
!MW!!lOOS!! 
~Çiilllol·OrlWt<f•~do-

SERVJÇO PÚBLICO FEDERAL 
MEC-SETEC 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊ:NCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 
CAMPUS CUIABÁ- OCTAYDE JORGE DA SILVA 

DIRETORIA DE ENSINO 
DEPARTAMENTO DA ÁREA DE ELETRO-ELETRÔNICA 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA 

INTEGRADO AO NÍVEL MÉDIO 

IFMT - Campus Cuiabá 
Março de 2015 

Resolução de funcionamento n!l 016, de 13 de junho de 2017 
Resolução aprovação nº 017, de 13 de junho de 2017 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MEC-SETEC 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 
CAMPUS CUIABÁ- OCTAYDE JORGE DA SILVA 

DIRETORIA DE ENSINO 
DEPARTAMENTO DA ÁREA DE ELETRO-ELETRÔNICA 

Dilma Vana Roussef 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Renato Janine Ribeiro 
MINISTRO DA EDUCAÇÃO 

Marcelo Machado Feres 
SECRETÁRIO DA SETEC 

Jose Bispo Barbosa 
REITOR DO IFMT 

Glaucia Mara de Barros 
PRO-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO 

Degmar Francisco dos Anjos 
PRO-REITOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Levi Pires de Andrade 
PRO-REITOR DE EXTENSÃO 

Antônio Carlos Vilanova 
PRO-REITOR DE PESQIDSA E INOVAÇÃO 

Ghilson Ramalho Correa 
PRO-REITOR DE ENSINO 

Cacilda Guarim 
DIRETORA DE ENSINO MÉDIO DA PROEN 

Nelson Yoshio Ito Suzuki 
DIRETOR GERAL DO CAMPUS CIDABÁ 

Luiz Carlos de Figueiredo 
DIRETOR DE ENSINO DO CAMPUS CUIABÁ 

Ronan Marcelo Martins 
CHEFE DO DEPARTAMENTO DA ÁREA DE ELETROELETRÔNICA 

Vânia Cecília da Luz Cezarino 
PEDAGOGA DAEE 

Saulo Augusto Ribeiro Piereti 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PPC DO CURSO DE ELETROELETRÔNICA 

MEMBROS DA COMISSÃO 

Cristovam Albano da Silva Júnior 
Edilson Alfredo da Silva 

Edsonia de Souza Oliveira Melo 
Everaldo Nonato da Conceição 

João Antonio Lira 

Resolução de funcionamento n9 016, de 13 de junho de 2017 
Resolução aprovação nº 017, de 13 de junho de 2017 



MISSÃO DO IFMT 

"Educar para a vida e o trabalho". 

VISÃO DO IFMT 

"Ser reconhecida, até 20 19, como uma instituição de excelência na oferta de educação prrifissional e tecnológica" 

VALORES DO IFMT 

Ética: 
(Fundamental para as relações saudáveis) 

Transparência 
(Um direito constitucional) 

Profissionalidade 
(Na busca contínua pela qualidade) 

Inovação 
(Utilizando das experiências para forçar-se no futuro) 

Empreendedorismo 
(Necessário para manter o propósito) 

Sustentabilidade 
(Respeitando a sociedade e o planeta) 

Humanidade 
0 dignidade da pessoa humana acima de tudo) 

Respeito a diversidade 
(Reconhecemos as diferenças para alcançar a igualdade) 

Inclusão 
(Diversidade e diferenças tratadas com equidade) 

Democracia pmticipativa 
(Por um Jazer coletivo) 
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1 APRESENTAÇÃO 

O presente Projeto Pedagógico de Curso foi idealizado a partir da necessidade do 

Departamento de Área de Eletroeletrônica do Campus Cuiabá- Octayde Jorge da Silva 

em alinhar, com foco na área de atuação profissional, os cursos ofertados pelo 

departamento nos diversos níveis de ensino em que atua o IFMT. Dentro da realidade 

proposta, foi decisão colegiada do departamento a criação de uma comissão de elaboração 

que trabalhasse a proposta de um curso técnico integrado, que viesse a substituir os 

cursos então ofertados, por outro que se ajustasse aos cursos de Tecnologia em 

Automação Industrial e de Engenharia em Controle e Automação. 

Dessa forma a comissão trabalhou o presente documento para que fosse ofertado, 
a partir do ano de 2016, o Curso Técnico em Eletreletrônica Integrado ao Nível Médio. 

Ainda é esperado, com este novo curso, alcançar outros importantes objetivos, como por 

exe:rr:plo, dimümir~e~asãQ çlos, cursos,ir\tegrados ao nível tr:é<Eo,,:,·s:ja pela redução 4ç 
tempp dé conclusão ;ao cursõ''díf f parâi 3 apos, ajustando1~,sruelã" ~.~Iunii ?~nt:o:~pú 
das demais instituiçÕes de ensinq que off;rtam o Ensino' ~édio, $~j·~ pela motivação d<> 
corpq.dpcente que passam a ter menot diversidade d~'}dlsqplin~i, e por ~®!>equêncià, 
maior dedicação a pt~paração po material didático a ser ,\itiliza'do em sala de ~~-

Dentro desse tontext~; este Pf:C está : estruthrad~ contemplando ;,a$: seguintes 

partes: Apresentaç~o e Caracterização ~o IFM'T;,~ d~ Carr:pu$ Cuiabá; Justi~cativa para a 
Oferta do Curso; :Oiretrizes e Legislaçà~s Apliç~a~; Objepv?s do Curso; "Rr~qwsistos de 

Ingresso; Perfil p:t<:;>fissional de Con;'tlusão; ':p~a4~il Curricular; D~~rição das 

Cotnponentes Curriculares; Critérios ~e Aprovei~amwt~; ~ Competên~ia~. ~dquiridas 
Antérlo~il.te:,éri:térios de Avaliação 'tto Ensincl - Aplendizitgem; Fte-qUe;hda_Escola; 

Certificados e Diplomas; e ainda uma breve apresentação da infraestrutura do 

departamento, do Corpo Docente disponibilizado para o curso, bem como a 

programação de formação continuada destes profissionais. 
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2 APRESENTAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IFMT E DO CAMPUS CUIABÁ -

ÜCTAYDE JORGE DA SILVA 

2.1 Dados de Identificação 

Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso -

IFMT - Campus Cuiabá - Octayde Jorge da Silva 

C.N.P.J: 33.710.211/0001-77 

Natureza Jurídica: Autarquia 

Vinculação Ministerial: Ministério da Educação - Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica 

Endereço: Rua Professora Zulmira Canavarros, 95 - Bairro: Centro - Cuiabá/MT -

CEP: 78005-200 

't~ef~ea;y, 

( 6~; :~3*~~1400 -
(65) 1!tl8-1441-

! 

' l'!! 
~ : ~ j ll' 

- Direto~ia e Ens~o\ \ /l i 
i-, L \ \ i/ :, \ 

EE - Dyi:!artame~o d~ ~ea de 1~4í:!tr(;Jel'etrônica 

1 :I 1JI ~~~,! fl \~}\/ : : . • 
Nor$~jde Criaç~.k Finalidade: O I~:rtituo FeJft'a/ de Ed#tarlio, Ciência e Tecf!tJiogia de Mato 

!> ·:,3A . , ' t ~ \ . .- / .;. ' ( ~ 

Y:!Pt~~'~ii'f!Ilr}T,j! -~ .. :_fos termos d!::.!Jti:J'i~, 11.8f;2 de ?,?~~ze'!!,bro de _?QQ$, itmc~J_.~do ao 
Ministério da Eduéação, possue natureza jurídica de autarquia,~ detentora 2e autonomiã administrativa, 

patrimonia4 financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Os Institutos Federais são instituições de 
educação superior, básica e prrifissiona4 pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de 
educação prrifissional e tecnológica em diferentes modalidades de ensino, com base na co'!fugação de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos termos da Lei supracitada. 

Norma que estabelece a Estrutura Orgânica: Regimento Geral do IFMT, aprovado pela 

Resolução CONSUP 005 de 23 de abril de 2012. 
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2.2 O Instituto Federal de Mato Grosso 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso- IFMT 

foi instituido nos termos da Lei N°. 11.892 de 29 de dezembro de 2008 e está vinculado 

ao Ministério da Educação, através da SETEC - Secretaria de Educação Profissional e 

Técnológica. Possui natureza jurídica de autarquia, detentora de autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. 

Integra a Rede Federal de Educação Tecnológica, junto com outros intitutos, os 
CEFETs de Minas Gerais e Rio de Janeiro, e ainda a UTFPR- Universidade Tecnológica 

do Paraná. Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e 

profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação 

profissional e tecnológica em diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação 

~e 
1
conhecimentos técnicos e ~ecnológi~os com as suas prá,ticas Ee1~gógicas, nos termo~ 

dà Lei suprâcitaêla: ·· : .. ,; ·
1 

t. '
1 

/ :~ .• ' ·· " /~·:,:> ·· · ~ : · : 2~< j 
· O IFMT f~i criado a pa~ da upiãp {le três outr~!,a~tarq~~, existe~t~s antes 4~ 

', ~ . { ~:' ,,: y ''}~~. :·: \~ 
sua Criação, o C~riti:o Feder~ de Edpcàç~ó, Tecnoló#ci Çe Mato Gros$~, i o Centrá 

Federa,! de Educayão Tecnol9~ica de q~ab~ ~\a EscoW AJg:r~técnica Feder~~4~ Cáceres. 
Para at4nder as del'pitridas' ~tro da ;':àmpi1:1 .tpmen~o ~~*orial do Est 

1 
de Mato 

Gros$o,: possui os s~guintes ~,ampi instaladd~~~ta/;Flor~s~, Barra do G ·.···• . Cáceres, 
Campo Novo dos Parecis, Confresa, Çuiabá \-'~e~ Vis~~ Cuiabá- Octay~~ Jorge da 

Silva,Juina, Pontes ~ Lacerda, Primav~a do Le~t~/,Í{.ondo~ópolis, São Vicel!).te, Sorriso e 

Varzeà Çrande .. Possi ainda em sua ~~trutura ~ns Ca~i e Nucleos A~~çados nas 
segukteslütalidãdes: Càmpo Verde,.-~màrnantino! Jacia:tàÍLuciis:·do RiQ';Y~~-.-::Eangará 
da Serra e Sinop. A reitoria do IFMT e toda sua estrutura administrativa estão localizadas 
em Cuiabá, em prédio próprio, separado dos Campi por questões estruturais. 

Além da Reitoria existem ainda outros orgão colegiados como o CONSUP e 
CODIR, que auxiliam no direcionamento das ações do IFMT, toda essa estrurura está 

prevista no Regimento Geral do IFMT, aprovado pela resolução CONSUP 005 de 23 de 

abril de 2012. Outras informações institucionais podem ser obtidas no sitio do IFMT, no 

endereço www.ifmt.edu. br. 
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2.3 O Campus Cuiabá- Octayde Jorge da Silva 

2.3.1 Histórico 

O Campus Cuiabá - Octayde Jorge da Silva é uma instituição centenária, tendo o 

inicio de sua história datada em 23 de setembro de 1909 com a criação da Escola de 

Aprendizes Artífices de Mato Grosso (EAAMT) via Decreto n°. 7.566, expedido pelo 

Presidente da República, Nilo Procópio Peçanha. 

A EAAMT, vinculada à época ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, 

foi inaugurada no dia 1° de janeiro de 1910, oferecendo o ensino profissional de nível 
primário com os cursos de primeiras letras, de desenho e os de ofícios de alfaiataria, 

carpintaria, ferraria, sapataria e selaria inicialmente e, posteriormente, o de tipografia. 

Em 1930 a EAAMT passou a vincular-se ao Ministério da Educação e Saúde 

Pública e com a instauração do Estado Novo o Presidente da República, Getúlio Vargas, 

__ :Puc:J(~il-:~~~6~?~~?ec~;~-~~!aneiro ~~ 19 3/r~~jii:~z_~2~~~r:~[or_t:l~~)Íf 
e Apren s Artífices\~m Lic~~s \Industr1a1s. Fpt portaljtt(kSOmepterem-:05\de 

h:''?< I : ~ I}\, \ f'; : .i •'· / l .·.· ~ ~ ; 

de 19~:~~: via Circulár n°. q V),~1, que a /4 a!)'~úmiu otldalmente \ ~ 

ação de ~Jeu Indusr;rial de Wa~ \;-rosso, p~ e~ação do\ ~istro clá 
: JJ 'I i; \ \ IJ \ I I 

o e Saúde ~ustavo Càpanema.,i \ t\ /j . ; ' ; 
~ '•, -~ '"''''•, j -w~~;-'·~--.-"-:·:1"• j H \:·~~~ \ /1 !. ~ ,l ~ • i 
I' 4 partir d 'cadã-·a~\ 1940 o Hnsinõf: ~cion,# pa~s+ por uma re~orma que se 

deno~ou Refo Capanei:ba e n1: seu ~-9}~ c:,/Licef ~ndustrial de Mar? Grosso 
trans(p~ou-se e scola Industrial de Cuiab~ "I~) pelb:Decreto-Lei n°.'~.i27, de 25 
de fe~il!eiro de 1 , passando a ofer~t:er o erl~itt'~ induJttiál com os curs?s industriais 

básiJi~~~~ de me . de alfaiataria, ark~s do cok:b, març~ri.Jria, serralheria! ti~ografia e 
liff~ite~ri~~1o. c: ::·:) ~~:;;Cà.?:::=::õJ \! c:;.: .... _ ~::::::: r:"'Í:. -.... :::::::, 

As negociações para a construção de um prédio definitivo à EIC iniciaram em 

1944 e após a desapropriação de dois terrenos pelo Governo Estadual e de um trecho da 
rua que os dividia, pelo Prefeito de Cuiabá, foi doada à União a área de 26.600 m2 para tal 

objetivo. A obra arquitetônica projetada em 8.028,94 m2 e padronizada pelo Governo 
Federal iniciou a sua construção em 1947 e finalmente foi concluída em 1954. 

