          

rotinas, entre outras); Conhecer e usar a língua inglesa como instrumento de acesso a informações;               

Contextualizar e compreender a formação de palavras e sua aplicabilidade; Integrar conhecimentos            

prévios sobre a Língua Inglesa aos novos conteúdos trabalhados; Aplicar mecanismos linguísticos e             

contextuais na produção de roteiros de textos sobre situações comunicativas, como entrevistas escritas             

ou cartazes temáticos; Comparar textos de gêneros distintos, identificando suas características;           

Reconhecer o uso e a função da construção dos discursos direto e indireto em língua inglesa, como                 

também a função das vozes ativa e passiva; Utilizar estratégias de leitura na compreensão geral e                

específica de textos; Aplicar mecanismos linguísticos e contextuais na produção de textos sobre             

situações comunicativas; Reconhecer a importância da produção cultural em Inglês como           

representação da diversidade cultural e linguística; Aplicar às novas situações comunicativas o            

vocabulário considerado novo; Aplicar as competências linguísticas (gramaticais/sociolinguística,        

discursiva e estratégica) para a adequação do nível textual; Aplicar conhecimentos da Língua Inglesa              

na resolução de questões no padrão utilizado em avaliações diversas, como ENEM e vestibulares. 
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Ementa 

Textos de vários gêneros sobre temas relevantes para o aluno e a sociedade em língua estrangeira                

moderna (música, cinema, teatro e artes plásticas), uso de estratégias de leitura (skimming, scanning,              

palavras transparentes) e questões para a compreensão geral e detalhada dos textos; Aspectos culturais              

da língua estrangeira; Estudo de vocabulário: Advérbios, Preposições, Marcadores Discursivos,          

Expressões idiomáticas, collocations , Prefixos e Sufixos, multi-word verbs; Revisão Gramatical:           

Pronomes, Tempos Verbais: Present Perfect, Simple Past, Past Perfect, Modal Verbs, Third            

Conditional; Discursos Direto e Indireto, Voz passiva; Questões tipo ENEM e de vestibulares em              

geral. 

Bibliografia Básica 

KIMERLIENE, Viviane [et at.] Circles III. 1ª ed. São Paulo: FTD, 2016. 

CRUZ, T. D. e SILVA, A. V. e ROSAS, Marta. Inglês.com. Textos para informática. São Paulo: 

Disal, 2003. 

CRUZ, Décio Torres. Inglês Instrumental para informática. English Online. São Paulo: Disal, 2013. 

GALLO, Lígia Razera. Inglês instrumental para informática. Módulo III. São Paulo, 2008. 

Bibliografia Complementar 

DREY, Rafaela Fretzner et all. Inglês: Práticas de leitura e escrita. Porto Alegre: Penso, 2015.  

THOMPSON, Marco Aurélio. Inglês Instrumental: Estratégias de leitura para informática e           

internet. São Paulo: Érica, 2016. 

RAMOS, R. C. G. Gêneros textuais: uma proposta de aplicação em cursos de inglês para fins                

específicos. In: The ESPecialist, 25. 2: 107-129.  PUC-SP, 2004  

Componente Curricular: Língua Espanhola 

Carga Horária: 40h Período Letivo: 3º Ano 

Objetivos ou Competências 

Aprender a língua estrangeira moderna, espanhol, como forma de expressão e comunicação, além de              

conhecer os valores e sentidos da língua na perspectiva intercultural, principalmente, no contexto do              

Brasil, pertencente ao Mercosul e cercado por países hispano-falante; Interpretar textos em língua             
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espanhola para entender e analisar os mesmos em situações interativas e interdisciplinares nos             

contextos de informação digital; Reconhecer a língua como materialidade variada e flexível por conta              

das diferenças geográficas, culturais e situacionais dos contextos em que se manifesta e por admitir               

diferentes modos de realização na interação; Produzir textos escritos de diversos gêneros textuais,             

refletindo no processo de compreensão textual, a informatividade e intencionalidade dos discursos            

presentes em diferentes culturas; Ampliar o vocabulário da língua espanhola ao ler textos do idioma               

estudado e desenvolvido ao longo dos estudos; Identificar, por meio de exercícios, ortografia,             

observando a correta pronúncia das palavras e as semelhanças e diferenças em relação à Língua               

Portuguesa; Produzir com adequação e segurança, textos orais e/ou escritos de diferentes gêneros:             

seminário, debate, resumo, textos instrucionais; Observar e fixar as divergências lexicais como os             

falsos cognatos ( Heterosemánticos); Compreender os pronomes pessoais e verbos regulares no            

presente do indicativo. 

Ementa 

Leitura de textos em língua Espanhola na perspectiva intercultural e interdisciplinar nas variadas             

situações de interação social; Estudo das variações Linguísticas da `língua Espanhola com            

materialidade variável e flexível que atenda as necessidades de entender a informalidade e a intenção               

de textos interdisciplinares; Ortografia da Língua Espanhola; Divergências lexicais; Pronomes          

pessoais; Verbos no presente do indicativo; Apresentação de seminários e pesquisas sobre países             

latino-americanos; Produção de textos de diferentes gêneros textuais. 

Bibliografia Básica 

María de Los Ángeles J. García e Josephine Sábchez Hernández. Español Sin Fronteiras. Scipione.              

São Paulo. 2013. 

Soraia Osman, Neide Elias e Pricilla Reis. Enlaces- Español para Jóvenes Brasileños. Macmillan.             

São Paulo 2010. 

Florencio Valenzuela Soto. Gran Diccionário ilustrado de la Lengua Española. Foundation Books            

S.ABuenos Aires. 2011.Básica 

Bibliografia Complementar 

Soraia Osman, Neide Elias, priscila Reis, Sonia Izquierdo, Jenny Valverde. Enlaces- español para             

Jóvenes brasileleños. língua estrangeira Moderna. espanhol. ensino Médio. Volume 3 Macmillan 

COIMBRA, Ludmila; et al. Espanhol: Ensino Médio. Edições SM, 2014. 

MARIANO, G. ¡Muy amigo!: um guia de espanhol para escapar das armadilhas do portunhol.              

Rio de Janeiro: DIFEL, 1999. 
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MARTIN, I. R. Espanhol: série Brasil:  Ensino Médio, São Paulo: Ática, 2007.  

MILANI. Esther Mª. Gramática de espanhol para brasileiros. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
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Componente Curricular: Matemática 

Carga Horária: 120h Período Letivo: 3º Ano 

Objetivos ou Competências 

Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre                

ela. Resolver e elaborar problemas envolvendo a distância entre dois pontos do plano cartesiano.              

Associar uma reta representada no plano cartesiano a sua representação algébrica e vice-versa.             

Dominar a aplicação dos conhecimentos de geometria analítica na resolução de problemas. Interpretar             

geometricamente os coeficientes da equação de uma reta. Identificar a equação de uma reta              

apresentada a partir de dois pontos dados ou de um ponto e sua inclinação. Associar a equação de uma                   

circunferência a sua representação no plano cartesiano. Dominar a aplicação dos conhecimentos de             

geometria analítica na resolução de problemas. Reconhecer, entre as equações de 2º grau com duas               

incógnitas, as que representam circunferências. Determinar as equações reduzida e geral da            

circunferência. Determinar as posições relativas da circunferência em relação a ponto, reta e outra              

circunferência. Efetuar operações (adição, subtração, multiplicação e divisão) com polinômios. Tomar           

decisões diante de situações – problema, argumentando com base na interpretação das informações e              

nos conhecimentos sobre polinômios. Determinar o conjunto solução de equações polinomiais.           

Dominar as propriedades dos números complexos e suas representações, na forma algébrica, gráfica e              

trigonométrica e capacidade para resolver problemas que os envolva. Utilizar a definição de números              

complexos na resolução de equações. Interpretar nas formas algébrica e trigonométrica as operações             

com números complexos. Resolver e elaborar problemas envolvendo proporcionalidade entre mais de            

duas grandezas, incluindo problemas com escalas e taxa de variação. Resolver e elaborar problemas              

envolvendo proporcionalidade, incluindo duas ou mais grandezas direta e/ou inversamente          

proporcionais. Resolver problemas envolvendo porcentagem, incluindo cálculo de acréscimos e          

decréscimos, determinação de taxa percentual e porcentagem de porcentagem. Resolver problemas           

envolvendo juros simples ou composto. 