Com a expedição da Lei n°. 3.552, de 16 de fevereiro de 1959 a EIC passou a ter 

personalidade jurídica própria e autonomia didática, administrativa, técnica e financeira e 

o ensino profissional passou a ser oferecido com o curso ginasial industrial que passou a 

ser equiparado a curso de 1 o grau do ensino médio pela primeira Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) n°. 4.024, de 20 de dezembro de 1961. 

Em 1965 a EIC passa a denominar-se Escola Industrial Federal de Mato Grosso 
em virtude da Lei n°. 4. 759, de 20 de agosto, que qualificava as Universidades e Escolas 

Técnicas da União, sediadas nas capitais dos Estados, em instituições federais que 
deveriam ter a denominação do respectivo Estado. 
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Em adequação a Lei anterior o Ministro da Educação e Cultura, Tarso Dutra, 

expediu a Portaria n°. 331, de 17 de junho de 1968, alterando novamente a denominação 

da escola para Escola Técnica Federal de Mato Grosso (ETFM1). 

Com a reforma do ensino de 1 o e 2° graus (antigo ginasial e colegial) introduzida 

pela Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971, a ETFMT deixou de oferecer os antigos cursos 

ginasiais industriais passando a oferecer o ensino técnico de 2° grau integrado ao 

propedêutico com os cursos de Secretariado, Estradas, Edificações, Eletrônica, Eletro 
técnica e Telecomunicações. 

No ano de 1994 o Presidente da República, Itamar Franco, instituiu o Sistema 
Nacional de Educação Tecnológico via Lei n°. 8.948, de 08 de dezembro, que, entre 

outras medidas, transformou as Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de 

Educação Tecnológica, porém, a sua implantação ficava submetida à expedição de um 

decreto específico pelo Ministro da Educação após aprovação do projeto institucional de 

cefetização~presentado pela interessada~ , 
e - -.> • ' ' p •• • • • • • ~, ':. : • • • : • ' .• ,. • - • .! 

, , C~m o adv~t~ da ,N~~~ ;LDB ~o. ~.394, de 20 ele ~~~emb~9:de 19;~6~, o~ ensíp~ 
profissional deixa de; ser integraJfo ao prçpedêutico e a ;~TlfMT ,thplanta ~ reforma de 
adequagío à lei, inicia a elqiJoração do projeto de;~t<tfepzaçã~ e passà a oferecer 

separadamente o ensino méd.(o (antigo prqpàdêutico/!e ? énsino profissi~~l de nivel 

técnico com os cursos de ~~cretaria,do, Construção CiVil, Eletrônica, mel:rotécnica, 

Telecomunicações, ;Agrimensqra, De~:enho I!idust:Bal, iTrirismo, RefrigdraÇ,ão e Ar 
Condiciçmado e o de nível básico com cursos, de :gfetrici~tal Encanador, ~e~pcionista, 
Atendente ao Público, Garçom, Telefqnista, (\li~ de tu~sqJ.o, Mestre de :Obras, entre 

' < 'w: . ~~:., i 

\l..' outros. 

.. Após d prõjei~ de cefetizaÇão da 'f:TFrvfr ter . sido ap~ovado pelo Ministro da 

Educação, Paulo Renato Souza, finalmente foi expedido o Decreto de 16 de agosto de 

2002 que implantou o CEFETMT. A partir daí, além do ensino médio e dos cursos 

profissionais de nivel básico e técnico a instituição passou a oferecer os cursos 

profissionais de nível tecnológico de Controle de Obras, Web Design e Automação e 

Controle, correspondentes a cursos de nivel superior da área tecnológica. 

A partir de 2005 IFMT Campus Cuiabá passou a oferecer cursos de educação 

profissional tecnológica de pós-graduação stricto sensu. 

Em 2007 iniciou-se, através da Chamada Publica 02/2007, de 12 de dezembro de 

2007, o processo de reorganização da rede federal de ensino técnico e tecnológico, que 

propunha a transformação das Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais, os Centros 

Federais de Educação Tecnológica, as Escolas Técnicas vinculadas às Universidades 

Federais, as Unidades de Ensino Descentralizadas e a Universidade Tecnológica do 

Paraná, a partir de manifestação expressa das mesmas, em IFETs - Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia. Tal reorganização da rede federal propôs uma atuação 
integrada regionalmente, por intermédio de uma instituição de natureza jurídica autárquica 
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e dotada de autonomia administrativa, patrimonial, didático-pedagógica e disciplinar. O 

referido processo finalizou com a publicação da Lei N°. 11.892 de 29 de dezembro de 
2008, que criou o IFMT, assim como as demais autarquias que compõem a Rede Federal 
de Educação Técnica e Tecnológica, cuja adesão à proposta de transformação em IFET 

foi voluntária. 

De acordo com a lei de criação os IFETs são instituições de educação básica, 

profissional e superior, de configuração multi campi, com relevante atuação também nas 

áreas de pesquisa e extensão, e que se equiparam às universidades, na área territorial de 

abrangência de sua atuação, do ponto de vista da autonomia acadêmica. Um exemplo 

disso é a atual oferta do curso de pós graduação strictu senso, iniciada pelo IFMT em 

2013. 

Essa instituição criada no início do século XX, e que no corrente ano comemorará 
o seu centésimo sexto ano de existência, enfrentou inúmeras mudanças conforme as 

~~~e-~~i~"~~i~ cc~E_tt:~~::~~--~~~aL~ 1 e,2:~t~r!\as .. As transfor~~ç_<?~~ ~e(asquai~ passou '~ 
long -sua e- 1i ãlterarn~ seu~r-;ol>f<ftlvos, metas, _progtàm~s q.e êittsW.o;·estiii,~~à 
física as não alte~aram ~\~~~~to e a res~~pilid~o/ da so<=:iedflde mai?t 

gros i contrib~ram par~~ a ~consolida~~· •. I 1/ 
1 ··1 1

' 

.-.·~ Camp -~uiabá _/J~~á local*ad~. ~o centl6 ~a l Capital, na ltw! Zulmira 
Cana~os, no 95 fi&quêi's'e~~efere a ti~curs·~_'f,Isicos;/6 dispÕe de 39 (trinta! e riove) salas 

de aJt; Çonvenci ' de 45 cq;uarenta i4 cinco!"g~las 4mbi~t!lls para estudo dei ciências e 
tecnd)o~a (labor ios, salas de de~~nho, ~~(.:-.~. iAcres~i~ a esta est:ru,tut~ estão a 
biblidt«4a e as ambientais das I iáreas e~u4'~ionai§: 1 Construção ÇivU, Eletro-
Eletrh:t::U~a, Serviç: Informática, e G~ências e \p~etoriaJ~- \ ,i \ 

cH::=::t~i:l~-i, ó::~;::~ampus c&ri~!~::i~conUecidariffnte'::alii impÓrtàl'lte·~~rrt'ro de 

produção e difusão de conhecimento e tecnologias, por meio de numerosas atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação. Outras informações podem ainda ser obtidas 

no sitio do campus que pode se acessado pelo endereço www.cba.ifmt.edu.br. 

2.3.2 Das Áreas de Atuação e da Inserção Regional 

O IFMT Campus Cuiabá, desde sua criação, foi concebido como uma Instituição 

comprometida com a sociedade mato-grossense e que se propõe a formar e qualificar 
profissionais nos vários níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da 

economia. Propõe ainda a realizar pesquisa e desenvolvimento de novos processos, 

produtos e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, de 

forma a promover a articulação do ensino com a pesquisa e a extensão. 

A estrutura do IFMT - Campus Cuiabá, está dividida em Departamentos de Área, 

que concentram os cursos de acordo com sua afinidade por áreas de conhecimento, 
responsáveis pela oferta de cursos em níveis e modalidades diversas, de acordo com sua 
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disponibilidade de pessoal e estrutura física. Os cursos ofertados atualmente pelo IFMT 

-Campus Cuiabá pode ser observado na Tabela 1. 

Área de 
Concentração 

Tabela 1: Cursos oferecidos pelo IFMT- Campus Cuiabá 
Cursos 

Descrição dos cursos 

Técnico Subsequente em Agrimensura 

Técnico Integrado em Agrimensura 

Departamento de Técnico Subsequente em Edificações 
Área de 

Técnico Integrado em Edificações 
Construção Civil 

(DACC) Tecnologia em Construção de Edificio 

Tecnologia em Controle de Obras 

'i Técnico Subse~uente1 ~~letrônica iJ •· 
1 
~~ 

: 
Deparlrunento de T~cnico Sub~equentej;em\Bletrotécnip 

:k~a de T~~2)!}íegrado e~ Eldtr~'l:écnica,l; , •·. 

EI*QI;lletrônica Tecnico Sub~equente:em 1'<1e~om~ca~é$ _12· 

T{cnico Integrado eril Elettônica ,:? ;l ~ 

Turno 

N 

D 

N 

D 

D 

D/N 

N}! 
D ~] 

N 

D 

N 

D j(D.,AEE) Técnico Integrado en:). Telec?ni,P4Í,éaçõe~ .•.1 !~' < 

Tecnólogo em Auto~ação ~r, í:rt->; -ia--:-1--+:--:-t:~~··:-+· ------2-+~ ,r--N---; 

Técnico Integrado em Secretariado 
Departamento de Técnico Subsequente em Eventos 
Área de Serviço 

(DAS) Técnico Integrado em Eventos 

Departamento de 
Área de 

Informática 
(DAÍ) 

Técnico Subsequente em Guia de Turismo 

Secretariado Executivo 

Técnico Subsequente em Manutenção e Suporte em 

Informática 

Técnico Integrado em Informática 

Tecnologia em Redes de Computadores 

Tecnologia em Sistemas para Internet 

Engenharia da Computação 

Legenda: D (Dmrno), N (Noturno). 

D 

N 

D 

N 

N 

N 

D 

D 

D 

D 

Além dos departamentos listados acima, o IFMT - Campus Cuiabá possui ainda o 

Departamento de Área de Base Comum, que ainda não possui cursos próprios ofertados, 

mas atende a demanda de todos os outros departamentos. O DABC tem projetos para 
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ofertar cursos de licenciatura nas áreas de conhecimento que permeiam seus profissionais, 

buscando atender as demandas da sociedade cuiabana e matogrossense. 

2.3.3 Dos Princípios 

Em função do estabelecido no Projeto Politico Pedagógico do IFMT, destacam-se 

quatro princípios norteadores de sua ação: 

i) O Princípio da Indissociabilidade do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, fundado 

na ideia do saber para ser e para fazer. 

ü) O Princípio da Regionalidade do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, fundado na 
ideia da integração com os governos e a iniciativa privada, visando ao 

desenvolvimento da Região e na criação de novas tecnologias, capazes de elevar o 

nível científico, técníco e cultural do homem mato-grossense. 
-· "- n 

m:::~4J~rin'E' &r~uifi~Jle~:?1ifdii:a~do num moci16;·rifsti~'eiou~-~olidam-edt~ 
[\'~~nst:ruído ue deve ser\~ermaa,~~t~mente aperf~?oddo. /,/ ·-· . .[ Í ···"\ I 

i~~~ Princíp o Resp~to à Di#et#à\de, fund~~q~o pltiralismo be lideias, J~ 
r:' ~enças e dl lares. ,! I I! \ :l li l r 
j,, '\'] d ~ ~J \ ,«q,~ 11 ' 

! j J 1 z::::::=;::tL,.J 1 i \t' \ p · 
2.3.1~as Fina 

1 
des \j i i , 

1
/7 

1 1 1 

b;:{P IFMT ; pus Cuiabá tem ppr fina ~',P:i/form~~ qualificar prc} 'ionais no 
âmbit(Flia educa !tecnológica, nos ~ferente~f~~is e ~oqalidades de e . , para os 

diver~~\ setores economia, bem f.~pmo reWar pesh\li~a aplicada e ;pr9mover o 
cres~rl~;lme élbgico de rfit'5~ciS:~ptoces~os, fiÓdu~~:::e servü;ó.S;:-~-~treita 
articulação com os setores produtivos e a sociedade, especialmente de abrangência local e 

regional, oferecendo mecanismos para a formação continuada. 

2.3.5 Das Características 

O IFMT Campus Cuiabá tem como características básicas: 

i) Oferta de educação tecnológica, levando-se em conta o avanço do conhecimento 
tecnológico e a incorporação crescente de novos métodos e processos de produção e 
distribuição de bens e serviços. 

ii) Atuação prioritária na área tecnológica, nos diversos setores da economia. 

iü) Conjugação, no ensino, da teoria com a prática. 

iv) Articulação verticalizada e integração da educação tecnológica nos diferentes níveis e 

modalidades de ensino ao trabalho, à ciência e à tecnologia. 

v) Oferta de ensino superior de graduação e de pós-graduação na área tecnológica. 

vi) Oferta de formação especializada em todos os níveis de ensino, levando-se em 

consideração as tendências do setor produtivo e do desenvolvimento tecnológico. ~ I' 
vü) Realização de pesquisas aplicadas e prestação de serviços. \J 
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vüi) Desenvolvimento da atividade docente, abrangendo os diferentes níveis e 

modalidades de ensino, observada a qualificação exigida em cada caso. 

ix) Utilização compartilhada dos laboratórios e dos recursos humanos pelos diferentes 

níveis e modalidades de ensino. 

x) Desenvolvimento do processo educacional que favoreça, de modo permanente, a 

transformação do conhecimento em bens e serviços, em benefício da sociedade. 

xi) Estrutura organizacional flexivel, racional e adequada às suas peculiaridades e 

objetivos. 

xii) Integração das ações educacionais com as expectativas da sociedade e as tendências 

do setor produtivo. 

xiii) Oferta de cursos de Educação à Distância, em todos os níveis de ensino. 
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3 JUSTIFICATIVA PARA ÜFERTA DO CURSO 

O Estado de Mato Grosso é o terceiro estado brasileiro em dimensão territorial 

com uma área de 901.420 km2, representando 10,55% do território nacional. Ocupando 

estratégica posição geopolítica, é considerado o centro da América do Sul e também o 
portal da Amazônia. Destaca-se por sua diversidade de recursos naturais, caracterizados 

por três ecossistemas distintos: o pantanal, o cerrado e a floresta tropical amazônica, que 
são permeadas pelas bacias hidrográficas do Paraguai, do Amazonas e do Araguaia
Tocantins. 

Tais características, por si só, já se constituem num grande potencial ecológico, 

econômico, cultural e político, reservando para Mato Grosso um papel estratégico no 

contexto nacional e internacional, bem como nos processos de integração e expansão do 

desenvolvimento da economia brasileira e da América Latina. Sua população é oriunda de 

índios, negros, espanhóis, portugueses, paraguaios e bolivianos. 

qyz--G:!-f:Grrrl' r&à~~:-p~t~Ctál ce@õiióihico do Estad<6~d,.LM:af~hG.t:~sso,--po<iembl 
i;'t":<.r ;:-.:-, ~ \ 1 ~-f· ••• :,:;\ r i ( .--.·. __ ;.:.~· •... :.'<······~; "' ......... _:::~--·-·, 1 

aftr~'t:Jue este õe de empt;4endi~~nt~s que abarca,W.aj gera~p de enfrgia elétri~al? 
apro~~ndo seu rme poten~ial hídh~o,.\a agropecl.Jtr~'la m#{eração, 4 eictração 4~ 
elem~nt~s natur · suas flq~estas e ~ ~\ o em Slf~S ~x~ensas paisagen~ d~s citados 
ecoss;ist4mas. T ,~s.ta§._l?b~encialid#J.es \ stitueryi/ in{lic~dores de pos~ibijidades de 

expa*~b e divers· ·çãücfa~··~~vidades/prod~~'*fs no/;Jstafo.j , ! 
_H~··"·.I . . q i.4 \:"' \ (l ~- j . ! 
f:itjJo ~grone~i~i~ Mato Grosso 4~spont~.~~j~íJ~mo( o maior pro~utol dT grãos do 

sumdo dll&,sldade de cultura~:.isendo p!t~~z1das !em extensas areas: etp. todas as 
, i' i t • j r· • : , 

regt . o estado sta produção, alé,rp de ser\d'(;fstinadapli~ abasteciment9 dp país e à 