Ementa 

Geometria Analítica (Ponto, Reta e Circunferência); Polinômios; Equações Algébricas ou Polinomiais;           

Números Complexos; Matemática Financeira (Razão e Proporção, Grandezas diretas e inversamente           

proporcional, Juros Simples, Juros Compostos) 

Bibliografia Básica 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática, Contexto e Aplicações. Vol. único,4ª Edição. Editora Ática 
Didáticos, 2019. ISBN-13 : 978-8508190034 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática - 3º Ano: Contexto & aplicações, 4ª Edição. Editora Ática              
Didáticos, 2019. ISBN-13 : 978-8508129188 
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PAIVA, Manoel. Moderna Plus Matemática 3. 3ª Edição. Editora Moderna.São Paulo, 
2015.ISBN-13 : 978-8516100353 

Bibliografia Complementar 

IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel; DEGENSZAJN, David. Fundamentos de matemática elementar          
- Volume 11: Matemática comercial, matemática financeira e estatística descritiva. 2ª Edição:            
Editora Saraiva Didáticos, 2019. ISBN-13 : 978-8535717600 

DOLCE, Osvaldo; POMPEO,José Nicolau. Fundamentos de matemática elementar - Volume 10:           
Geometria espacial - Posição e métrica. 7ª Edição: Editora Saraiva Didáticos, 2019. ISBN-13 :              
978-8535717587 
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Componente Curricular:Arte 

Carga Horária: 40h Período Letivo: 3º Ano 

Objetivos ou Competências 

Conhecer diversas formas de produção e comunicação artística, desenvolver a criticidade sobre essas             

produções e seu contexto político e histórico; Refletir sobre a natureza e função da linguagem artística                

em seus diferentes estilos, modos perceptivos, singularidades e diversidades socioculturais e históricas; 

Refletir sobre as contribuições das matrizes culturais brasileiras nas produções artísticas           

contemporânea; Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar,            

produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e             

responsável; Produzir e vivenciar a prática de produção artística em oficinas e atividades expositivas e               

museográficas. 

Ementa 

Novas linguagens do mundo contemporâneo: charge, cartum e histórias em quadrinhos, o mundo da              

fotografia digital. Cinema e as novas tecnologias na produção de imagens digitais.Arte digital.             

Storyboard com uso de software; Arte contemporânea e o hibridismo na Arte: Pop Arte, Op Art, Street                 

Art, Happening e Performance, Body Art, Instalação e Intervenções; Arte Conceitual; Assemblage,            

Land Art, Hiper Realismo; Art Door; Arte Cinética; Arte-Computador; Holografia; Cultura Maker;            

Tecnologia na produção de imagens.  

Bibliografia Básica 

ARGAN, Giulio. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

BÉA, Meira. Percursos da Arte. São Paulo: Scipione, 2017. 

BULHÕES, Maria Amélia; SILVA, Fernando Pedro; PIMENTEL, Lucia Gouvêa. Arte          

Contemporânea no Brasil. 1ª Ed. Belo Horizonte: C/Arte, 2019. 

GOMBRICH, E. H. A História da Arte. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999 

LIESER, Wolf. Arte Digital. 1ª Ed. São Paulo: Konemann, 2020. 

SEVERIANO, Jairo. Uma história da música popular brasileira: das Origens à Modernidade. 3ª             

Edição. São Paulo: Editora 34, 2013.  

Bibliografia Complementar 
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BAHIANA, Ana Maria. Nada Será Como Antes - Mpb nos Anos 70 - 30 Anos Depois. Rio de                  

Janeiro: Editora: Senac, 2013.  

DOMINGUES, D. (Org.). Arte no século XXI: a humanização das tecnologias. São Paulo: Unesp,              

1997. 

GULLAR, Ferreira. Arte Contemporânea Brasileira. 1ª. ed. São Paulo: Lazuli, 2005. 

TRIGO, Luciano. A grande feira: uma reação ao vale-tudo na arte contemporânea: Uma reação              

ao vale-tudo na arte contemporânea. São Paulo: Civilização Brasileira, 2009. 
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Componente Curricular: Educação Física 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 3º Ano 

Objetivos ou Competências 

Refletir sobre a cultura corporal a partir de bases científicas e tecnológicas, adotando uma postura               

autônoma e crítica para a melhoria da saúde e da qualidade de vida, reconhecendo e valorizando seu                 

papel como cidadão e as implicações deste no mundo do trabalho. 

Ementa 

Qualidade de vida; Hábitos saudáveis; Transtornos alimentares; Lazer; Lutas; Corpo, cultura e            

sociedade; Inclusão, acessibilidade e cultura digital; Projetos de Educação Física e os recursos das              

Técnicas de Informática. 

Bibliografia Básica 

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia alimentar para a população brasileira: promovendo a            

alimentação saudável. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 210p. (Série A. Normas e Manuais             

Técnicos). Disponível em: http://nutricao.saude.gov.br/docs/geral/guia_alimentar_conteudo.pdf.    

Acesso em 01 set. 2020. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.             

Dez passos para uma alimentação saudável: guia alimentar para crianças menores de dois anos :               

um guia para o profissional da saúde na atenção básica. 2 ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010.                  

72 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). Disponível em :           

http://nutricao.saude.gov.br/publicacoes.php 

MATTOS, M. G. de; NEIRA, M. G. Educação Física na Adolescência. São Paulo: Phorte, 2004. 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Ministério da Educação. Portal de Inclusão Digital. Disponível em:          

http://www.inclusaodigital.gov.br/inclusao/. Acesso em 01 set. 2020. 

PEREZ-GOMEZ, Ángel I. Educação na era digital: a escola educativa. Porto Alegre: Penso, 2015. 



 

 

 
77 

Componente Curricular: Biologia 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 3º Ano 

Objetivos ou Competências 

Conhecer os principais conceitos em Ecologia; Entender como se dá o fluxo de energia e matéria nos                 

ecossistemas; Compreender a dinâmica de populações e comunidades, além dos processos de sucessão             

ecológica; Conhecer as principais características dos Biomas Brasileiros; Conhecer os principais           

problemas ambientais em nível local, regional e global; Entender a 1ª e 2ª lei de Mendel, Polialelia,                 

herança limitada ao sexo e transgênia; Compreender as principais evidências e princípios da teoria da               

evolução. 

Ementa 

Primeiras ideias sobre herança biológica; As bases da teoria cromossômica da herança. Divisões             

celulares: mitose e meiose. DNA, cromossomos e genes; Os trabalhos de Mendel; A primeira lei de                

Mendel; Exemplos de herança mendelianas; Cruzamento-teste; Noções de probabilidade; Construção          

de heredogramas; Padrões de dominância; Padrões de dominância e produto gênico; Genes letais.             

Alelos múltiplos; Pleiotropia; A segunda lei de Mendel; Interação gênica: Epistasia. Herança            

quantitativa; A herança de genes situados em um mesmo cromossomo; A construção de mapas              

cromossômicos; Algumas anomalias genéticas humanas; Herança citoplasmática. Efeito materno.         

Íntrons e éxons; Epigenética; Sistemas de determinação do sexo; Cromossomos sexuais humanos.            

Herança dos genes localizados nos cromossomos sexuais; Genes com expressão limitada ao sexo e              

influenciada pelo sexo; Melhoramento genético; Organismos geneticamente modificados. Clonagem.         

Terapia gênica, os avanços tecnológicos na área de informática permitiram um avanço na genética;              

Primeiras ideias sobre evolução; Teorias sobre evolução; Evidências da evolução; Seleção natural e             

adaptação; Breve história da teoria sintética da evolução; As bases genéticas da evolução; Deriva              

genética. Seleção natural. Especiação. Evolução e diversidade da vida; Modelos computacionais           

possibilitaram o desenvolvimento das teorias evolutivas; A vida ao longo da história geológica. A              

origem dos tetrápodes; A história evolutiva da espécie humana; Conceitos básicos de ecologia; Como              

os seres vivos estabelecem relações tróficas nos ecossistemas; Ciclos biogeoquímicos da água, do             

carbono, do oxigênio e do nitrogênio; As interações ecológicas entre seres vivos de uma mesma               

espécie; As interações ecológicas entre seres vivos de espécies diferentes. Dinâmica de populações e              

as variáveis populacionais; Fatores reguladores do tamanho das populações; Fatores determinantes dos            

ecossistemas; Sucessão ecológica; O que são biomas; Quais são os principais biomas mundiais e              

brasileiros; As condições que determinam a distribuição dos biomas; Algumas adaptações de plantas e              

animais aos biomas em que vivem; O impacto humano sobre a atmosfera, o solo, a água e a                  

diversidade; Modelos matemáticos-computacionais para estudos ecológicos e de aquecimento global. 
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Bibliografia Básica 

LOPES, SÔNIA. Bio: Volume 3/ Sônia Lopes; Sérgio Rosso - 1. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

AMABIS, JOSÉ MARIANO; MARTHO, GILBERTO RODRIGUES. Volume 2: Biologia das 

Populações - 3. Ed. São Paulo: Moderna, 2010. 

Begon, Michael, Townsend, Colin R., Harper, John L., Ecologia : de indivíduos a ecossistemas. Porto 

Alegre : Artmed, 2007. 

Bibliografia Complementar 

Griffiths, Antohony J. F.  Introdução à genética .Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013 

 Futuyma, Douglas J. Biologia evolutiva. Ribeirão Preto: FUNPEC-RP, 2009 
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Componente Curricular: Física 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 3º Ano 

Objetivos ou Competências 

Compreender e analisar os princípios básicos e as leis de reflexão e refração da óptica geométrica em                 

situações-problemas relacionando-os ao cotidiano; Obter noções básicas do movimento oscilatório, dos           

princípios de propagação das ondas e da Física moderna para aplicá-los em situações-problemas             

relacionando-os ao cotidiano; Reconhecer a importância e utilização dos fenômenos ópticos, das ondas             

eletromagnéticas e sonoras; Caracterizar os campos eletromagnéticos e compreender a relação entre            

eletricidade e magnetismo. 

Ementa 

Óptica Geométrica; As leis da reflexão e os espelhos planos; As leis da reflexão e os espelhos                 

esféricos; Refração da luz; Lentes esféricas. Instrumentos Ópticos; Ondulatória; Ondas; Acústica           

(Ondas Sonoras); Eletromagnetismo; Força magnética; Indução eletromagnética; Corrente alternada;         

Física Moderna; Teoria da Relatividade Especial; Teoria Quântica; Física Nuclear. 