~~~~a~.a que poss~~{~9~os ~merp~~~ ~~qrta ait).~ia ~tiação de 
animais no pr6p~io estado, que possui ainda o maior r;balho b~~ino do" p;ds, -~~~i~do às 

grandes indústrias alimentícias que hoje se encontram instaladas nos principais municipios 

matogrossenses. Em Cuiabá, capital matogrossense, assim como em algumas cidades 

polo do interior, a exemplo de Rondonópolis, estão instaladas também indústrias de 

transformação. 

Esta vertente econômica na área industrial vem apresentando constante 

crescimento na última década, o que pode ser constado nos números de produção 

agricola e consequente arrecadação de impostos, apresentados pelo estado. Este fato 

levou o IFMT - Campus Cuiabá, através do Departamento de Área de Eletroeletrônica, a 

ofertar cursos do eixo tecnológico que atendem a demanda da indústria, por mão de obra 
especializada. Tal oferta se iniciou através do Curso de Tecnologia em Automação 

Industrial, seguido depois pela oferta do Curso em Engenharia de Controle e Automação, 

culminando agora na oferta do Curso Técnico em Eletroeletrônica Integrado ao Nível 

Médio, que por especificações do Catálogo de Cursos Técnicos de Nível Médio do MEC, 

permeia o mesmo eixo tecnológico, dos cursos de nível superior. A oferta deste curso, ~· 
principalmente na forma integrada permitirá ao IFMT promover a verticalização do \"' 
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ensino e conhecimento neste eixo tecnológico, visto que muitos alunos poderão optar 

pela sequência dos estudos na mesma instituição. 

O curso técnico em eletroeletrônica integrado ao nivel médio tem duração de 3 

anos, e será ofertado na forma semi integral. Conforme será mostrado na sua organização 

curricular, serão distribuídas as disciplinas da base comum, juntamente com as disciplinas 

técnicas, de forma que durante a semana, dois dias terão aulas nos períodos matutino e 

vespertino. 

O curso em questão será ofertado em substituição aos outros três cursos técnicos 

integrados atualmente ofertados pelo Departamento de Área de Eletroeletrônica, para tal 

no planejamento do curso, foram consideradas algumas dificuldades vividas pelo 

departamento na condução dos cursos que hoje são ofertados. Tais difulcadades 

permeiam desde a distribuição de encargos didáticos aos professores do departamento, 

uma vez que para três cursos distintos ocorre uma diversidade muito grande de disciplinas 

t~snjcas, at~, a ,evasão_,~()S ah.1pqs,pq_últitl1? ano dos curso~" .~.tl1Jtutção do foco princiB~ 

de'sfe~·alúiJ.Ôs estatílliCbuscáda'apfovaÇ~;n~ ENEM. t~· :;r--. ,~tl:::.:=~:.::;:(~~~=--!:{1 

• .A evasão d~'alunos nos"<:urso~it~cos integr~Ç1<>.$1ao t#el médio'qa área (g~ 
eletrocl~trônica te~bcorrido aor diver$os\tnJ?tivos, m~{1l~t~rian{~nte ocort~ nos dois 

últimos anos (salidnt~ndoque,ids curso1•:são\of~rtados tfrn1:a~os) por causa ~~~provação 
no ENJfM e con~eq,uente~tn:i~ação pa!t,a cci:~~~ de nt~el ,~t?erior. Mesmo;:g~ando não 
ocorre ai evasão do chrso, os aÍpnos de nível mé~o estão ~mto focados no úl~o ano na 

provi do ENEM,' dedicando-s~ assim ~~ matéi,~\pa,tbase f()~ um com mai~~~penho e 

relegaíldo as diciplinas técnicas ao segJ)mdo pl~~;/ Muitt>-s1;destes alunos .~~~Jnscrevem 
inclusivtl em cursinhos preparatórios pàta o EN~, o qu~ ~.es tira inclusiv<i:10{ tempo de 
fáz~r o-'éstágio: cutt'ictilar, que é 'oó-n~tót1o n'b's cut's~. q~e•:serão ~@~dos pelo 

presente curso. 

O mencionado foco nos estudos para o ENEM tem acarretado desmotivação na 

equipe docente da área técnica, que não vê seu esforço e empenho, em preparar e 

ministrar as aulas, sendo correspondida pelas turmas. Junte-se a isto a diversidade de 

disciplinas que os professores da área técnica têm que dominar para alcançarem os 
objetivos dos cursos. 

Outra dura realidade é vivida pelos professores das disciplinas da base comum nos 
cursos vigentes. Tal situação trata-se da inexistência de livro texto para o quarto ano dos 

cursos, visto que os livros doados pelo programa do governo contemplam somente os 3 
anos do ensino médio propedêutico. Desta forma os professores têm que improvisar o 
material didático para as aulas das turmas quartoanistas. 

Ainda justifica a proposta de oferta do presente curso em 3 anos no caráter semi 

integral a dificuldade encontrada na administração dos conflitos que ocorrem a cada 

montagem de horários de aulas nos inicios dos períodos letivos, principalmente em 
função de que os horários abrangem docentes de departamentos distintos, ambos com 

Resolução de funcionamento nll 016, de 13 de junho de 2017 
Resolução aprovação nº 017, de 13 de junho de 2017 

16 



muitos encargos para serem administrados. Com a possibildade de se ter mais um 

período, mesmo que somente em dois dias da semana, diminui a quantidade de conflitos a 

serem administrados. 

De forma resumida, pode-se relacionar que são pontos positivos, na proposição de 
um curso técnico integrado em 3 anos na forma semi integral, como o que ora se 

apresenta, os itens enumerados abaixo: 

1. Menor evasão nos últimos anos letivos quer seja por motivo de aprovação no 
ENEM ou por transferência para outras instituições que ofertem o ensino médio; 

2. Menor desmotivação dos discentes com relação ao curso e as disciplinas técnicas, 
visto que não terão que dispender mais um ano de suas vidas para obter a 
qualificação profissional que proporciona o diploma de curso técnico; 

3. Menor diversidade de disciplinas técnicas a serem ministradas pelos docentes do 
Departamento de Área de Eletroeletrônica, permitindo a estes, maior dedicação ao 
preparo de suas aulas, bem como, revisão de seu material didático, o que pode 
levar tanto aos docent~§._como aos discentes a uma maior a).otivação em sala dç 

ç::<~'t~uf~:W Cã:' ;ro;-t;{f~q~~1 iífirl~s-~otivados têm p~ét·~r~p~~q'a·se::~a;~·d+ 
c,ursoeda la; ·,, :y \ !. 1 i/ : \' 

~ l i U \ , ;, l f\;· ; f I ! , \ ; 
4.1 Também ocentes da Base có;tn,u~ terão mai<?,f !m~tivafi'o no preparo de su~$ 

disporã1 de livro~ t~~td,,para que .Jjs 'alqnos possam acb~panhar os 
gráticos /qe cada ç1isci};>ljna. Da l:fles~ forma em função do livro 1. • l::bnteúdos 

~·~; ~isponibili 
!'' ~cilidade 
/,0:Vlisto que e 

s}:; :rhaior fac· 
,, J 

ll:lase comu 
~··.~mbémn 

c::.::i~~: .. ~~~t2:~ 

/""~ . ;~"'-:~· \ t; f··'-7 "·! i· ~ 

·~para:::a$\ disciplinas ~a~'~base ~mqroj os discentes' terão maior 
acomp~~har as #Ias e\íit~ m~~mo, lsejprepararem para p ENEM, 
livros tra~em a p~sibili~d~ d~+'se eX!et~itarem fora de sal~; 
e na montagem ~ps horâ~V~e aul4f4nvolvendo as dis~iplinas da 
da área técnica, Yf.sto que\~erá a ~s~ibilidade de distribuir aulas 

ê 1 \ c) L 

r::::;ll:~~~::::J \1 c::::! _ ~~::-::-s 
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4 DIRETRIZES E LEGISLAÇÃO APLICADA 

Na elaboração deste Projeto Pedagógico de Curso foi considerada a seguinte 

Legislação: 

• Lei no 9.394/1996- Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 
• Lei no 9.503/1997- Institui o Código de Transito Brasileiro; 
• Lei no 9.795/1999 - Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências; 

• Lei n° 10.436/2002 - Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá 
outras providências; 

• Lei no 10.639/2003 - Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo 
oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro
Brasileira", e dá outras providências; 

• Lei no 10.741/2003- Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá,outras providências; 

· ··..: Lei no 1.ij, 79~/2:003 - ~era a .:tedação do art. 2q~.~§3o:; e.' à o :ut. 92 da ~;.tio 
9.394, de 20, de dezemb.ço de 199q, que "estabel~ee as 4ifetrizes e bases '·da 
~ducação nacional"' e dá outras providências; . ;; ; l 

• JLei n° 11.161/2005- D.ispõe sobreo epsino da lfrí.~iespatlhola; , 
• Lei no 11,645/2008 ""':'Altera ,a Lcl no 9.394~ qe 20 de dezembro: de 1996, 

modificada p~là Lei tloj0.639, c\~ 9 de jáneiro qe 2qo1, que estabelece,,:a& diretrizes 
e; bases da ·edpcação na~ional, p!l,ta induir. no currí~<? oficial da red~;d~ ensino a 
obrigatorieda<ie da temática "História e Çtlltur,á Afr<;tBrasileira e Indí~~na"; 

• Lei no 11.684/2008- Altera o art. 36 da LeLtio 9.3~4:, de 20 de deze11.1bro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da ed1,1p,~Ção naqlonal, para incluir. a Filosofia e 
a Sociologia corno disciplinas ob~9atórias nÓs curríc~os do ensinoméllio; 

• Lei fio l1.74l/2Ó08- Altera disp6sitÍvos da Lei no' 9.394; de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 
redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica 
de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e 
tecnológica; 

• Lei no 11.769/2008- Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da 
música na educação básica; 

• Lei no 11.788/2008 -Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do 
art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
no 5.452, de 1° de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 
revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 
1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e 
o art. 6° da Medida Provisória n° 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 
providências; 

• Lei no 11.892/2008- Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá 
outras providências; 
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• Lei n° 11.947/2009 - Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do 
Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; altera as Leis 
nos 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 
20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória no 2.178-36, de 24 
de agosto de 2001, e a Lei no 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras 
providências; 

• Lei no 12.287/2010 - Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, no tocante ao ensino da arte; 

• Decreto n° 5.154/2004- Regulamenta o§ 2° do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei no 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, e dá outras providências; 

• Decreto no 5.626/2005- Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, 
que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, 
de 19 de dezembro de 2000; 

• Decreto no 5.840/2006 - Institui, no âmbito federal, o Programa Nacional de 
Integração daEduca~ãoProfissional com a Educação Básiça na Modalidade 

'2i",:~:;:~;,~ti2açã · '·ve&e:X~Ullt&~~l?JiCVEJA, e dá outtiS tqahcia;s;-? -7-··-·-,----,,._.., 

• P Jpecreto , .. 
1
.037/2009 ~ Apro~~ ~~Programa ~~tiqnal <J.~/Õh:~i~~~ ff~~~Ô\ 

} ~NDH-3 ~il4 outras prov1dêncitp\ ~ f l l r/ l I \j 
•' ~ecreto 4~ j7.611/20J1 - Dis~Õ<\ ií~bre a e~üc~~o especial, o' at~ndimento 

' e'ducacion · pecializaab e dá Oljttras\p~vidênc~{is; ( : i i 
l --~~-"'~~··'"···! .. "i r r ·, .... i:f~:., // ! ; : ..: 

•: Jtarecer C /C'EB1~/1998 -iDisp?t ~obre ,a.s Dire~rizes Curriculates Nacionais 
~ o E ·U M 'di ! ' ~: ; Jl I ' ' ;,Jl'fara n ' p e o; \I 1 , \ \ \ ir i 1 • i 

•l+'Jtarecer C . : /CEB Hi'/1999 ~bispõ<{sdbt:# as Dke~izes CurriculateslNacionais 
. ' - • I j , ~ •••• !A./! l. ' I 

.. ~ara a Edu o Profiss10nal dei~1vel TeRU<;o; 1 i ' : 
•I ,,Jlarecer C /CEB 11/2000 -fpispõe s~hfe as Dketrizes Curricula+esjNacionais 

c,·::~~:.:::P~~ ~::.>-- ~,_;_:~e Jovens e~~,~'P~?i V c':::.: .. ,, .. ~:. r :2',-· ~ •.. __ ~:·: );g 

• Parecer CNE/CEB 34/2004 - Dispõe sobre consultas sobre estágio 
supervisionado de alunos da Educação Profissional, do Ensino Médio, inclusive na 
modalidade de Educação Especial, e de Educação de Jovens e Adultos; 

• Parecer CNE/CEB 39/2004 - Dispõe sobre aplicação do Decreto no 
5.154/2004 na Educação Profissional Técnica de nível médio e no Ensino Médio; 

• Parecer CNE/CEB 38/2006 - Dispõe sobre a inclusão obrigatória das 
disciplinas de Filosofia e Sociologia no currículo do Ensino Médio; 

• Parecer CNE/CEB 22/2008- Consulta sobre a implementação das disciplinas 
Filosofia e Sociologia no currículo do Ensino Médio; 

• Parecer CNE/CEB 05/2011 - Dispões sobre as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 

• Parecer CNE/CEB 08/2012 - Dispõe sobre análise do Projeto de Lei no 
3.153/2012, de emenda à Lei 9.394/96 (LDB), de autoria da Deputada Andreia 
Zito; 

• Parecer CNE/CEB 11/2012- Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 

• Resolução CNE/CEB 03/1998 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio; \J( 
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• Resolução CNE/CEB 04/1999 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Profissional de Nível Técnico; 

• Resolução CNE/CEB 01/2000 - Estabelece as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos; 

• Resolução CNE/CEB 01/2004 - Estabelece Diretrizes Nacionais para a 
organização e a realização de Estágio de alunos da Educação Profissional e do 
Ensino Médio, inclusive nas modalidades de Educação Especial e de Educação de 
Jovens e Adultos; 

• Resolução CNE/CEB 01/2005 -Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais 
definidas pelo Conselho Nacional de Educação para o Ensino Médio e para a 
Educação Profissional Técnica de nível médio às disposições do Decreto no 
5.154/2004; 

• 

• 

Resolução CNE/CEB 03/2008- Dispõe sobre a instituição e implantação do 
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio; 
Resolução CNE/CEB 02/2012- Define Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médi(); ·. . < ' . . . . . .. '. .• •··. . . . . . r... . . . . . ... . . . . I! 

Res~lução ·~ /CÊB\()(1 /2tn~ ....-',Define DiretriÍ~s,Cüfri~~~j,õruú~,~~~ 
a' Educaçãô Profissional 'técnica ,ae Nível Médio; (~ . ···~ .~'"/ 1 ~'· \1 

• :Resolução CNE/CP 01/2012 +' Estàbelece Dire~iz~s Na~fonais para;,;Educaç~th 
. !' \ I· t ;!·! Í ;! 

em Direitos Humanos; : ,; ·.. ', I; '\' •• i 
•. J1esoluçãq ~~/Cl~' {)2/2012 ;"- E~ra~.elece a~~'Di~~izes Curricula~e.s jNacionais 

para a Educação .Ambi~tal; , ·... . ', ,~} ~ •,! i 

• 

• 

Regimento. ~eral do lFMT, 4provad,9 )?ela,~Resd)~~ão CONSUP ~~ de 23 de 
abril de 2012; , . k .. \ i . ·~ i; 
Organizaçâq Didática do IFMiT, apr~y~ pela I;têsplução CONS~j;lio42 de 15 
de dezembto de 2014. ' 1 ~R 
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50BJETIVOS 

5.1 Gerais 

Os objetivos gerais contemplam a intenção do IFMT, em estruturar-se como um 

centro de excelência na formação de mão-de-obra tecnológica, pró-ativa ao emergente 

progresso industrial regional e, consequentemente, contribuir para o estabelecimento de 

maiores possibilidades de desenvolvimento econômico e social, da pessoa e do estado. 

São metas a serem atingidas pela instituição, a médio e longo prazo: 

i) Qualificar profissionais técnicos de nível médio, de notável competência e com 

elevado grau de responsabilidade social e ética profissional, buscando atender as 

exigências do mundo do trabalho contemporâneo; 

ii) Desenvolver, junto a uma sólida formação técnica, condições de reflexão, 

correlacionadas com a atuação do ser humano como cid~?ão e que levem a,ç> 

cr<:;'~i· efimldi :":'~"""iÇir~r~is~ l{iJf()·ê~ da sociedade, j1iisapll51 aj5\le,~e~ol-vime1fto-A.~ 
i ~ma cultur ' progresso\~ bem ~~t\ social; r J f / ,.- " i ! ' ·-" \ ! 
1·'. I ' I r,; " ,.:, )i.;w1 ' ' i ' \ i 

. sionais q~alificadq~ ~~~ o desem;#ly~ento~1de ativid~des técnic~-
renciais L admini#rat:\vá~ na áref c\~.~tletroeletrônica~ ê~pazes de 

@1te dessa llárea' pntribifud~; pa prestação \dei serviços, 

seus asp !tos poÚiicos, 'nôtr).fcos, 1is.~iais, ambientais d culturais, 
\J, . i I !/ ' I • I 

. a e humarus1:1ca; 11 ~ , /1 i' ·· 1 · / 

,--.-: ''J H \ ·~~\ t/ t 1 1: í 

i~· ():onduzir unos ao permane~e desen~tyiment~p~ra a vida prodtttiya e para o 
I \ ', t \ , ·: ; ·) ! 

i ~ercicio ' idadania contrib1l;if1do para\o/ desenV:{}hí;imento social e,conômico 
c:~~~-d6~-fJ'àís;.:: . ..:::-f~'"';.:~=~ (:::::{,_':::_-:::;, V !5~-~~-- ~::tt:~ '::':::::: 

v) Permitir às pessoas assumirem atividades profissionais, seja como empregados ou 

como trabalhadores autônomos, em suas diferentes formas e sendo 

empreendedores de sua própria vida profissional; 

vi) Formar profissionais com uma forte base conceitual, no âmbito das ciências 

relativas às suas atividades, capacitados a atuarem efetivamente no mercado de 

trabalho, bem como prosseguirem seus estudos em níveis superiores; 

5.2 Específicos 

Qualificar profissionais capacitados a atuar no segmento de eletroeletrônica com 
princípios éticos sendo capazes de responder às necessidades do mercado e a vida em 

sociedade: 

i) Capacitar o educando na utilização de técnicas de gestão do próprio trabalho e do 

trabalho em equipe, visando melhorar seu potencial de negociação frente a s2u1\ c.· ;· 
área de atuação; \)v 
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ii) Construir com o educando o desenvolvimento do raciocínio lógico e senso crítico; 

iii) Permitir ao aluno a aquisição das condições de acesso ao mercado de trabalho; 

iv) Estruturar uma oferta de formação diversificada e de qualidade, capaz de 

responder eficazmente às necessidades das empresas e dos jovens que buscam sua 

empregabilidade mais rápida e geração de renda; 

v) Formar cidadãos com capacidade de produção individual ou em grupo, que possa 

com o seu saber criativo contribuir para a melhoria da produção e da qualidade de 

vida. 

vi) Incentivar o educando a continuidade de seus estudos, em cursos de atualização, 
aperfeiçoamento, graduação e especialização. 
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6 PÚBLICO ALVO, REQUISITOS DE INGRESSO E MATRICULA NO CURSO 

Por se tratar de curso técnico integrado ao ensino médio, a clientela será 

basicamente jovens que tenham concluído o ensino fundamental e queiram dar 

prosseguimento em seus estudos, alcançando qualificação técnica de nível médio e que 

lhes permitam inserção imediata no mundo do trabalho como mão de obra qualificada. 

Como o curso que trata este PPC deverá substituir os outros 3 (três) cursos 

integrados ao ensino médio ofertados pelo Departamento de Eletroeletrônica, serão 
ofertados para o ingresso de novos alunos 3 turmas anuais de 30 alunos cada. O curso foi 
estruturado para ser concluído em 3 anos e para tal poderá ser ofertado em turmas 

alternadas com turno matutino com aulas no contraturno e/ ou vespertino com aulas no 
contra turno. O período máximo para integralização do curso fica estabelecido como 

sendo o dobro do período mínimo para sua integralização, ou seja, em 6 anos. 

Os requisitos de ingresso aos cursos do IFMT estão expr<;ssos na Organizaçã9 

r>Mã~~11!8 I · ·;:f::K~:úi~-lvé~sã~ra)?rovada deste !f6Ejimet]!~,--.~~a--~--~15 4Íb 
deze~_--_;_;·_;,_-_to de 201 ata este as\fn.to oo __ :_~-~_,._}igos 84 a 1?;f,..<t_ionst_a_1~Jê·s-~~;-·Seç~---~-I(~--~9 
Ingre;lcl,, Titulo - Da Orgaruzaçãoí <!;utticular. O /{tt~o d~éumento I ptevê vári:W 
form~~~~e ingress s diverso$ cursos ~fe.~os pelo I~~,'lsendo que a prmcipal forma 

: :\_'·:>i <J i" i ", . __ ""' p; t} . i : i 
de en,ltt}pa se dará c!iat1~--at!~ovação 1~ piroêesso se~ftiv{>;J:1üblico/vestibular.i 

I ~:>i -~--··'" 0-~--d'i.? ! ~·1 i! ;··· ·i ~ ! 

f';·\1> citado esso seleljyo/ves~ular rá 9:~ede~e~ a edital públic!J que, dentre 

outra~ c~isas, esp 1cará o n~mero d~ vagas " c~tério~ df seleção, datas, dtt inscrição 
dos ~~didatos e matricular para f~s apro '6,~, be~ (!orno documeqt<>~ a serem 

a matrícula, que ~~verá se~\rf,~ada ~a-~GDE- Secreta~ Geral de 

... :§o IFMT -c<!~~-:;Çuia~- OE~i~~J~+~e da S~!~/ _____ ::~;::o 
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7 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DOS EGRESSOS DO CURSO 

7.1 Competência Geral 

De uma forma geral os técnicos de nivel médio formados pelo IFMT devem, ao 

final de sua formação, demonstrar um perfll que lhe possibilite: 

• Conhecer e utilizar as formas contemporâneas de linguagem, com vistas ao 

exercício da cidadania e à preparação para o trabalho, incluindo a formação ética e 

o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

• Compreender a sociedade, sua gênese e transformação e os múltiplos fatores que 

nela intervêm, como produtos da ação humana e do seu papel como agente social; 

• Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e 

representações, estabelecendo estratégias de solução e articulando os 

conhecimentos das várias ciências e outros campos do saber; 

• ···· Ü>lllPre~.ader::~~cf.un,~l~~'ntgs:.;cien,tífico-tecnológi~Qs·~~ tir~~:::s~os pr8~=~~Y-2~ 
. relacionandoteoria e práti~a nas tJiv~~sas áreas do ~~1; i~·,F .. ; {' ; .: . .~''ii,J 

•. Coordenane<fipes de trabalho ~~e~a~am na sua.~~~~ de fírinação, <J>~_;áreas afiJ\f 
com trabalh~s subordit;t!ados a s~a 4l:e~ de atua~oJ; ~plicando métociq~ 1e técnicas 

l ': :'i ,, ), ; ;' k ,' ' ;1,- :'l 
científicas ~ tecnológisá~ e de gestão; , 1 i ,t • . . : ; 

• -4plicar noriu~itécriÍda~~~de saúd~ e seg\lt~nça cl,~· tra~hlho e meio amb~te; 
• Compreender os fundafuentos ~ientífiço~tect;lblógiG_~s dos processos ,P~odutivos, 

relacionando a teoria com a prátlÇa nas d~"'~r.sas áre~s 4o saber; ' 

• Ter iniciati~a e responsabilidadf(';i, exercer'líB.erança, 'saber trabalhar eltl; ~quipe, ser 
t',' U'-'' , ' i 

cri4.tivo e têr àtiwdes éticas. , '' 

7.2 Competências Específicas 

O aluno que concluir o Curso Técnico em Eletroeletrônica Integrado ao Nível 

Médio deverá apresentar, ao final da formação, as seguintes competências: 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

Instalar, operar e manter sistemas de automação predial e industrial . 