Bibliografia Básica 

ÁLVARES, B. A.; LUZ, A. M. R. da. Curso de Física, v. 3, 4ª ed. São Paulo: Scipione, 1997. 

GASPAR, Alberto. Física - Volume Único. 1ª Ed. São Paulo. Ed. Ática, 2001. 

MÁXIMO, Antônio; ALVARENGA, Beatriz. Física – volume 3. 6ª Ed. São Paulo. Ed. Scipione,2006. 

Bibliografia Complementar 

BONJORNO, J. R. et al. Física: história & cotidiano. v. único. 2ª ed. São Paulo: FTD, 2005. 

RAMALHO; NICOLAU; TOLEDO. Os Fundamentos da Física. São Paulo: Moderna, 2003. 

SAMPAIO, J. L. P.; CALÇADA, C. S. V. Física. v. único, 2ª ed. São Paulo: Atual, 2005. 



 

 

 
80 

Componente Curricular: Química 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 3º Ano 

Objetivos ou Competências 

Desenvolver o conhecimento científico-tecnológico vinculando o mesmo com o contexto social em            

que o aluno está inserido, objetivando a formação de cidadãos mais conscientes, criativos, com valores               

éticos e morais de desenvolver ações modificadoras; Identificar fontes de informação relevantes em             

química, sabendo interpretá-las, não só no seu aspecto químico, mas considerando as interações             

sócio-políticas, culturais, econômicas e ambientais; Discutir as diversas relações entre a estrutura de             

compostos orgânicos, suas propriedades químicas e físicas, bem como sua reatividade; Introduzir os             

fundamentos da química orgânica estrutural; Compreender as estruturas orgânicas e a teoria que é              

usada para explicá-las e nomenclatura; Compreender a natureza tridimensional das moléculas           

orgânicas usando conceitos de Conformação e Estereoquímica; Entender reatividade de moléculas a            

partir dos mecanismos de reações específicas tais como substituição, eliminação e adição em             

compostos alifáticos e aromáticos. 

Ementa 

Introdução à Química Orgânica; Hidrocarbonetos; Funções orgânicas oxigenadas (função do álcool 

diferenças entre álcool isopropílico e os demais); Compostos nitrogenados; Estereoquímica; Estrutura e 

Propriedades dos compostos orgânicos; Reações orgânicas; Compostos orgânicos naturais e sintéticos; 

Polímeros (novos materiais que possam ser usados na fabricação de equipamentos de informática.). 

Bibliografia Básica 

FONSECA, M. R. M. Química: Química Orgânica, vol. 3. São Paulo: Editora Ática, 2014.  

PERUZZO, F. M.; CANTO, E. L. Química na Abordagem do Cotidiano: Química Orgânica, vol.              

3. 4a ed. São Paulo: Editora Moderna, 2010. 

USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química, vol. Único. 9ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. 

Bibliografia Complementar 

FELTRE, R. Química: Química Orgânica, vol. 3. 7ª ed. São Paulo: Editora Moderna, 2008.  

REVISTA QUÍMICA NOVA NA ESCOLA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química,           

1995-2015.  

ROCHA, J. C.; ROSA, A. H.; CARDOSO, A. A. Introdução à Química Ambiental. 2ª ed. Porto                
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Alegre: Bookman, 2004 
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Componente Curricular: História 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 3º Ano 

Objetivos ou Competências 

Analisar a dinâmica dos principais acontecimentos que marcaram a história nacional e mundial de fins               

do século XIX e ao longo do século XX. Entender os aspectos culturais e tecnológicos que constituem                 

as nacionalidades, os governos e os mercados no esboço do pós-colonialismo, pós imperialismo e              

globalização; Problematizar a noção de paternalismo, populismo, antissemitismo, raça/etnia         

imperialismo, totalitarismo, neocolonialismo e tecnologia na contemporaneidade; 

Ementa 

Brasil na Primeira República; I Guerra Mundial; Revolução Russa de 1917; Crise de 1929;Os Regimes               

Totalitários na Europa; Governo de Getúlio Vargas (1930-1945); Segunda Guerra Mundial;A Guerra            

Fria; Descolonização da África e da Ásia; Governos Populistas no Brasil(1946-1964).; Experiências de             

Esquerda na América Latina; O Regime Autoritário no Brasil(1964-1985); Fim do Socialismo Real; A              

Redemocratização do Brasil; Globalização, Mundialização e suas tecnologias. África: Civilizações e           

Organizações Políticas Pós-Coloniais; A partilha da África; Descolonização; O Apartheid e a era             

Mandela. 

Bibliografia Básica 

VICENTINO, Cláudio; VICENTINO, Bruno. Olhares da história: Brasil e Mundo. São Paulo:            

Scipione, 2016. 

HOBSBAWN, Eric. A era das revoluções. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007. 

HOBSBAWM, Eric. A era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. tradução Marcos             

Santarrita; revisão técnica Maria Célia Paoli. — São Paulo: Companhia das Letras, 1995.  

Bibliografia Complementar 

HOBSBAWM, Eric.A era dos impérios. Tradução Sieni Maria Campos e Yolanda Steidel de Toledo; 

revisão técnica Maria Célia Paoli. — Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 

FICO, Carlos. História do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Contexto, 2015. 

Componente Curricular: Geografia 
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Carga Horária: 80h Período Letivo: 3º Ano 

Objetivos ou Competências 

Compreender a realidade social, nas esferas local, regional e global; Analisar os processos de              

organização do espaço geográfico, através da relação sociedade e natureza, em um contexto crítico e               

histórico; Reconhecer a espacialização das contradições e dos conflitos socioeconômicos e culturais            

como produto de uma sociedade desigual, tendo em vista a construção de um espaço mais igualitário. 

Ementa 

Atividades agropecuárias; Atividades industriais; Urbanização; Fontes de energia; Sistemas de          

Transportes e Comunicações. Geografia política, Velha e Nova Ordem Mundial e Geopolítica; O             

Comércio multilateral e os Blocos Econômicos; Principais conflitos mundiais e suas consequências            

sociais e econômicas. 

Bibliografia Básica 

ALMEIDA, Lúcia Marina Alves de . RIGOLIN, Tércio Barbosa. Fronteiras da Globalização. v. 2. 3. 

Ed. – São Paulo: Ática, 2016. 

MAGNOLI, Demétrio. Geografia para o ensino Médio. Atual, 2012. 2ª ed. 

MAGNOLI, D.; ARAUJO, R. Geografia Geral e Brasil: paisagem e território. São Paulo: Moderna, 

2010 

Bibliografia Complementar 

ALMEIDA, L. M. A.; RIGOLIN, T. B. Geografia: Novo Ensino Médio. São Paulo: Ática, 2003.  

BOLIGIAN, L.; BOLIGIAN, A. T. A. Geografia: espaço e vivência. 2. ed. São Paulo: Atual, 2007.  

TERRA, L.; COELHO, M. A. Geografia Geral: o espaço natural e socioeconômico. 5.ed. São 

Paulo: Moderna, 2005. 

Componente Curricular: Filosofia 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 3º Ano 

Objetivos ou Competências 
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Problematizar e refletir filosoficamente sobre a natureza e a cultura; a diferentes linguagens artísticas,              

compreendendo o lugar da experiência estética na vida humana; Compreender ética, moral e liberdade              

para a regulação da conduta humana e sua relação com: com o eu, o outro e o mundo; Pensar o espaço                     

da política, da ética e da estética ao longo do processo histórico e dos problemas sociais pertinentes à                  

compreensão da vida democrática, da participação cidadã e da organização coletiva; Relacionar às             

discussões filosóficas sobre os avanços tecnocientíficos, a bioética a responsabilidade social e a             

convivência humana; Discutir e argumentar sobre os problemas que envolvem a democracia            

participativa, os direitos humanos, as desigualdades sociais e a sociedade da informação; Refletir sobre              

questões que envolvem a prática profissional no campo da informação e sua relação com sigilo,               

respeito às diferenças, à dignidade humana, publicidade, manipulação de informação, crimes de            

informática e fraudes na Web. 

Ementa 

Filosofia prática: antropologia filosófica, cultura e natureza e o processo de humanização; estética,             

ética e política; Trata das questões que envolvem a ética/bioética e a construção do sujeito moral;                

Abrange as discussões sobre a política, seu contexto histórico e suas relações com a cultura e a                 

sociedade; Contempla discussões sobre os direitos humanos, sociais, políticos e culturais e as questões              

que envolvem temas como: inclusão, diversidade, etnias, ciência, técnica, saúde, ética profissional e da              

informação, dentre outras. 

Bibliografia Básica 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à 

Filosofia. São Paulo: Ática, 1993. 

NUNES, Benedito. Introdução à filosofia da arte. São Paulo: Ática, 1999. 

GALLO, Sílvio. Ética e Cidadania: caminhos da filosofia. São Paulo: Papirus, 2012. 

Bibliografia Complementar 

CARRASCO, Alexandre. A liberdade.  São Paulo: Martins Fontes, 2011. 

CASTELLS, Manuel. Sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2013. 

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1997. 

DUPAS, Gilberto. Ética e poder na sociedade da informação. São Paulo: Unesp, 2011.  

GAARDEN, Jostein. O mundo de Sofia: Romance da história da filosofia. São Paulo: Schwarcz, 

2012. 

HARARI,  Yuval Noah. Homo Deus. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 
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HARARI,  Yuval Noah. 21 lições para o século XXI. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.  

JANINE, Renato. A Democracia. São Paulo: Publifolha, 2008. 

SILVA, Franklin Leopoldo; GRACIOSO, Joel. A Ética.  São Paulo: Martins Fontes, 2011. 

Componente Curricular: Sociologia 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 3º Ano 

Objetivos ou Competências 

Conhecer os conceitos básicos de Ciência Política: poder, estado e governo, tipos e formas de governo,                

instituições políticas; Identificar poder (institucional e simbólico) e de autoridade e força e as relações               

com seus discursos ideológicos e a ideologia, em seus impactos na vida social; Compreender, a partir                

de uma análise histórica e interdisciplinar, as diferentes formas de estado e regulação da vida social,                

analisando criticamente as relações entre estado, política e transformações sociais; Contextualizar           

diferentes formas de organização do poder em diferentes tipos de sociedade e culturas; Compreender              

criticamente sobre a formação do estado brasileiro, refletindo a influência nesta formação do             

patrimonialismo, patriarcalismo e escravismo e a interface com os problemas sociais existentes nesta             

sociedade; Analisar o exercício da política com um campo de disputa pelo poder em suas diversas                

faces; Conhecer os fundamentos teóricos, políticos e ideológicos que sustentam a democracia moderna;             

Reconhecer a existência de diferentes visões de mundo procedentes de grupos socioculturais distintos;             

compreendendo o agir politicamente, nos diferentes espaços sociais; Entender a importância da            

participação política e a ocupação de espaços institucionais tais como: conselhos, orçamento            

participativo, fóruns, projeto de iniciativa popular; Identificar os movimentos sociais tradicionais (de            

classes), movimentos urbanos e movimentos pós-materiais, seus elementos constitutivos, projetos,          

ideologia e organização; Compreender a ação dos movimentos: feminista, étnicos-raciais, ambientais,           

sindicais, socialistas e liberais em sua relação com a democracia; Caracterizar a identidade social e               

política atuante e dinâmica como elemento constante na luta pelo exercício da cidadania como              

capacidade humana de fazer-se sujeito; Perceber como a tecnologia da informação, pelo uso da              

internet, dos algoritmos tem influenciado nos processos de participação democrática; Situar o existir             

humano na Modernidade, alta modernidade ou pós-modernidade; onde estamos? Compreender a           

Modernidade líquida e seus aspectos na vida cotidiana (Bauman, Giddens); Entender os fatores que              

contribuem para o processo de globalização-ocidentalização, seus modos de vida e de consumo,             

integração regional e desenvolvimento global; Reconhecer a ascensão da tecnologia das comunicações            

e da informação como propulsores do processo de globalização; Trazer as principais características da              

cibercultura e da chamada sociedade em rede ou da informação; Propor uma leitura crítica a respeito                

da globalização e da ciência; Contribuir para a avaliação dos impactos positivos e negativos da               
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sociedade informática; Compreender o curso da vida na perspectiva sociológica, considerando os            

diversos estágios do viver; Ressaltar a importância da compreensão do envelhecimento e suas             

implicações para as sociedades ocidentais; Aprender sobre a morte, morrer e luto; Perceber a formação               

das famílias e dos relacionamentos íntimos; trabalho e cuidado, relacionamento homoafetivos,           

violência intima, abuso sexual de crianças, violência doméstica, amor líquido; Refletir sobre o corpo e               

a sociologia da saúde e da doença, deficiência exclusão e inclusão; Entender o estudo sociológico da                

religião, a secularização, o fundamentalismo religioso. 

Ementa 

Introdução ao estudo dos conceitos básicos da Ciência Política: poder, política, estado. Caracterização             

das diversas formas de poder e de estado; Compreensão dos elementos que constituem a formação do                

estado brasileiro; Aprofundamento do estudo da democracia como expressão política das sociedades            

modernas; Reflexão sobre a democracia, movimentos sociais e cidadania, relacionando-os.          

Compreensão no que se constitui a modernidade; Exame da questão relativa às sociedades modernas e               

informacionais no mundo globalizado; A influência da sociologia na reflexão da vida cotidiana; o              

curso da vida, o morrer e o luto, a formação das famílias e as religiões. 

Bibliografia Básica 

HARARI, Yuval Noah. Homo Deus: uma breve história do amanhã. São Paulo: Companhia das 

Letras, 15ª reimpressão 2016. 

GIDDENS, A. Sociologia. Porto Alegre, Artmed, 6ª ed. 2012. 

SILVA, Afrânio, et al. Sociologia em Movimento, 2ª ed, São Paulo, Moderna, 2016. 

TOMAZI, N. D. Sociologia para o ensino médio. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

Bibliografia Complementar 

FERNANDES, Florestan. A revolução Burguesa no Brasil: Ensaio de interpretação Sociológica.           

São Paulo. Contra Corrente: 6ª edição, 2020. 

FERNANDES, Florestan. A Integração do Negro na Sociedade de Classes: no limiar de uma nova               

era. Volume II. São Paulo. Globo: 2008 

GALLIANO, Alfredo Guilherme. Introdução à Sociologia. São Paulo: Harbra, 2001. 

HOLANDA, Sérgio B. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 27ª edição, 2014. 

SOUSA, Jessé. A Elite do Atraso: da escravidão à Lava Jato. Rio de Janeiro: Leya, 2017 
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Componente Curricular: Interação Homem-Computador 

Carga Horária: 40h Período Letivo: 3º Ano 

Objetivos ou Competências 

Adquirir uma base sólida de conceitos fundamentais sobre os quais está apoiada em projeto de               

interfaces; Utilizar meios para projetar interfaces adequadas ao contexto e às necessidades dos             

usuários. 

Ementa 

Introdução, conceituação e contextualização; Fatores Humanos em Sistemas Interativos; Interface com           

o usuário: Evolução, Princípios e Regras Básicas; Usabilidade e Acessibilidade: Definição, Aplicação            

e Métodos de Avaliação. Métodos e Técnicas de Análise, Projeto e Implementação de Interfaces. 

Bibliografia Básica 

ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. Design de Interação: Além da Interação            

Homem-Computador. Editora: Bookman, 2013. 

BENYON, David. Interação humano-computador. Ed. Pearson Universidades, 2015. 

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira e DA SILVA, Bruno Santana, Interação          

Humano-Computador. Editora Campus, 2010. 

NIELSEN, J. & Hoa, L. Projetando Websites com qualidade, Campus, 2007. 

Bibliografia Complementar 

CYBIS, W. & BETIOL, A. H. & FAUST, R. Ergonomia e Usabilidade. 2 edição, novatec, 2010. 

OLIVEIRA NETTO, A.A. de. IHC – Modelagem e Gerência de Interfaces com o Usuário. Visual               

Books, 2004. 

ROCHA, Heloísa Vieira da, BARANAUSKAS, Maria Cecília Calani. Design e avaliação de            

interfaces Humano-Computador. São Paulo, IME-USP, 2000. 

Componente Curricular: Empreendedorismo 

Carga Horária: 40h Período Letivo: 3º Ano 
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Objetivos ou Competências 

Compreender a importância e as principais características do empreendedorismo e do empreendedor;            

Identificar as oportunidades de mercado para abrir o próprio negócio; Definir os objetivos, os              

princípios e a estrutura de um plano de negócio; Compreender a importância da inovação no               

empreendedorismo. 

Ementa 

O processo Empreendedor; O empreendedor; Características de um empreendedor; Habilidades          

requeridas de um empreendedor; Identificando Oportunidades; Desenvolvimento da capacidade         

empreendedora na área de informática; O Plano de Negócios; Modelos de Planos de Negócios.              

Desenvolvendo seu negócio. Empreendedorismo e Inovação. 

Bibliografia Básica 

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócio. 2.ed. Rio de Janeiro:             

Elsevier, 2003.  

HASHIMOTO, Marcos. Espírito empreendedor nas organizações: aumentando a competitividade         

através do intraempreendedorismo. São Paulo: Saraiva, 2003. 

SARKAR, Soumodip. Empreendedorismo e inovação. Lisboa: Escolar, 2009. 

Bibliografia Complementar 

BERNARDI, Luiz Antonio.Manual do Empreendedorismo e Gestão. fundamentos, estratégias e 
dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2008. 

BRITTO, Francisco; WEVER, Luiz. Empreendedores brasileiros: a experiência e as lições de 
quem faz acontecer. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luisa. São Paulo: Cultura, 1999. 
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Componente Curricular: Desenvolvimento Mobile 

Carga Horária: 80h Período Letivo: 3º Ano 

Objetivos ou Competências 

Compreender a arquitetura geral para o desenvolvimento de aplicativos mobile; Utilizar frameworks            

especiais para desenvolvimento de aplicativos mobile, tais como: PhoneGap e Cordova, React Native,             

Flutter, entre outros; Assimilar os principais conceitos envolvidos com a tecnologia Progressive Web             

Apps (PWA);  Aprender APIs e web-services. 