Participar na elaboração e no desenvolvimento de projetos de instalações elétricas 
e de infraestrutura para sistemas eletroeletrônicos e de telecomunicações. 

Atuar no planejamento e execução da instalação e manutenção de equipamentos e 
instalações elétricas. 

Aplicar medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes energéticas 
alternativas. 

Participar no projeto e instalação sistemas de acionamentos eletroeletrônicos . 

Executar a instalação e manutenção de iluminação e sinalização de segurança . 
Atuar em equipes de manutenção em diversos tipos de indústrias, ou em empresas 
de manutenção de equipamentos eletreletrônicos, podendo ainda estabelecer-se 

como profiS<ional autônomo no 'etor. 
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• Desenhar leiautes, diagramas e esquemas elétricos correlacionando-os com as 
normas técnicas e com os princípios científicos e tecnológicos; 

• Aplicar técnicas de medição e ensaios visando à melhoria da qualidade de produtos 
e serviços da planta industrial; 

• Otimizar sistemas convencionais de instalações e manutenção elétrica, propondo 
incorporação de novas tecnologias; 

• Aplicar normas técnicas em processos de fabricação, instalação e operação de 
máquinas e equipamentos e na manutenção elétrica industrial utilizando catálogos, 
manuais e tabelas; 

• Operar máquinas elétricas, equipamentos eletro-eletrônicos e instrumentos de 
medições eletro-eletrônicas; 

• Atuar na divulgação técnica de bens e serviços produzidos na área eletro
eletrônica; 

1:. Desc~;5ã~"C~ª~ o~~f!:~te-el.aU!:~::~ªP'i.. (\ í' 

~e acord: ~o cat~~ de ~~~S~f técnicos de 
1 

e~;:~;ZJ~i:~~~~i~:J 
nal técni~~~em eletroel~trônic~ '~ê\nível médi i Piano/a/e executa i a fnstalação\'f 
-o de equiJ{k!J!(ntos e ins('flações ele~oel~tt'5J:!icas indu ;'Sí'lobservando norm9s técnicas e de 
Prqjeta e · · si~!~17J~ de aciond~entri;e~ontrole , ; tro~leirônicos. Propõe o tus~ eficiente da 

~~> .. ,'y, t : " , ·y-;:\ fj r. '.' ~ 

eslinvô!v§: e execu~~ prqje'(oiK \de insfplaçõ,eS Métricas em edijic;,çiMs em baixa 
. . .. \. ''! \' ·>1 li·· I .;••j i I 

tensão~t;' ·j !'! \1:{\ lf i , : : 1 

ti J!tara tal es e desenvolve eiilj' ~ua fortnn~p tema,~ r~lacionados cot;n ~s áreas de 

eletri~~fde, eletr' industrial, máq~as e eq~~~mento~~ iPstalações eléttíta!, projetos 

e;~~~~~2.~Jrum~~---· ~-~~tomação, ~*~~~Btaçã\'>je co~!?!~:'!:,grocessg~::~~- -~·:::::, 
Este profissional encontrará como campo de trabalho empresas de manutenção e 

automação, indústrias, laboratórios de controle de qualidade, de manutenção e de 

pesquisa. 

7.4 Atribuições Legais 

Segundo a Lei n° 5.524, de 5 de Novembro de 1968- "Dispõe sobre o exercício 

da profissão de Técnico Industrial de nível médio" conseqüentemente, a profissão do 

Técnico em Eletroeletrônica, Artigo 2°, as atribuições efetivam-se no seguinte campo de 

realizações: 

i) Conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade; 

ii) Prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas 

tecnológicas; 
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ili) Orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e 

instalações; 

iv) Dar assistência técnica na compra, na venda e utilização de produtos e 

equipamentos especializados; 

v) Responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos, compatíveis com a 

respectiva formação profissional. 
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8 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A organização curricular do Curso Técnico em Eletroeletrônica Integrado ao Nível 
Médio observa as determinações legais presentes nos Parâmetros Curriculares do Ensino 

Médio, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino médio e educação profissional 

de nível técnico, nos ReferenCiais Curriculares Nacionais da educação profissional de nível 

técnico e no Decreto n°. 5154/04, bem como nas diretrizes definidas no Projeto 

Pedagógico do IFMT. 

8.1 Disposições referentes ao Ensino Médio 

As diretirzes curriculares, em que se baseiam o curso em questão, são encontradas 
nos instrumentos re amentadores do Ensino Técnico e Profissionalizante de Nivcl 
l~mtT'10(: ~,nv (,~::·:::r:>~>, . ~··:r.,-~:--·~·~?'0"~· ~) c~s:-·::---·,·:.7'! _,~----··-~;::i:r~:.J l :_\___ . _ .. / ! 

Mé' .• stados'rl.. m' ·4~pr1~alme!fl!et ~s componenttJS cl!f{nê~~$.Lqtte~ã1liífqtitf~o~ 

conh
1 

•• entos p stos nos .Af!.. 26, i~~ 27, 28, 35í~~ ~6 daJt'JtDB e i . diretrizr~ 
currib;U~res naci s para o .,ensino r#é&iv}, que são: ;~a p&'rtuguesa,( :Mjatemátid, 

··,.:\ H 11 \·.· \ ;! t. , i : , 

escol~ .. ···.·,····.~~•.';.•.· '. j < .. '~~· ! 

L>· o ensino 
í ,','>! 

cultuf~~ i e etnias 

afric~-;[e europé' 
,/t' '' <>)'\.,..,_ / 

if!í'm~~;~~t~ 

1 e realid'' e social;} põlíjjca, espe1;fahtlepte do Brasil, e{lsiJ!lo da Arte 

.~~0m_ · . ~justand~-se l**~aixas ~·t~ri~s ~ às condições &i população 

\~ t! \'\ .l i.l ;; 
História do Brasil)serão c ·q.~radas[f!S.jcontribuições das/diferentes 
a formação do pdfo bras· lf espec~ente das matri~eJ indígena, 

"} '~· ·;_,_ r· ! r:~- i 

orno preceitua a~ 10.639~,003 e a~~ 11.645/2008.}.Ainda como 
ç~·'.\_" . \'f .. ! . _,, ..• :'.: -\. 

ãções, estes~~li'Ul!ltés.Jtambém soci(o•temlsndas dis:eiplitla~:&)Artes 

mun 

e Português - Literatura. Na abordagem destes temas invariavelmente também são 

tratadas as Relações Etnico Raciais, como prevê a Resolução CNE/CP 01/2004, sempre 

vistas de forma transdisciplinares, muitas vezes até em seminários que envolvem todo o 

campus e muitas vezes contando com participações de outros campi e até mesmo outras 

instituições. 

Conforme preceitua a LDB, para o ensmo médio deve ser ofertada de forma 

obrigatória uma língua estrangeira moderna, e no caso do curso em questão serão 

ofertadas duas línguas estrangeiras, a primeira escolhida foi a língua inglesa, em função de 

sua importância na área tecnológica em que o curso está inserido. A segunda foi a língua 

espanhola, visto que é a língua mais falada em nosso continente, contemplando todos os 

vizinhos de fronteira do Brasil. Ainda para atendimento do Decreto 5.626/2005, que 

dispõe no Art. 3°, § 2°, que para os cursos de educação profissional, o ensino de LIBRAS 

é optativo, o Campus Cuiabá - Octayde Jorge da Silva oferta periodicamente para os 

alunos de ensino médio cursos de Libras - Linguagem Brasileira de Sinais, na forma de 

cursos de extensão. 
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Também para o atendimento de legislação os assuntos pertinentes a Direitos 

Humanos (Decreto 7.037 /2009) serão abordados em disciplinas como Sociologia e 
Filosofia, bem como os assuntos relativos à Educação Ambiental (Lei 9.795/1999 e 

Decreto 4.281 /2002), são oportunamente abordados em disciplinas como Geografia e 

Biologia. 

Os conteúdos curriculares observarão a difusão de valores fundamentais ao 

interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, bem como a difusão de respeito ao 

bem comum e à ordem democrática. Será observada ainda a orientação para o trabalho, a 

promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. 

O ensino médio, etapa final da educação básica, neste caso ofertado de forma 

integrada com o ensino técnico, terá como objetivo a consolidação e o aprofundamento 
dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental e a preparação para o trabalho e a 

cidadania do educando, possibilitando assim o prosseguimento de estudos e 

prop()rcionando o con~!]:U() ªp,~endiza,~()~ de modo a ~,er~<:apa~)de se adaptar co!ljl 

flexibilidade a novas 6SridiÇões'"'d~ ociipiJ.~O ou aperfeiço~'ef!fo'p~~~DJ:es~~.;~<} 
tambe~ o aprimo~~ento do edubndoCfH1\p pessoa hu~~·~· incJ@hdo a f~ação étl~~ 
e o desenvolviment()) da autonomia int~:deçtu~l e do perjcs~~nto ~rítico, a ~~ijlpreensão 
dos fundamentos ,d~ntifico-te~p.ológicos dqs processos;,pr?:tlhtivos, relacion~4o a teoria 
com a prática, no enS:inQcleJ;âd,a discipijna. . · ·, 

Os conteúdo~, as met;~ologias .~ as fó~as di avaJ.i~~ão serão orga~a,aos de tal 

forma que ao fmal.do ensino médio::O edu(!,an~~/demo~tte dorrúnio do;~ iprincípios 
cientificas e tecnqlógicos que preside~· a prod.ttç~<:t mode~~. conheciment } as formas 

contçmporâneas Hel linguagem e o .~prrúnio ~~ con~~entos de F fia e de 
Socl~Iogià necesãÂ:clê~ aõ exercício dâ,eíclàdánia. \/ •. :?:{.~; '· 

8.2 Disposições Referentes à Educação Profissional 

A Resolução CNE/CEB n°4, de dezembro de 1999, fundamentada no Parecer 

CNE/CEB n°16/99, foi quem primeiro instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Profissional de Nível Técnico, indicando que a educação profissional deve 

garantir ao cidadão o direito ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 

produtiva e social. 

Segundo essas diretrizes, são critérios para a organização e o planejamento de 

cursos os atendimentos às demandas dos cidadãos, do mercado e da sociedade e a 
conciliação das demandas identificadas com a vocação e a capacidade institucional da 
escola ou da rede de ensino. 

A disposição da educação profissional técnica de rúvel médio, organizada por áreas 

profissionais, é tratada mais recentemente pelas Resoluções: CNE/CEB no 6, de 20 de 

setembro de 2012 e CNE/CEB n° 1 de OS de dezembro de 2014, que dividem os cursos 
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técnicos de nivel médio em eixos tecnológicos de acordo com suas a f.tnidades. Tais eixos 
estão assim divididos: Ambiente e Saúde; Controle e Processos Industriais; 
Desenvolvimento Educacional e Social; Gestão e Negócios; Informação e Comunicação; 

Infraestrutura; Militar; Produção Alimentícia; Produção Cultural e Design; Produção 
Industrial; Recursos Naturais; Segurança e Turismo, Hospitalidade e Lazer. Para cada um 

desses eixos tecnológicos são estabelecidas as respectivas caracterizações, competências 

profissionais gerais e cargas horárias mínimas de cada habilitação. O curso de 

Eletroeletrônica está relacionado no Eixo de Controle e Processos Industriais. 

A organização curricular consubstanciada no plano de curso é prerrogativa e 
responsabilidade de cada escola, portanto, cabe a elas, consideradas as competências 
indicadas para cada área e com subsídios dos referenciais curriculares por área 

profissiona~ definirem: 

i) Os perfis profissionais de conclusão de qualificação, de habilitação e de 

tv-·~.,~s~~ia~zas;;~~()~~~C>§~!Q,~i d~E:~Y~Ltécnico, cuja for~~.::çª·f ?tfme a identidade 
-···-,;1qfrso; ~~~;: ~·-""~--··-·"\ l "-i; \ /r. ("··· / ,······~- • 

ÜH·* organiz L · das etapas:\~éries, ,~~os, semestjf. +o, ef(;/ i l 1 

iif)~~~ possib' · 'nalidad~ c _ .spondenJ# ~.~alificações pr~tlsbionais de 
~~· ·',vel técni ~.. s no m~cad~~~~ traba~b; f.. I 

necessi da realiz ão do ~tágio~: \ /1 , 1 
u r. \ ,r\ 4 : 1 ! : 

: ; o mo dis o Art. 36 da Re.~~lução \,Ç~W! CE~ tf06, de 20 de ~~embro de 
2012,1 d~ conhec· tos e experiênciaS \anteriot~s ~retamet'l-,~e relacionados :cof'n o perftl 

profi · :nal de co são da respectiv~!~alificaç~ ou hab~~ção profissionàl. ~dquiridos 
~édf"ó;{ · ciâ1ilificações pr~fi;siooais, irb ensfil::'tée~@o e no ttáb~Jho';p:oderão 

ser avaliados e reconhecidos em processos de certificação de competências profissionais. 

Este assunto será abordado de forma mais específica no item 11. 

8.3 Estágio Curricular 

O Estágio Curricular, para o curso em questão, não é obrigatório, ficando o aluno 

desobrigado de seu cumprimento. Se for de seu interesse fazê-lo, deverá proceder de 

forma extracurricular, de acordo com as normas que regem o assunto. 
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8.4 Matriz Curricular 

A Matriz Curricular do Curso Técnico em Eletroeletrônica Integrado ao Nível 

Médio está organizada em duas bases, a saber: 

i. Base Comum, que integra disciplinas das três áreas de conhecimentos do ensino 

médio (Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e Ciências da Natureza); 

ii. Base Profissional, que integra disciplinas específicas do Curso Técnico em 
Eletroeletrônica. 

O Curso Técnico em Eletroeletrônica Integrado ao Nível Médio está organizado 

em séries anuais, com duração de três anos. O funcionamento do curso ocorrerá com 

ofertas de turmas matutinas e/ ou vespertinas, com aulas em contra turno em dois dias da 

semana. Sendo o sábado um dia letivo nos calendários do Campus Cuiabá - Octayde 

Jorge da Silva, este também poderá ser utilizado para atividades acadêmicas do curso em 

quest~o~ Sc=rão ofertadas 5 a~as por tur!lo, e contraturno, l()go em d~is dias da semana ex; 
aíuiios dó êmso tt!)tãcr10 aulas/~{!.. ' , ' 

;·/ \ 

As disciplina~ da base comum 'propiciam a for~ão g~thl própria ,do ensiqo 
médio. As disciplinas da base rprofissio,t:taLestão perme~da\9 em t~das as sépeS do curso 

com ~ concepção Ael articular r't:foria e p~átié~ fi~ form~?'ào ;d() profissional. f?e~sa forma, 

o Curso, Técnico e~-E1etroel~trônica f~tegr~do ao Nfvel ~~dio está orga~a?o através 

de uma; sólida bá,se; de con~ciment~; cien®#o-t<;t1nolqgioo-humanísticos,~>possuindo 
uma carga horária t9tal de 3672 horas§, sendo\2~8/destiJjtadas ao núcleo c~um, 1224 

horas it Formação'Pt,ofissional específi~ em Eldt.rde,ietrôniba.j ~ j 

~ ; •' . ; \' :' l ": .(t' -i 

0§. alun~s,dd Çl,lfSO técnico en,1 e,Ietroelettônica inJ;~gr~fo ao Ensine;, M~dio, têm 
aindâ a pos;ibTIIdade -d~ cursar a disciplina de Libr~s - I.:liigt.là Brisileira de·Sitúiis·;que será 

ofertada na forma optativa, para atender ao disposto no Decreto 5.626/2005 que 

regulamenta as disposições da Lei 10.436/2002, sobre o assunto. 

A Tabela 2 apresenta a matriz curricular do curso na qual consta o detalhamento 

da distribuição da carga horária ao longo das três séries e permite uma rápida visualização 

de todo itinerário formativo do curso e sua sequência de realização. Cada série anual é 

formada por um conjunto de componentes curriculares fundamentadas numa integração 

de áreas afins e interdisciplinares, com o limite máximo de 36 (trinta e seis) horas 
semanais, durante o ano letivo. 
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Tabela 2: Matriz curricular do Curso Técnico em Eletroeletrônica 

Componentes Curriculares 

Sub Total Disciplinas da Base Profissional 8 272 14 476 14 476 1.224 

Total do Curso 36 1.224 36 1.224 36 1.224 3.672 

Disciplina Optativa Carga Horária (Horas/Ano) 
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8.5 Fluxograma do Curso 

O fluxograma apresentado abaixo não representa exatamente uma hierarquia rígida 

entre as disciplinas, mas uma sequência natural de aboradagem de conhecimentos, de 

forma que os primeiros são base para os subseqüentes. 

I 
I 

':~,1 

Primeiro Ano Segundo Ano Terceiro Ano 

Lingua Portuguesa Língua Portuguesa Língua Portuguesa 

Educação Física Educação Física Educação Física 

Historia H Historia H Historia 

Geografia H Geografia H Geografia 

Filosofia ~ Filosofia H Filosofia 

'}~ Sociologia b1 Sociologia Sociologia 

Matemática f1 Matemática l-H Matemática 

Química H Química H1 Química 

Fisica H Física ~ Fisica 

Biologia H Biologia rY Biologia 

Língua Inglesa H Lingua Inglesa I I Tecn.Redeslndustrirus 

Língua Espanhola I I Segurança do Trabalho I Projetos de Inst Elétricas 

Artes I Comandos Elétricos CLPs e Inver. Frequência 

Desenho Técnico I Máquinas Elétricas Automação Industrial 

Circuitos Elétricos Instrumentação Industrial Autom. Residencial 

Eletrônica Geral Eletrônica de Potência 

Libras (Optativa) Eletrônica Digital Microcontroladores 
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9- DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES CURRICULARES 

9.1 Componentes Curriculares do 1° Ano 

9.1.1 Disciplina: Língua Portuguesa 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

Barroco e Arcadismo. 

dos 
trovadorescas das 
XII ao XVIII -

1. FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto; MARUXO JR, José Hamilton. 
Língua Portuguesa: Linguagem e Interação. 2. ed. São Paulo: Ática, 2013. 

2. ABAURRE, Maria Luiza; ABA URRE, Maria Bernadete M.; PONTARA, Marcela. Português: 
Contexto, interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2008. 

3. CAMPOS, Maria Tereza Arruda (coord) et ai. Português- Vozes do Mundo: literatura, língua e 
de texto. São Paulo: 2013. 

1. ABAURRE, Maria Luiza e Marcela Pontara. Gramática: texto: análise e construção de sentido. 
Volume único. São Paulo: Moderna, 2010. 

2. BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Lucerna, 
200. 

3. 
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4. FIORIN, José Luís; SA VI O LI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 
16 ed. São Paulo: Ática, 2003. 

S. F ARA CO, Carlos Alberto. Porluguês: língua e cultura. Curitiba- PR: Base, 2003. 
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9.1.2 Disciplina: Inglês 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

2. Dicionário Oxford Escolar - Para Estudantes Brasileiros de Inglês - Nova Ortografia Editora 
Oxford. 2013. 

3. HEWINGS, Martin. Advanced Grammar in Use: a se!f stut!J riference and practice book for advanced 
learners Press. Third Edition. 2013. 

1. BAHKTIN, M. Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 2• / 4•.Ed. 
Trad. De P. Bezerra. São Paulo: Martins Fontes. 2003. 

2. CAMERON, M. Teaching English to young learners. Carnbridge: Carnbridge University Press, 
2001. 

3. CAMERON, L. Challenges for ELT jrom the expansion in teaching children. ELT Journal, v. 57/2, 
p. 105-112, April2003. 

4. LUZ, G. A. O ensino de inglês para crianças: uma análise das atividades em sala de aula. Dissertação 
(Mestrado em Estudos Linguísticos) - Faculdade de Letras, Universidade Federal de Goiás. 
2003. 

5. ROCHA, C. H.; BASSO, E. A. (Orgs.). Ensinar e aprender língua estrangeira nas diferentes idades
Reflexões para prrfessores e formadores. São Carlos: Claraluz, 2008. ISBN 978-85-88638034-1 
256 
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9.1.3 Disciplina: Espanhol 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

joven - línguq>IJftrangeira 
módei'na- espanÍ)IJf.. 1 o ano Ensino .. led., Sãp .. ·• S:M., 2013. . ,; .· ... 

2. MARTÍN, I. S íntesis.~ curso de lengua es}>afióla, enSino mériio volumes 1, 2,é 3. $São .:P4ulo: 
Ática, 2010. 

3. MINIDICIONARIO SARAIVA- Espanhol/Português -Português/Espanhol. 7ed., São 
Paulo-SP: Saraiva, 2009. 

1. HERMOSO,A.G. Co1!Jugar es fácil.· en espano/ de Espana y de América. 2 ed. Madrid, 
Espana: Edelsa, 2011. 

2. MILANI, E. M. Gramática de Espanhol para Brasileiros. 4 ed. São Paulo - SP: Saraiva, 
2011. 

3. MELONE, E.; MENÓN L. Manual de gramática de! espano/.· aspectos contrastivos cone! 
portugués brasileno: teoríay práctica. 1 ed. São Paulo: FTD, 2014 

4. OSMAN, S.; ELIAS, N.; REIS, P.; IZQUIERDO, S.; VALVERDE,J. Enlaces: 
espano/ para jóvenes brasilenos. 3 ed., Co tia - SP: Macmillan do Brasil, 2013. 

5. AMEND R. Nuevo Listo vol. único. 2 ed. São Paulo: 2012. 
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9.1.4 Disciplina: Artes 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

:!"éibm.o um cogniú"11".ó. -Réflexão 
sobre a história e o contexto na sociedade humana. Análise da natureza e a função 
linguagem das artes. Flexibilizar o pensamento a partir do reconhecimento das 
diferenças (sociais, históricas, raciais, religiosas, políticas. Etc.) manifestadas na 

artística. 

1. CARLINE, L. R. S. et.al. Arte PEC: Projeto Escola e Cidadania. 1 a Edição. São Paulo: 
Editora Brasil, 2006. 

2. PROENÇA, Graça. Descobrindo a hirtória da arte. 1 a Edição. São Paulo, Ática, 2005. 
3. HADDAD, Denise Akel; MORBIN, Dulce Gonalaves. Arte de fazer arte. la Edição. 

São 1999. 

1. ARCHER, Michel. Arte contemporânea: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 
2001. 

2. CANTON, K. Do moderno ao contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
3. CAUQUELIN A. Arte contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

4. Edith. Formas de Pensar o Desenho. São Pauh Ed. 2004. 

37 
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S. WÓLFFLIN, Heinrich. Conceitos Fundamentais da História da Arte. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000. 
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9.1.5 Disciplina: Educação Física 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

Conhecimentos sobre o corpo. Conhecimentos básicos das lutas. Estudos sócio
históricos dos esportes coletivos. Estudos socioculturais afro-brasileiros e mato
grossenses. Estudos socioculturais dos povos indígenas. Esportes coletivos. Esportes 
coletivos tradicionais de outros países e culturas. Esportes paraolimpicos. Esportes 
aquáticos. Esportes de aventura e radicais. Ética no esporte. Organização e legislação 
esportiva. Ginástica: rítmica, artística e de academia. Danças: regionais, folclóricas e 
populares. Jogos de Tabuleiro. Jogos e brincadeiras tradicionais. Ginástica laboral e 
técnicas alternativas.Estudos sobre a relação do esporte com a midia, alto
rendimento,trabalho e consumo.Educação para o lazer.Educação Física e meio 
ambiente. 

1. BETTI, M. A janela de vidro: esporte, televisão e educação física. Campinas: Papirus, 1998. 
2. DARIDO, S. C.; SOUZA JÚNIOR, O. M. Para ensinar Educação Física:possibtlidade de 

interoenção na escola. Campinas, SP: Papirus, 2007. 1/ 
Fábio Otuzi. <Omo um "'"ddo de <OnW,;nda.
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Santos- SP: Projeto Cooperação, 2001. 

1. BROUGERE, Gilles.Jogo e educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 
2. CAMPOS, H. Capoeira na Universidade: uma trqjetória de resistência. Salvador: EDUFA, 

2001. 
3. CHÂTEAU,Jean. O jogo e a criança. São Paulo: Summus, 1987. 
4. DARIDO, S. C; RANGEL, I. C. A. Educação Física na escola: implicações para a prática 

pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
5. . Televisão e Porto · ArtMed, 1996. 
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9.1.6 Disciplina: História 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

1. BRAICK, Patrícia Ramos; MOTA, Myriam Becho. História das cavernas ao terceiro 
milênio- Volume 1. 3a edição. São Paulo: Moderna, 2013. 

2. VAINFAS, Ronaldo; FARIA, Sheila de Castro; FERREIRA, Jorge; SANTOS, 
Georgina dos. História -Volume 1. 2a edição. São Paulo: Saraiva, 2013. 