Ementa 

Estudo sobre o estado da arte de tecnologias de desenvolvimento mobile; Caracterização de aplicações              

web mobile, nativas e híbridas; Desenvolvimento e experimentação prática com tecnologias de            

desenvolvimento mobile 

Bibliografia Básica 

SCUDELARIO, B. PINHO, D. React Native: Desenvolvimento de aplicativos mobile com React.            

Editora Casa do código, 2020. 

STEFANOV, S. Primeiros passos com React: Construindo aplicações web. Editora Novatec, 2016. 

GRONER, L. Estruturas de dados e algoritmos com JavaScript: Escreva um código JavaScript             

complexo e eficaz usando a mais recente ECMAScript. Novatec Editora, 2019. 

Bibliografia Complementar 

PEREIRA, C. R. Aplicações web real-time com Node.js. Editora Casa do Código, 2014. 

SAUDATE, Alexandre. REST: Construa API's inteligentes de maneira simples. Editora Casa do            

Código, 2014. 

IEPSEN, Edécio Fernando. Lógica de Programação e Algoritmos com JavaScript: Uma           

introdução à programação de computadores com exemplos e exercícios para iniciantes. Novatec            

Editora, 2018. 

PEREIRA, C. R. Aplicações web real-time com Node.js. Editora Casa do Código, 2014. 

SAUDATE, Alexandre. REST: Construa API's inteligentes de maneira simples. Editora Casa do            

Código, 2014. 
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RONTES, G. Progressive Web Apps: Construa aplicações progressivas com React. Editora Casa            

do Código, 2018. 

Componente Curricular: Segurança da Informação 

Carga Horária: 40h Período Letivo: 3º Ano 

Objetivos ou Competências 

Aplicar os elementos que envolvem a auditoria e segurança de dados em ambientes computacionais;              

Identificar ataques frequentes, técnicas de prevenção interpretando como estas técnicas podem ser            

implementadas. 

Ementa 

Conceitos básicos sobre segurança da informação; Os conceitos e os tipos de ameaças, riscos e               

vulnerabilidades dos Sistemas de Informação; Autenticação, criptografia e assinatura digital; Aspectos           

Especiais: Vírus, fraudes e acesso não autorizado; Políticas de Segurança e Plano de Contingência. 

Bibliografia Básica 

IMONIANA, Joshua O. Auditoria de Sistemas de Informação. 2a Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

LYRA, Maurício Rocha. Segurança em Auditoria e Sistema de Informação. Editora Ciência            

Moderna. 2009 

NAKAMURA, EMILIO TISSATO. Segurança de redes em ambientes cooperativos. 1 ed. São 

Paulo: Novatec, 2007 

HINTZBERGEN, Jule; HINTZBERGEN, Kees; SMULDERS,, André ; BAARS, Hans. Fundamentos 

de Segurança da Informação: com Base na ISO 27001 e na ISO 27002.  Brasport; 2018. ISBN-13 : 

978-8574528601 

Bibliografia Complementar 

Kurose, James F.; Ross, Ke dith W.: Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem 

top-down. Tradução da 6a.edição, 2013. Editora Pearson; 

WEIDMAN, Georgia. Testese Invasão: uma Introdução Prática ao Hacking. Novatec Editora. 

2014. ISBN-13 : 978-8575224076 



 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

A realização do Estágio no curso Técnico em Informática não será obrigatória.            

O Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à            

carga horária regular e obrigatória do curso. Segundo a resolução CONSUP/IFMA nº            

122 de 12 de dezembro de 2016, no Art. 2º § 2º rege que — Uma vez feita opção pelo                    

estágio supervisionado não obrigatório e assinado o termo de compromisso, o estudante            

optante fica obrigado a cumprir todo o período do estágio o qual se comprometeu, salvo               

em situação de força maior. Com isso, se o estudante fizer a opção pelo estágio a partir                 

do 2º (segundo) ano conforme o Artigo 23 da resolução CONSUP/IFMA nº 122/2016,             

deverá ser matriculado no componente Estágio Supervisionado e terá no mínimo 140            

(cento e quarenta) horas dedicadas ao estágio supervisionado, sendo a mesma matrícula            

do semestre ou ano letivo, obedecidos os critérios previstos no Artigo 12 da referida              

resolução. 

O Estágio Profissional Supervisionado tem por finalidade a complementação da          

formação profissional, possibilitando que o aluno tenha uma maior vivência de           

situações concretas de trabalho, colocando em prática as competências adquiridas          

durante a sua formação acadêmica e desenvolvendo novos conhecimentos e relações           

interpessoais. 

O Departamento de Estágio e Relações Institucionais (DERI), do campus          

Timon, será responsável pela celebração do convênio institucional com a entidade           

campo de estágio, no qual constarão as atividades a serem desenvolvidas pelos            

estudantes, desde que guardem estrita correlação com a proposta pedagógica do curso 

A realização do estágio não acarretará vínculo empregatício de qualquer          

natureza e será firmada mediante Termo de Compromisso de Estágio Supervisionado           

celebrado entre o estudante, ou seu representante legal quando for o caso, e a parte               

concedente, com a interveniência obrigatória da instituição de ensino. 

O acompanhamento do estagiário será realizado por um professor orientador e           

um supervisor técnico. O orientador será um professor da área objeto do estágio,             

indicado pelo coordenador do curso junto ao Departamento de Educação Profissional. O            
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BROAD, James. Hacking com Kali Linux: Técnicas Práticas Para Testes de Invasão. Novatec 

Editora.2014. ISBN-13 : 978-8575223956 

cristiano




 

supervisor técnico será um profissional da empresa, com conhecimento na área, que            

ficará responsável pela orientação do estagiário no campo. 

O estudante elaborará um Plano de Estágio, em comum acordo com a parte             

concedente e a instituição de ensino, que será incorporado ao Termo de Compromisso             

de Estágio Supervisionado, por meio de aditivos, contendo os seguintes registros: 

●  Identificação do campo de estágio; 

●  Identificação do estagiário; 

●  Identificação do orientador; 

●  Identificação do supervisor técnico; 

●  Horário e período; 

●  Atividades a serem executadas; 

●  Acompanhamento, controle e avaliação. 

A cada seis meses, o estudante deverá apresentar ao setor de estágio do campus              

pelo menos um relatório das atividades de estágio, conforme modelo anexo à resolução             

CONSUP/IFMA nº 122 de 12 de dezembro de 2016. No caso de estágio com período               

inferior a seis meses, o estudante entregará apenas o relatório final, contendo o seguinte: 

● Identificação da parte concedente; 

● Identificação do estudante estagiário; 

● Identificação do professor orientador; 

● Informações sobre o estágio (período, atividades desenvolvidas, orientações        

fornecidas, dificuldades encontradas, conhecimentos adquiridos, expectativas,      

etc.). 

O credenciamento do aluno para o estágio deverá ocorrer mediante solicitação           

ao Departamento de Estágio e Relações Institucionais, a partir do primeiro módulo do             

curso, com apresentação da documentação necessária para elaboração do cadastro do           

estagiário. O aluno será selecionado com base no aproveitamento escolar ou por            

processo seletivo estabelecido pela empresa. 

Antes de ser encaminhado para as empresas, o aluno receberá informações           

gerais sobre o estágio, a forma como este será desenvolvido e avaliado, orientações             

sobre a postura pessoal e profissional desejada. 

As viagens de estudos e visitas técnicas não serão computadas como atividades            

de estágio. 

Serão atribuições do estagiário, entre outras: 

● Tomar conhecimento das normas internas do IFMA. 
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● Efetivar sua matrícula junto ao setor competente no período determinado pelo           

Calendário Escolar do Campus; 

● Firmar Termo de Compromisso de Estágio Supervisionado com a parte          

concedente e com Campus; 

● Elaborar, juntamente com o professor orientador e a parte concedente, o Plano            

de Estágio Supervisionado, considerando o perfil profissional estabelecido no         

projeto pedagógico do curso; 

● Entregar o Plano de Estágio ao coordenador do curso no prazo máximo de 25%              

(vinte e cinco por cento) da carga horária estabelecida no Termo de            

Compromisso; 

● Participar das reuniões convocadas pelo professor orientador de estágio         

supervisionado; 

● Obedecer às normas da parte concedente; 

● Cumprir o Termo de Compromisso firmado com a parte concedente e o campus; 

● Apresentar ao setor de estágio do campus um relatório das atividades de estágio             

a cada seis meses; 

● Concluir o estágio supervisionado no prazo máximo de integralização do curso. 

São atribuições do professor orientador, entre outras: 

● Elaborar, juntamente com o estudante e a parte concedente, o Plano de Estágio             

Supervisionado, considerando o perfil profissional estabelecido no Projeto        

Pedagógico do Curso; 

● Aprovar o Plano de Estágio Supervisionado do estudante; 

● Agendar pelo menos uma reunião por mês com o estagiário para tratar de             

assuntos relacionados ao estágio supervisionado; 

● Realizar pelo menos uma visita ao local de estágio de seu orientado durante a              

vigência do contrato, além de manter frequente contato com o supervisor; 

● Agendar reuniões, sempre que necessário, com o setor de estágio elou com o              

coordenador de curso para dirimir dúvidas sobre estágio; 

● Zelar pelo cumprimento das normas referentes ao estágio supervisionado; 

● Realizar a avaliação do estagiário ao final do período do estágio. 