3. ARRUDA, José Jobson; PILETTI, Nelson. Toda a história: história geral e história 
do Brasil. Editora São Paulo. 2004 

1. FRANCO JR, Hilário. A Idade Média: nascimento do Ocidente. 2 ed. São Paulo: 
Brasiliense, 2001. 

2. FUNARI, Pedro Paulo de Abreu. Antiguidade Clássica. Campinas: Editora da 
Unicamp, 2003. 

3. FUNARI, Pedro Paulo de Abreu. Pré-História do BrasiL São Paulo: Contexto, 2002. 
4. VENÂNCIO, Renato Pinto. Ancestrais - uma introdução à história da Ajrica Atlântica. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
S. VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpaolo. História geral e do BrasiL São Paulo: 

2005. 
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9.1. 7 Disciplina: Geografia 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

da Natureza e suas· tec:nçdo)~S. 
Paisagem, Lugar .e Espaço Qeográficq. 
map~s. Evolução .d<>, Planetalferra; Biosfera; ·.+Jtnatm~;~ GJ;m;tatl.ca; 
Mud~Çts Climátic~s;:s:Hidt~grafia; ,·. Cro$ta\ 
Intedlependência :e4itre os elet;nentos pa naturét:a. 
Espaço Geográfioo. }\ produç:i'o do espílço pela~~·, oc~(éd2tde:~~~ 
sociedàd.e As cidades e a itlídústria ·\!)~· i;Jiurtdc•~llt$ 

do 

ALVES, Andressa, BOLIGIAN, Levon. Geografia Espaço e Vivência. Volume 
Ensino Médio. São Paulo: Atual, 2014. 

2. LUCCI, Elian Alabi; BRANCO, Anselmo Lazaro; MENDONÇA, Cláudio. Geografia 
Geral e do Brasil: Ensino Médio. Ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

3. MAGNOLI, Demétrio. ARAÚJO, Regina. Geografia: a Construção do Mundo: Geografia 
Geral e do BrasiL São Paulo: 2014. 

1. MORAES, Antônio Carlos Robert. Meio Ambiente e Ciências Humana. São Paulo: 
Hucitec, 1994. 

2. MOREIRA, Igor. O Espaço Geogrcifico: Geografia geral e do BrasiL São Paulo: Ática, 
2010. 

3. MORENO, Gislaine, HIGA, Tereza C. Geografia de Mato Grosso: Temtório, Sociedade e 
Ambiente. Cuiabá: Entrelinhas, 1995. 

4. SENE, Eustáquio de. Geografia: Espaço Geogrcifico e Globalizado - Geografia Geral e do 
BrasiL São Paulo: Scipione, 2013. 

S. VESENTINI William. Brasil: Sociedade e São Paulo: 
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9.1.8 Disciplina: Filosofia 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

.Át-ea de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

2. ARANHA, Maria L. Arruda. Filosofando: Introdução a Filosofia. 4 ed. São Paulo: 
Moderna,2009 

3. SÁ TIRO Pensando Melhor. 1 ed. São Paulo: Saraiva. 

1. ABBAGNANO, N. História da Filosofia. Lisboa: Editorial Presença, 1993. 
2. ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. 4 ed. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2000. 
3. CASSIRER, Ernst. Antropologia filosófica. México: fondo, 2000 
4. ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. São Paulo, Martins fontes 2001 
S. GARCIA MO RENTE, Manuel. Fundamentos de filosofia: lições preliminares. São Paulo: 

mestre 1980. 
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9.1.9 Disciplina: Sociologia 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

como! 
posidvi&ta-funciot)~S ta 
ciência sociológic~, 11 visão organicista i de so'ci~hlaqe', as 
socie&de e as f01;m~s de solidariedad~~ A abo~age,in . . . . 
racionalização na m9dernidade e o "es~ito cap~t;Ista", ~es sociais e sepsppos. A 
aborclagem mateciallsta de Karl MarlK\ o trab~o COf1lO :característica hll1!lana, a 
dinâmica dos môdúS'â~tprodução,''iis d~sses soc'i~is, arnla~1\() entre teClfiiit<:.pràfica, a 

do e a das s. 

1. MACHADO, Igor José Renó; AMORIM, Henrique; BARROS, Celso Rocha de 
Barros. Sociologia Hqje. la ed. São Paulo: Ática, 2013 

2. FREIRE-MEDEIROS, Bianca, BOMENY, Helena. Tempos Modernos, Tempos de 
Sociologia. P ed. São Paulo: Ed. do Brasil FGV, 2010 

3. OLIVEIRA, Luiz Fernando; COSTA, Ricardo César Rocha da. Sociologia para jovens 
do Século XXI. Rio de Novo 2013 

1. HUBERMAN, Leo. A história da riqueza do homem. 22a ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 
2. MAIA, João Marcelo Ehlert; PEREIRA, Luiz Fernando Almeida. Pensando com a 

Sociologia. P ed. São Paulo: FGV, 2008. 
3. MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia? 38a Ed. São Paulo: Brasiliense. 1994. 
4. COSTA, Cristina. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. 4. ed.- São Paulo: 

5. 
Moderna, 2010. 

Nelson D. S · o ensino médio. 3. ed. - São Paulo: 
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9.1.10 Disciplina: Matemática 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

emrol,iT~'os !)}'~ escola para a , 
G~Jnsí<fê:rartdo a diversidade sócio

espaço. I{êpresentar 
calcular dim ' ' es das 

relacionando-a , om o 
U:t:iJ!jiab1~;urso!Wtc~cn,~lQ~Q~i'l~Pr.no ~~~"?~de 

comunicação, produção e medição. Fazer previsões, interpolações e extrapolações de 
valores e variáveis. Exprimir com correção e clareza a linguagem matemática usando a 
terminologia correta da geometria. Fazer validar conjecturas, experimentando, 
recorrendo a fatos conhecidos da 

numencos. Funções: Afim, 
. Matemática financeira. 

1. IEZZI, Gelson. Matemática. 1 a Edição. São Paulo: Atual, 2001. 
2. DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contexto e Aplicações. 1 a Edição. São Paulo: 

Ática, 2003. 
3. LIMA, Elon Lages; CARVALHO, Paulo Cezar Pinto; WAGNER, Eduardo; 

MORGADO, Augusto César. A Matemática do Ensino Médio. Volume 1. sa Edição. 
Rio de 2001. 

~~~~~~~ .. \-;V 
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Edição. São Paulo: FTD, 2000. 
2. P AIV A, Manoel. Matemática. 1 a Edição. São Paulo: Moderna, 1999. 
3. MORGADO, Augusto Cesar, WAGNER, Eduardo, ZANI, Sheila, C. Progressões e 

Matemática Financeira. P Edição. SBM, Rio de Janeiro,1993. 
4. P ARANTE, Eduardo; CARIBÉ, Roberto. Matemática Comercial & Financeira. 

Editora FTD, 1996. 
5. FACCHINI, Walter. Matemática. Volume Único. P Edição. São Paulo: Editora 

Saraiva. 1996. 

Resolução de funcionamento n11 016, de 13 de junho de 2017 
Resolução aprovação na 017, de 13 de junho de 2017 



9.1.11 Disciplina: Química 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

1. COSTA, M. A. F.; COSTA, M. F. B. Segurança Química- Para áreas da saúde) ensino e 
indústrias. Publit Soluções Editoriais, Rio de Janeiro, 2011. 

2. FELTRE, Ricardo. Química. Vol. 1, 2 e 3, São Paulo: Moderna, 2004 
3. MACHADO, A., MORTIMER, E. Química. São Paulo: Scipione, 2011. 
4. LISBOA,]. Ser Protagonista Química. Vol. 1, 2 e 3., Edições SM Brasil, 2011. 
5. USBERCO, João e SALVADOR, Química - Vol. Único. Saraiva, 2013. Revista 

eletrônica 
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9.1.12 Disciplina: Física 

Editoria Sctp:ton;e .. 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

2. GASl:AR, ,Paulo, Edito/~L 
· ·~Edição 2D13; - '' . ..::::L_: .. _.~ 

3. GUALTER, José Biscuola; HELOU, Ricardo Doca; NEWTON, Villas bôas. Tópicos 
de Física. Volume 3 - Eletricidade, Física Moderna e Análise Dimensional. São Paulo, 
Editora Saraiva. 

1. RAMALHO, Francisco Júnior; NICOLAU, Gilberto Ferraro; TOLEDO, Paulo 
Antônio Soares. Os Fundamentos da Física. Volume 3 - Eletricidade, Introdução à Física 
Moderna e Análise Dimensional. São Paulo, Editora Moderna. 

2. PIQUEIRA, José Roberto Castilho; CARRON, Wilson; GUIMARÃES, José 
Osvaldo de Oliveira. Física 3. Editora Ática. 1 a edição 2013. 

3. FUKE, Luiz Felipe; Yamamoto, Kazuhito. Física para o Ensino Médio. Vol 3. Editora 
Saraiva. 3a edição 2013. 

4. TORRES, Carlos Magno A.; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo 
Antonio de Toledo; PENTEADO, Paulo Cesar Martins. Física Ciência e Tecnologia
Vol3. Editora Moderna, 3a edição 2013. 

5. BONJORNO; CLINTON; PRADO, Eduardo; CASEMIRO. Física Vol. 3. Editora 
FTD, 2a . - 2013. 
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9.1.13 Disciplina: Biologia 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

Conhecer a estrutura das substâncias orgarucas e inorgarucas e sua importância 
biológica. Identificar os tipos de ácidos nucleicos e conhecer sua composição química 

bem com? s~~"''-~~!:<;:ã~";'trÇ,~~pr::en~e,~., o mecanis~o0,-~:"s~f~se, de proteínas. 
·· ''·-na:·:~JiíiStem:r--~ ! cbrlí~tltiilento da eX1s,tênd~ 'd,11 'ce.k#a,-···cotOO 

to técnicas cl~lógic#lf~(;mtribuiu parkR javan9~/do .. ,c---o!).. b:e!'cin1.< ~nt. <\ 
células. preender b mec~1 

' de funci9P :ento#de um 
s diferen,ps de uftl oscópio jle .. ico. Keconh,ett:~' 
'ficos es · cíficos (;pb estrutul ijtncionamento . células 

1m .. a o ava~~o ência ~bm '· p~ra o desenvol~ento de 
anidad •? entre a~ quai cioí4'adas;!~ª· 'aúde humana. ~~sociar o 
a um rriicromuriclo co xO'te ati'fo,jreconhecendo '0 pível de 

j~da. P>tnpreender os f piocessos 
· onamento do ~mporte , "

1 
vés 4t '~embrana. Identificar e 

amento das org~ttelas m~brano~4's ·e as não m~Jnbranosas. 
·::::bpos de nrlll~'::::bem cMno siliL.imtmrtância ~áià _céltlla, o 

mecanismo de divisão celular por meiose, o processo da formação dos gametas, os 
processos de reprodução, o processo de fecundação. Conhecer os fundamentos 
celulares da formação e do desenvolvimento dos tecidos animais, de modo a poder 
encarar com naturalidade temas como transplante e rejeição. Utilizar esses 
conhecimentos na eventual formação de juízos e de valor em assunto polêmico da 
cidadania. 

1. UNHARES, Sergio; GEWANDSZNADJER, Fernando. Biologia Hqje. 2° Edição. São 
Paulo 2014 

2. AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia em Contexto. 1° Edição. 

3. 
São Paulo: Moderna 2013 

. M. & MARTHO G. R. · em Contexto. Volumes 
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Moderna. São Paulo, 2013. 

'-'L<"-'.ll.J.'- E CEZAR. Biologia- Volumes I, li e III. Editora Saraiva. São Paulo 2004. 
2. BIZZO, N. Novas Bases da Biologia- Volumes I, li e III. Editora Ática. 2013. 
3. LOPES, S. Biologia Essencial. 1 a edição. Editora Saraiva. São Paulo 2003. 
4. SILVAJr., Cesar da. Biologia- Volume Único. 6a edição. Editora Saraiva, 2015. 
5. LOPES, Sônia. Bio- Volume 1- Ensino Médio. 3a Editora 2014. 
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9.1.14 Disciplina: Desenho Técnico 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

1. SILVA, A. et al. Desenho Técnico Moderno. 4a ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 
2. SIMMONS, C. H.; MAGUIRE, D. E. Desenho Técnico. 4a ed. Porto Alegre: Leopardo, 

2004. 
3. SPECK, Henderson José e Peixoto, Virgílio Vieira. Manual básico de desenho técnico. 

Editora da 2001· 

1. FRENCH, Thomas Ewing e VIERCK, Charles]. Desenho técnico e tecnologia gr4ftca. 
Globo, São Paulo, 1995. 

2. MONTENEGRO, G. A. Desenho Arquitetônico. 4a ed. São Paulo: Ed. Edgard Blücher, 
2001. 

3. RIBEIRO, A. C.; PERES, M. P.; IZIDORO, N.; Curso de Desenho Técnico e AutoCAD. 
1Ed. Pearson, 2013. 384p. 

4. FERRERO, A., et al. Iniciação ao Desenho. SENAI-SP, DMD, 2a Ed. São Paulo, 1991. 
5. ROCHA, A.]. F.; GONÇALVES, R. S. Desenho Técnico. Vol. I. za Edição. São Paulo: 

l-'lf'1<triP 2007. 
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9.1.15 Disciplina: Circuitos Elétricos 

INS111W~ FêDERAI.. DE 
EDUCAçAO.CI!NCIA E TECNOLOGIA 
M~·-:,,;. (,;r.::0'f:&Q 
{:;_«;:>'~-/v <G:u·,:-~~~1 

EMENTA 
Departamento de Ensino 

~ea de Eletroeletrônica 

Técnico em Elettoeletrônica Integrado 

diversos instrumentos de medidas. Ler e interpretar ensaios e 
elétricos de corrente contínua e corrente alternada. Conhecer as ctn' Ttt{sas 

para:~ r~OfuÇão:~~e ,. ê.ireUítos T~téhicós. ··~ÔJ. corrente cori~.pa:::e ~)~~~~i~;~~ã~ 
EletrÇnn,agnetismd: i Conhecer \ :bs c~Àc6tos . · . +l 

eletrqmignetismo; Oonhecer as cliversas\leÍ's e te<)rem~~~ 
eletrqm~gnéticos. ô,esenvolv~ métodqs \:ie' 
Elaborai: proj ·do\ clç1trotna~~e1:1~10 
conhechnento. 

elétrica. : Operação equipamento 
AssociaÇões de ·' série, paralelo· misto. 
diVisor· dê \:otl'ente: . elémca~·ém' :<fótttínu'li. em 
corrente continua. Analise nodal. Analise de malha. Teorema de Thevenin. Teorema de 
Norton. Teorema da superposição. Tensão e corrente alternada. Indutores e 
Capacitares. Reatância e Impedância, Circuitos em série - RC, RL e RLC. Circuitos em 
paralelo - RC, RL e RLC. Circuitos mistos RLC. Potência Elétrica em corrente 
alternada. Circuitos trifásicos. Magnetismo e eletromagnetismo: Conceitos 
fundamentais de magnetismo e eletromagnetismo. Origem do magnetismo e seus 
fenômenos. Estrutura da matéria. dipólos magnéticos e elétrons, Imã - magnetismo. 
Espectro magnético. Características do campo. Densidade magnética e fluxo magnético. 
A terra como um imenso imã. Leis magnéticas. Imantação. Tipos de substâncias. 
Efeitos do campo sobre os materiais - imantação e saturação magnética. Efeitos dos 
materiais sobre o campo- relutância e permeabilidade. Eletromagnetismo- experiência 
de Oersted. Campo magnético em um fio condutor. Espira circular. Bobina, solenóde, 
toróide. Relação entre B e H. Força magneto-motriz- fmm. Força magneto-motriz em 
uma bobina, Forças magnéticas - fio condutor em uma espira retangular. Torque 
eletromagnético. Lei de Faraday e Lenz - geração de energia. Indução eletromagnética. 
Circuitos magnéticos - o transformador. Invenções que revolucionaram o mundo - da 

a<ealidade. 
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1. ALBUQUERQUE, Rômulo de Camargo. Análise de Circuitos em Corrente Contínua. 
Editora Érica, São Paulo. 

2. ALBUQUERQUE, R. O. Análise de Circuitos em Corrente Alternada. Editora Érica, 
1990. 

3. LUZ, Antonio Máximo Ribeiro da; ALVARES, Beatriz Alvarenga. Física- Vo/.3. 
São Paulo: 2012. 

MORETO, Vasco Pedro. Física em Módulos de Ensino: Eletricidade. São Paulo: 
2008. 

2. IVAN, Francisco Ramalho Junior et al. Os Fundamentos da Física - Eletricidade. São 
Paulo: Ed. Moderna, 1982. 

3. VILLATE,Jaime E. Física 2- Eletricidade e Magnetismo. Portugal: 2009,2010. 
4. PARIS, Demetrius T.; HURD, F. Kenneth; MACEDO, Annita. Teoria eletromagnética 

básica. Rio de Janeiro RJ: Guanabara Dois, 1984. 
· · · Ribeiro. lVl~lqHi!lf~:Pf'trl_~f~~ .. ~,.T ... ,

7 
____ ,, _,_ . ., .... , .. J 