São atribuições do supervisor técnico, entre outras: 

● Orientar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades dos estagiários no          

desempenho de suas tarefas; 

● Orientar a elaboração do plano de atividades dos estagiários sob sua supervisão;  
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● Informar ao estagiário, as normas do local de estágio, bem como promover sua             

integração ao ambiente social; 

● Participar, junto ao orientador, do processo de avaliação do estagiário; 

● Conferir, carimbar e assinar os instrumentos de registros das atividades de           

estágio;  

● Controlar a frequência do estagiário no campo de estágio; 

● Participar da avaliação do estagiário. 

A avaliação do estagiário será realizada pelo professor orientador e pelo           

supervisor técnico durante todo o desenvolvimento do estágio, com acompanhamento          

do coordenador do curso. 

Ao final do período de estágio, o estudante será avaliado pelo supervisor            

técnico, em formulário próprio, considerando os seguintes critérios: assiduidade,         

pontualidade, interesse, iniciativa, criatividade, conhecimentos técnicos na área,        

capacidade de planejamento, relacionamento interpessoal e senso de organização. 

A avaliação de responsabilidade do professor orientador, também será feita em           

formulário próprio e levará em consideração os seguintes critérios: assiduidade e           

pontualidade; interesse de aprendizagem; conhecimento técnico na área; relacionamento         

interpessoal; iniciativa e criatividade. 

O relatório final de estágio e as fichas de avaliação deverão ser entregues ao              

Departamento de Estágio e Relações Institucionais (DERI), que encaminhará, ao          

Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA), a nota obtida pelo estudante            

para registro no histórico escolar do aluno 

ITINERÁRIO FORMATIVO 

O Itinerário Formativo é o conjunto das etapas que compõem a organização da             

oferta de Educação Profissional pela instituição de Ensino, no âmbito de um            

determinado eixo tecnológico, possibilitando contínuo e articulado aproveitamento de         

estudos e de experiências profissionais devidamente certificadas por instituições         

educacionais legalizadas. 

A estrutura curricular do curso Técnico em Informática, orientada pela          

concepção do eixo tecnológico Informação e Comunicação, considera a possibilidade de           

construção de itinerários formativos na perspectiva da verticalização, tanto para          

especialização técnica como para cursos de graduação, conforme Catálogo Nacional de           

Cursos Técnicos e demonstrada no fluxograma a seguir: 
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fluxograma : Itinerário Formativo 
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CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E      

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 

 
O campus Timon adotará critérios de aproveitamento de conhecimento e          

experiências anteriores em conformidade com o Artigo 36 da Resolução CNE/CEB N º             

06/ 2012: 

Art.36 Para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode promover           

o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores do estudante, desde que           

diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva          

qualificação ou habilitação profissional, que tenham sido desenvolvidos: 

I - Em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível Técnico            

regularmente concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível           

Médio; 

II - Em cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação            

profissional de, no mínimo, 160 horas de duração, mediante avaliação do estudante; 

III - Em outros cursos de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no            

trabalho, por outros meios informais ou até mesmo em cursos superiores de graduação,             

mediante avaliação do estudante; 

IV - Por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional,          

realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo          

sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional. 

Desta forma, no Curso Técnico em Informática na forma Integrada, o           

aproveitamento de estudos e a certificação de conhecimentos adquiridos através de           

experiência educativas vivenciadas previamente ao início do curso poderão ocorrer          

observando os dispositivos da Resolução do IFMA nº 014 de 28 de março de 2014,               

art.50 a 53. O aluno poderá solicitar o aproveitamento de disciplinas estudadas em outro              

curso de educação profissional técnica de nível médio ou na educação superior por meio              

de formulário próprio que deverá ser encaminhado à Setor Pedagógico ou Coordenação            

de Curso. Será realizada análise da solicitação observando a compatibilidade da ementa            

e carga horária, e não sobre a denominação dos componentes para os quais se pleiteia o                

aproveitamento, exigindo-se no mínimo 75% da carga horária do componente curricular           

cujo aproveitamento foi solicitado.  
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CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Conforme a resolução CONSUP/IFMA N 114/2019, no Art 1º a avaliação, parte            

integrante do ato educativo, é entendida em seu sentido formativo, como um processo             

contínuo, mediador, cumulativo, abrangente, sistemático e flexível, sendo um constante          

diagnóstico participativo na busca de ensino de qualidade e emancipatório, que não se             

constitui um momento isolado e sim abrangente toda a prática pedagógica. 

Ela é uma ação ampla que contempla todo o fazer pedagógico provocando            

permanente reflexão sobre a ação educativa e deve ser percebida como um meio para              

aprender e ensinar melhor. Nesse sentido, o campus de Timon delineou sua sistemática             

de Avaliação em consonância com os procedimentos previstos na Resolução          

supracitado. 

Com isso, o estudante realizará um processo avaliativo, conforme o Artigo 2º O             

processo de avaliação será desenvolvido conforme a estrutura dos cursos e determinada            

pelo calendário escolar. §1º Os cursos anuais serão organizados em quatro etapas, sendo             

que cada umas delas corresponderá a um bimestre letivo. e §3º O processo avaliativo              

será desenvolvido ao longo de cada uma das etapas referidas nos parágrafos anteriores.             

da resolução CONSUP/IFMA nº 114/2019, obedecidos os critérios previstos no Artigo           

3º  da referida resolução. 

Para avaliação de rendimento dos estudantes, serão utilizados os seguintes          

instrumento de avaliação previsto em resolução, dentre outros: 

I. Atividades práticas e teóricas; 

II. Trabalhos; 

III. Estudo de caso; 

IV. Simulações; 

V. Projetos; 

VI. Situação problema; 

VII. Portfólios; 

VIII. Provas orais, escritas e práticas; 
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IX. Seminários; 

X. Resenhas; 

XI. Artigos; 

XII. Relatórios; 

XIII. Produções Artísticas e culturais; 

XIV. Mapas Conceituais; 

XV. Fóruns Virtuais; 

XVI. Questionários online; 

XVII. Wikis; 

XVIII. Elaboração de conteúdos audiovisuais; 

XIX. Observação; 

XX. Autoavaliação; 

XXI. Atividades investigativas. 

O professor informará aos estudantes, por meio de Plano de Ensino, no início do              

período letivo, os critérios de avaliação. E como previsto em resolução serão utilizados             

obrigatoriamente, no mínimo, três instrumentos distintos de avaliação de aprendizagem          

para cômputo da nota de cada etapa. A aplicação de instrumento de avaliativo a ser               

realizado pelo docente para cômputo da nota de cada etapa deverá ser comunicada aos              

discentes com antecedência mínima de 5 dias corridos, em sala de aula ou através de               

comunicação oficial (definida pelo campus). Após as devidas análises e correções dos            

instrumentos avaliativos, o docente deverá entregá-los ao discente no prazo de dez dias             

corridos após sua realização,não ultrapassando a finalização dessa etapa correspondente. 

O estudante para ser considerado apto deverá possuir frequência igual ou           

superior a 75% do total de horas letivas e alcançar a média anual em cada disciplina                

igual ou superior a 7,00 (sete), em cada componente curricular. 
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No caso do discente não atingir em qualquer uma das etapas, exceto a última,              

nota igual ou superior a 7,00(sete), terá suas dificuldades de aprendizagem trabalhadas            

por meio de recuperação paralela ao longo do processo, dentro do semestre ou ano              

letivo, respeitando os prazos determinados no calendário acadêmico.  

Terá direito a submeter-se a recuperação final, o discente que obtiver média            

semestral/anual igual ou superior a 2,00 (dois) e inferior a 7,00 (sete) após as              

recuperações paralelas e frequência igual ou superior a 75% do total de horas letivas. 

BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
O Campus Timon dispõe da seguinte infraestrutura e ambientes para a realização do             

Curso em Técnico em Informática na forma integrada. 

BIBLIOTECA 

A Biblioteca oferece um sistema completamente informatizado, possibilitando        

fácil acesso via terminal ao acervo da biblioteca. O acervo está dividido por áreas de               

conhecimento, facilitando, assim, a procura por títulos específicos, com exemplares de           

livros e periódicos, contemplando todas as áreas de abrangência do curso. Opera            

serviços de empréstimo, renovação e reserva de material, consultas informatizadas a           

bases de dados e ao acervo, orientação na normalização de trabalhos acadêmicos,            

orientação bibliográfica e visitas orientadas. 

A biblioteca dispõe para consulta e empréstimo exemplares físico e contará com            

um acervo virtual atualizado com um sistema de acesso individual por matrícula ativa. 
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Infraestrutura da Biblioteca 

Item Quantidade 

Assentos individuais 28 

Assentos de grupo 7 

Computadores para pesquisa 1 

Notebooks para pesquisa 0 



 

 

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

O Campus Timon dispõe da seguinte infraestrutura e ambientes para a realização do             

Curso em Técnico em Informática na forma Integrada:  

INSTALAÇÕES 
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Tablets para pesquisa 0 

Computadores para acervo 2 

Usuários capacitados 3 

Empréstimos sim 

Software que auxilie na consulta, reserva, empréstimo e organização do 
acervo sim 

Consultas on-line sim 

Serviços on-line sim 

Salas individuais de estudo 0 

Sala de grupo para estudo 1 

Títulos de livros 3232 

Infraestrutura Administrativa 

Infraestrutura Quantidade 

RECEPÇÃO GERAL DA UNIDADE 1 

SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO 1 

SETOR DE ALMOXARIFADO 1 



 

 
101 

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 1 

SETOR DE CONTABILIDADE 1 

SETOR DE CONTRATOS 1 

SETOR DE CORRESPONDÊNCIA 1 

SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS 1 

SETOR DE MANUTENÇÃO E SERVIÇO 1 

SETOR DE PROTOCOLO 1 

SETOR DE SUPORTE DE INFORMÁTICA 1 

SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 

SETOR DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA 1 

SETOR DE ORÇAMENTO FINANCEIRO 1 

Infraestrutura Acadêmica 

Infraestrutura Quantidade 

DIREÇÃO DE ENSINO 1 

SETOR DE EXTENSÃO 1 

SETOR DE PESQUISA E DEST 1 

BIBLIOTECA 1 

RESTAURANTE/REFEITÓRIO 1 

SETOR DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 1 

SETOR MÉDICO 1 



 

  

EQUIPAMENTOS 
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SETOR ODONTOLÓGICO 0 

SETOR DE PSICOLOGIA 1 

SUPERVISÃO/ORIENTAÇÃO ESCOLAR 1 

SALA DE PROFESSORES 1 

DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO 1 

ALOJAMENTO FEMININO 0 

LABORATÓRIO 16 

SALA DE AULA 10 

Infraestrutura Desporto e lazer 

Infraestrutura Quantidade 

PISCINA 1 

GINÁSIO COBERTO 1 

QUADRA POLIESPORTIVA 1 

Infraestrutura de TI 

Equipamento Setor/Área 

Administrativa Acadêmica Desporto e 
Lazer 

COMPUTADORES 42 45 0 



 

 

 LABORATÓRIOS 
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NOTEBOOKS 10 14 0 

PROJETORES MULTIMÍDIA 1 18 0 

IMPRESSORAS 3 8 0 

LOUSAS INTERATIVAS 
DIGITAIS 0 14 0 

Laboratório Qtd Área  Climatização 

Laboratório de física 1 53,75m2 Sim 

Laboratório de comandos elétricos 1 53,75m2 Sim 

Laboratório de eletrônica e Manutenção de 

hardware 

1 53,75m2 Sim 

Laboratório de biologia 1 53,75m2 Sim 

Laboratório de informática 2 53,75m2 Sim 

Laboratório de ensaios mecânicos 1 53,75m2 Sim 

Laboratório de soldagem 1 53,75m2 Sim 

Laboratório de máquinas elétricas 1 53,75m2 Sim 



 

  

 Os laboratórios de Informática estão instalados no bloco A, salas 44 e 45, e              

ocupam uma área refrigerada total de 53,75m², cada. Conta com um conjunto de             

equipamentos e móveis formado por bancadas, quadro de vidro, computadores, lousas           

digitais, armários, mesas e cadeiras. Os computadores possuem conexão direta com a            

internet. O laboratório é multidisciplinar, permitindo, portanto, serem ministradas aulas          

de diversas áreas do conhecimento. As máquinas estão programadas para atender as            

disciplinas específicas do curso. 

O laboratório de eletrônica e manutenção de hardware está instalado no bloco A,             

sala 38 e ocupa uma área refrigerada total de 53,75m². Conta com estrutura de bancadas,               

quadro de vidro, lousa digital, armários, mesas, cadeiras e um conjunto de            

equipamentos necessários para as aulas como: Chaves de fenda, multímetros,          

amperímetros, alicates, pinças, etc. 

Para as práticas das disciplinas de redes de computadores, o laboratório de redes             

de computadores será simulado via software. O software utilizado será CISCO Packet            

Tracer, é um programa educacional gratuito que permite simular uma rede de            

computadores, através de equipamentos e configurações presentes em situações reais. O           

programa apresenta uma interface gráfica simples, com suportes multimídia que          

auxiliam na confecção das simulações.  
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Laboratório de instalações elétricas 1 53,75m2 Sim 

Laboratório de química 1 53,75m2 Sim 



 

 

PERFIL DE PESSOAL 
 

As tabelas a seguir descrevem, respectivamente, o pessoal docente e          

Técnico-administrativo, necessários ao funcionamento do Curso. 

Corpo docente 
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Professores Formação Titulação Atual Jornada de Trabalho 

Abilio Soares Coelho 
Graduação em Tecnólogo em 
Informática Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Alexandre Nojoza Amorim 

Graduação em Ciências 
Biológicas Modalidade 
Licenciatura Plena Doutorado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Andre da Silva Dutra 
Graduação em Licenciatura 
Plena em Educação Física Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Antonio Jorlan Soares de 
Abreu 

Graduação em Administração 
de Empresas Especialista 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Araci de Oliveira Parente 
Sousa Graduação em Engenharia Civil Graduado 40 HORAS SEMANAIS 

Aretha Matos de Araujo Graduação em Nutrição Mestrado 
DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Carlene de Souza Bitu Graduação em Fonoaudiologia Doutorado 40 HORAS SEMANAIS 

Carlyanne do Nascimento 
Costa 

Graduação em Tecnologia em 
Alimentos Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Cesar Augusto Albuquerque 
Araujo 

Graduação em Administração 
de Empresas Especialista 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Cristiano Jackson da Costa 
Coelho 

Graduação em Ciências 
Aquáticas Doutorado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Daiane da Silva Algarves 
Castelo Branco 

Graduação em Licenciatura 
Plena em Computação Mestrado 40 HORAS SEMANAIS 

Daniel Rodrigues dos Santos 
Pitombeira 

Graduação em Licenciatura Em 
Química Graduado 40 HORAS SEMANAIS 

Danilo Mascarenhas Prado 
Graduação em Bacharelado em 
Engenharia Civil Doutorado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Deusdete de Sousa Brito 
Graduação Em Física 
Modalidade Licenciatura Plena Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Edilson Marinho da Silva 
Junior 

Graduação em tecnologia em 
fabricação mecânica Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Erika Felipe de Albuquerque Graduação em Filosofia Mestrado 
DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Everaldo Araujo Ferreira Graduação em Administração Especialista 
DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 
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Fernando Gomes Machado Graduação em Matemática Mestrado 40 HORAS SEMANAIS 

Fernando Saraiva do Rego 
Junior 

Graduação em Licenciatura Em 
Matemática Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Francisco Cristiano da Silva 
Macedo 

Graduação em Licenciatura 
plena em Computação Doutorado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Francisco Nivaldo Monteiro 
Cardoso 

Graduação em Tecnologia em 
Processamento de Dados Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Genesia da Silva Xavier 
Graduação em Letras - 
Português Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

George Alex Pereira Lopes Graduação em Letras - Inglês Graduado 40 HORAS SEMANAIS 

George Ventura Alves Neri Graduação em Administração Mestrado 
DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Herbert José Aquino Sousa 
Graduação em Graduação em 
Licenciatura em Física Mestrado 40 HORAS SEMANAIS 

Herus Orsano Machado Graduação em Administração Mestrado 
DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Igo Coutinho Moura 
Graduação em Bacharelado em 
Ciência da Computação Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Igor Antonio de Oliveira 
Carvalho 

Graduação em Engenharia 
Mecânica Especialista 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Irisnete Santos de Melo Graduação em História Mestrado 
DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Izaque Eloi Campos Junior 
Graduação em Engenharia 
Industrial Elétrica Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Jacira Izidorio de Moura Graduação em química Mestrado 
DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Jackellyne Geórgia Dutra e 
Silva Leite 

Graduação em Bacharelado Em 
Ciências Biológicas Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Janiel Sergio de Sousa 
Guedes 

Graduação em Licenciatura 
plena em Física Mestrado 20 HORAS SEMANAIS 

Joao Guido Ayres Matos 
Filho 

Graduação em Ciências 
Biológicas Especialista 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Jose Luis de Carvalho Bueno 
Graduação em Licenciatura em 
Geografia Doutorado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Jose Pereira dos Santos 
Junior 

Graduado em Engenharia 
Elétrica Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Josiane Sousa Costa De 
Oliveira 

Graduação Em Licenciatura 
Plena Em Pedagogia - 
Magistério Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Juliana Beatriz Sousa 

Graduação em Bacharelado em 
Química com Atribuições 
Tecnológica Doutorado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Juliana Sales Viegas Castelo 
Branco 

Graduação em Licenciatura em 
Letras-Inglês Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 
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Laura Emilia de Carvalho 
Meireles 

Graduação em Licenciatura Em 
Ciências Sociais Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Leonardo Wilton Nunes de 
Carvalho Graduação em Engenharia Civil Graduado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Luciane Norberto Menezes 
de Araujo 

Graduação em Engenharia 
Mecânica Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Mackleia Mayara Oliveira da 
Silva e Silva 

Graduação em Letras 
Português/Inglês Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Marcos Antonio Alves 
Batista Filho 

Graduação em Bacharelado em 
Direito Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Maria Alda Pinto Soares Graduação em Pedagogia Mestrado 
DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Maria das Gracas do 
Nascimento Prazeres 

Graduação em História 
Licenciatura Mestrado 40 HORAS SEMANAIS 

Marlene Sousa Silva 
Graduação em Licenciatura 
Plena em Geografia Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Mirella Nascimento Carvalho 
Graduação em Graduação em 
Turismo Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Naiane Nascimento Mendes Graduação em Administração. Mestrado 40 HORAS SEMANAIS 

Nara Suellen Leoncio Chaves 

Graduação em Tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento de 
Sistema Especialista 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Odaleia Alves da Costa Graduação em Pedagogia Doutorado 
DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Pablo Felipe Ferreira da Silva 
Graduação em Licenciatura em 
Matemática Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Pablo Roberto de Sousa Neto 
Graduação em Licenciatura 
Plena em Matemática Doutorado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Pastora Pereira Lima Neta 
Graduação em Licenciatura 
Plena em Química Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Patricia Pereira dos Santos Graduação em Engenharia Civil Especialista 40 HORAS SEMANAIS 

Paulo Sergio Machado 
Araujo 

Graduação em licenciatura 
plena em letras Especialista 40 HORAS SEMANAIS 

Rafael Rodrigues de Moraes 

Graduação em Bacharelado em 
Química com Atribuições 
Tecnológicas Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Rawlinson Medeiros Ibiapina 
Graduação em Licenciatura 
Plena em Física Mestrado 20 HORAS SEMANAIS 

Roberto de Abreu Imperes 
Graduação em Licenciatura 
Plena em Geografia Especialista 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Rommel de Sousa Neves 
Graduação em Bacharelado em 
Ciências Ciências Contábeis Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Roseane da Conceicao Santos 
Serra Lucena Graduação em Artes Visuais Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 



 

 
 
 
Corpo Técnico-administrativo 

 
108 

Samia Clara Rodrigues de 
Oliveira 

Graduação em Medicina 
Veterinária Doutorado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Sandro David Bezerra do 
Nascimento Graduação em Arte Educação Especialista 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Sebastião Linhares Bezerra 
Junior 

Graduação em Licenciatura 
Plena em História Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Sonia Maria Goncalves 
Pereira 

Graduação em Licenciatura 
Plena em Letras Espanhol Especialista 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Talita Soares de Oliveira 
Graduação em Licenciatura 
Plena em Educação Física Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Tania Valeria Luz de Sousa Graduação em Administração Especialista 40 HORAS SEMANAIS 

Vivian Alessandra Vieira de 
Carvalho Sousa 

Graduação em Licenciatura 
Plena em Ciências Biológicas Especialista 40 HORAS SEMANAIS 

Wesley de Sousa Santos Graduação em Química Especialista 40 HORAS SEMANAIS 

Wilmara de Carvalho Santos 
Graduação em Licenciatura 
Plena em Ciências Biológicas Mestrado 

DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA 

Técnico(a) Cargo Formação Titulação 

Alam Pablo Silva Belfort Tecnico de laboratorio area 
Graduação em Engenharia 
Elétrica Graduado 

Auriana Gomes Peres Aux em administracao Graduação em Radiologia Especialista 

Beatriz Myrna da Silva 
Almeida Técnico em enfermagem 

Graduação em 
Enfermagem Graduado 

Bruno Leonardo Noleto 
Silva Auxiliar de biblioteca 

Graduação em 
Biblioteconomia Graduado 

Caio Jansen Melo e Sousa Medico-area Graduação em Medicina Especialista 

Carlos Gustavo Ferreira 
Sales Assistente em administracao 

Graduação em Ciências 
Contábeis Graduado 

Carmelita de Alencar 
Oliveira Técnico em assuntos educacionais 

Graduação em Licenciatura 
Plena Em Pedagogia: Adm 
E Sup Educacionais Especialista 

Carmem Lucia Felix da 
Silva Assistente social 

Graduação em Serviço 
Social Especialista 

Christian Rilza Silva de 
Melo Tecnico em quimica Graduação em Química  

Danielle Alves Zacarias Tecnico de laboratorio area 
Graduação em Licenciatura 
em Ciências Biológicas Mestre 

Denyse Pontes Nunes Técnico em assuntos educacionais Graduação em Pedagogia Mestre 

Diego Adriano Silva Tecnico em eletrotecnica Graduação em Matemática Mestre 
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Dielson da Silva Rocha Engenheiro-area 
Graduação em Engenharia 
Civil Graduado 

Ediw Mateus Coelho 
Felix da Silva Assistente em administracao 

Graduação em ANÁLISE 
E DESENVOLVIMENTO 
DE SISTEMA Especialista 

Fabbio Rocha Sampaio Assistente de aluno Graduação em Direito Graduado 

Francisca Michelle 
Duarte da Silva Campos Psicólogo-área Graduação em Psicologia Especialista 

Francisco Costa Santos Tecnico de laboratorio area 

Graduação Em 
Bacharelado Em 
Administração De Empresa Graduado 

Helis Regina de Sousa 
Costa Assistente de aluno 

Graduação em Ciências 
Contábeis Mestra 

Hyago Charlles de Araujo 
Silva Assistente em administracao 

Graduação em Formação 
de psicólogos Graduado 

Idelson dos Santos Rios Tecnico em eletrotecnica 
Graduação em Engenharia 
Elétrica Graduado 

Jardhael Ricardo Moraes 
da Costa Assistente de aluno 

Graduação em Licenciatura 
Plena em Matemática Especialista 

Jean Carlos Ribeiro 
Soares Aux em administracao 

Graduação em 
Administração Especialista 

Jose de Almeida 
Goncalves Neto Aux em administracao   

Jose Wilson da Cruz Tecnico de laboratorio area 

Graduação em Licenciatura 
em Ciências com 
Habilitação / Física Especialista 

Joselia Correia de Sousa 
Sepulveda Assistente em administracao 

Graduação em Bacharel em 
Direito Graduada 

Jussandra Meneses 
Cavalcante Técnico em assuntos educacionais Graduação em Letras Mestra 

Larisse Oliveira Melo 
Pego Técnico em assuntos educacionais 

Graduação em Bacharelado 
e Licenciatura em 
Psicologia Especialista 

Layanne Lima Monte Enfermeiro-area 
Graduação em Bacharelado 
em Enfermagem Especialista 

Leidimar Lustosa Alves 
Feitosa Psicólogo-área Graduação em Psicologia Mestra 

Ligiane Teixeira da Silva Assistente em administracao 
Graduação em licenciatura 
plena em geografia  

Lucas Benedito Gomes 
Rocha Ferreira Assistente em administracao 

Graduação em Ciências 
Contábeis Mestre 

Lucia Helena Azevedo da 
Fonseca Aux em administracao   

Maria Gezilda e Silva Bibliotecario-documentalista Graduação em Bacharelado Mestra 



 

 

CERTIFICADOS E DIPLOMA 
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Nascimento em Biblioteconomia 

Mateus dos Santos Auxiliar de biblioteca 
Graduação em 
Administração Especialista 

Moises Batista Bispo Tecnico de laboratorio area 
Graduação em Ciência da 
Computação Graduado 

Nayara Coelho da Costa Contador 
Graduação em Ciências 
Contábeis Graduada 

Patricia Damasceno de 
Oliveira Técnico em assuntos educacionais Graduação em Pedagogia Mestra 

Pedro Alcantara 
Magalhaes Costa Técnico em contabilidade 

Graduação em Ciências 
Contábeis Graduado 

Priscila Brandao de Sousa Tecnico de laboratorio area 
Graduação em Licenciatura 
Plena em Química Mestra 

Raniely Araujo Silva 
Moraes Administrador 

Graduação em 
Administração Mestra 

Retieli de Oliveira Silva Técnico em assuntos educacionais Graduação em Pedagogia Especialista 

Samia Raquel Araujo 
Lima Administrador 

Graduação em 
Administração - 
Habilitação Em Negócios Especialista 

Solange Sousa Santos Enfermeiro-area 
Graduação em 
Enfermagem Especialista 

Stenio Klaydson Alves de 
Andrade Analista de tec da informacao 

Graduação em Tecnologia 
em Informática Especialista 

Suze Kely Aragao 
Ribeiro Administrador 

Graduação em 
Administração Especialista 

Valdemar Macedo Viana 
Filho Aux em administracao Ensino Médio - 

Valeria Rodrigues Lima Assistente em administracao 
Graduação em Bacharelado 
em Direito Graduado 

Vilma Bispo Paz Pedagogo-área 
Graduação em Licenciatura 
Plena em Pedagogia Especialista 

Vitorina Patricia de Sousa 
Sampaio Barradas Assistente em administracao 

Graduação em Letras - 
Português Especialista 

Viviane da Silva Gomes Administrador 
Graduação em 
Administração Especialista 

Welton Albuquerque 
Barros Técnico em enfermagem 

Graduação em 
Enfermagem Especialista 

Zedequias de Oliveira 
Campos Junior Tec de tecnologia da informação 

Graduação em Sistemas de 
Informação Graduado 



 

Ao final do terceiro ano, após integralização dos componentes curriculares e           

atividades complementares do Curso Técnico em Informática na forma integrada ao           

Ensino Médio, será conferido o Diploma de Técnico em Informática. 

Em observância a resolução CNE/CEB nº6/2012, art.38 e Resolução         

CONSUP/IFMA nº14/2014, art.59 e 60, cabe a cada instituto de ensino expedir            

históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de            

conclusão de cursos, com especificações cabíveis. 

A Resolução supracitada estabelece que seja solicitada declaração da biblioteca          

de que o discente não apresenta pendências de devolução de livros ou quitação de              

multas para só então emitir os diplomas ou certificados.(art. 61). 
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