~~~ ~~2_00_0_. __ ~~~~---F~--~~ 

~.v 
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9.2 Componetes Curriculares do 2° Ano 

9.2.1 Disciplina: Língua Portuguesa 

f h\·,· ü ,;~-~ :~ Jt~ 

(._~;:;<c.;):->.'~(,~~~~- .i 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

tenos; dos gên~tos: 
texto, .~ divulga,~ científi~~' relatQJio. 
condi.çõfs de prq~ção, à intraestrutWa tex~ ~p 
linguísticos discur$iyos dos gêneros da ~rdem d<> Aáfrar, dQ,:dl:scre~rer 
Operações de linguagem referentes às ;t:ondiçõe$~~t . à infraestru~~ textual, 
aoplan.ci,ge~al e aç>s ~~canismos linguí~'ti..co~discu:tey1vos. r.~~P~A.s~veis pela co,nsttl:l.c,:ão de 
sentidos ·dos gêneros lfterários conto~ rornanc~1 e pberri'lr pertencentês~ às·~esteticas 
literárias Romantismo, Realismo/N Parnasianismo e Simbolismo. 

1. FARACO, Carlos Emílio; MOURA, Francisco Marto; MARUXO JR, José Hamilton. 
Ungua Portuguesa: Linguagem e Interação. 2. ed. São Paulo: Ática, 2013. 

2. ABAURRE, Maria Luiza; ABAURRE, Maria Bernadete M.; PONTARA, Marcela. Português: 
Contexto, interlocttção e sentido. São Paulo: Moderna, 2008. 

3. CAMPOS, Maria Tereza Arruda (coord) et aL Português- Vozes do Mundo: literatura, língua e 
de texto. São Paulo: 2013. 

1. ABAURRE, Maria Luiza e Marcela Pontara. Gramática: texto: análise e construção de sentido. 
Volume único. São Paulo: Moderna, 2010. 

2. BECHARA, E. AJoderna Gramática Portuguesa. 37. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Lucerna, 
200. 

3. CASTILHO, Ataliba T de. Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010. 
4. FIORIN, José Luís; SA VIOU, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 

16 ed. São Paulo: Ática, 2003. 
5. F ARA CO, Carlos Alberto. Portu uês: lín ua e cultura. Curitiba- PR: Base, 2003. 
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9.2.2 Disciplina: Inglês 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

1. BAHKTIN, M. Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 2" / 4".Ed. 
Trad. De P. Bezerra. São Paulo: Martins Fontes. 2003. 

2. CAMERON, M. Teaching English to young learners. Cambridge: Cambridge University Press, 
2001. 

3. CAMERON, L. Challenges for ELT .from the expansion in teaching children. ELT Journal, v. 57/2, 
p. 105-112, April2003. 

4. LUZ, G. A. O ensino de inglês para crianças: uma análise das atividades em sala de aula. Dissertação 
(Mestrado em Estudos Linguisticos) - Faculdade de Letras, Universidade Federal de Goiás. 
2003. 

S. ROCHA, C. H.; BASSO, E. A. (Orgs.). Ensinar e aprender língua estrangeira nas diferentes idades
Reflexões para professores e formadores. São Carlos: Claraluz, 2008. ISBN 978-85-88638034-1 
256 
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9.2.3 Disciplina: Educação Física 

INSTITUT()FEDERAL DE 
EDUCAçAO,CI!NCIA E TECNOLOGIA 
!';:~·-''{~ t• ,:.>,Jt'-~\~ 

(: ~7Pj.;~;.;; '!.--~, ;~t~.:< 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

Proporcionar o desenvolvimento de competências e habilidades motoras que proverão 
o indivíduo de capacidade e autonomia que lhe permita escolher ou organizar a própria 
ati~idade física com capa~idadepara discutir e modificar . elementos de 
vária~ r:p.anlfestaçpes -de :mov~ento-- estabelecendo 
conhecitnentos aqquiridos sobre'.* cultJrlf; c\>rporal; Lomt?;tee,n,cter ~jUfllCl<Hütmento 
orgamsmo humano de forma a reconheóer e ! <;qrporais, 
valoriz~do-as cotno melhoria;de suas .aptídêl.es físicas; hábitos fi·' 'ráveis à 
adoç~o de um esftlo de vida .~tivo e s~ud~yel; Promc#er c :formação de · cultura 
espo:t:tiv~ e de la;zer;:·-fust:litij: questq~s r~lacionad~"s à f ~ustentabilidade : a.rç.biental; 
Relacionar conhedrp.entos so~re asp~ctos \so:çioc~tura\') ;políticos e eco~ômicos; 
Promover a harm<>nia interdis~iplinar ~bm o~~~- ávêas d~· epnhecimento; E~~mular a 
autonomia e prot~nismo social; Con~ecer e ~~s~r as npv~s tecnologias ' 
Física; Promover~ chltura da paz e re~eito às \ 

11 
sidad~;-ftefletir sobre 

prin9-pios éticos p tp.orais; Oportuni*r iment~ ~s múltiplas 
att:Viaade'fíSica.::<. ; .. · r ' c.:~·~ .:=~;: 

Conhecimentos sobre o corpo. Conhecimentos básicos das lutas. Estudos sócio
históricos dos esportes coletivos. Estudos socioculturais afro-brasileiros e mato
grossenses. Estudos socioculturais dos povos indígenas. Esportes coletivos. Esportes 
coletivos tradicionais de outros países e culturas. Esportes paraolímpicos. Esportes 
aquáticos. Esportes de aventura e radicais. Ética no esporte. Organização e legislação 
esportiva. Ginástica: rítmica, artística e de academia. Danças: regionais, folclóricas e 
populares. Jogos de Tabuleiro. Jogos e brincadeiras tradicionais. Ginástica laboral e 
técnicas alternativas.Estudos sobre a relação do esporte com a mídia, alto
rendimento,trabalho e consumo.Educação para o lazer.Educação Física e meio 
ambiente. 

1. BETTI, M. A janela de vidro: esporte, televisão e educação física. Campinas: Papirus, 
1998. 

2. DARIDO, S. C.; 
sibilidade de · 

SOUZA JÚNIOR, O. M. Para ensinar Educação Física: 
na escola. SP: 2007. 
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3. BROTIO, Fábio Otuzi. Jogos cooperativos: o jogo e o esporte como um exercício 
de convivência. Santos- SP: Pro'eto Coo eração, 2001. 

1. BROUGERE, Gilles. Jogo e educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 
2. CAMPOS, H. Capoeira na Universidade: uma trqjetória de resistência. Salvador: EDUF A, 

2001. 
3. CHÂTEAU,Jean. O jogo e a criança. São Paulo: Summus, 1987. 
4. DARIDO, S. C; RANGEL, I. C. A. Educação Física na escola: implicações para a prática 

pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
5. Televisão e E Porto 1996. 
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9.2.4 Disciplina: História 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

estabeleçimento de, relações; entre 0 passado 
repre~tltatividad~. O "século,~as Luzd{' e a a·sp~m;ao ~ürgtlé,sa. 
e lut~S ~ociais: r<ívoluÇõeS:- fi~t:l Europaf,,i e n~s ·. D~~.s ;envolvimc:'~ntodJ'<\dlLISt:ría.l, 
cotidiano e transformações sociais. !trulhet~S:~ e ~iianç~~ 1 mundo 
Organizflção e ' · 'imento dos trab&hador~s.1J3r~~il I~perial: regência ~~ )revoltas 
mud~~s e rupt , no pensamento fé cultuf?.~t\.Jf sécul~,+rx.o Impérid:~e~ Mato 
Grosso.:Repúblks das Américas. Imp~tialismo~pâÍtilha d~;Á,frica. Brasil: d9.irllpério à 
Repúhliéa. y:. ~; ·' 

1. BRAICK, Patrícia Ramos; MOTA, Myriam Becho. História das cavernas ao terceiro milênio
Volume 2. 3• edição. São Paulo: Moderna, 2013. 

2. VAINFAS, Ronaldo; FARIA, Sheila de Castro; FERREIRA, Jorge; SANTOS, Georgina 
dos. História- Volume 2. 2• edição. São Paulo: Saraiva, 2013. 

3. ARRUDA, José Jobson; PILETTI, Nelson. Toda a história: história geral e história do BrasiL 
Volume único. Editora São Paulo. 2004. 

1. DECCA, Edgard de; MENEGUELLO, Cristina. Fábrica e homens: A Revolução Industrial e o 
cotidiano dos trabalhadores. São Paulo: Atual, 1999. 

2. GUAZZELLI, Cesar; WASSERMAN, Cláudia. História da América Latina. Porto Alegre: 
3. HOBSBAWM, Eric. A era das revoluções (1789-1848). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
4. MOTA, Carlos Guilherme. Revolução Francesa. S.ed. São Paulo: Ática, 2004. 
5. SIQUEIRA, Elizabeth Madureira. História de Mato Grosso: da ancestralidade aos dias 

atuais. Cuiabá: 2012. 
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9.2.5 Disciplina: Geografia 

Ensino Médio. São Paulo: Atual,2014. 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

2. LUCCI, Elian Alabi; BRANCO, Anselmo Lazaro; MENDONÇA, Cláudio. Geogrqfia 
Geral e do Brasil· ensino médio. São Paulo: Saraiva, 2014. 

3. MAGNOLI, Demétrio. ARAÚJO, Regina. Geografia: a construção do mundo: Geogrqfia 
Geral e do Brasil São Paulo: 2014. 

1. MORAES, Antônio Carlos Robert. Meio ambiente e ciências humana. São Paulo: 
Hucitec, 1994. 

2. MOREIRA, Igor. O espaçogeográfico:geogrqfiageral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2010. 
3. MORENO, Gislaine, HIGA, Tereza C. Geogrqfia de Mato Grosso: Território, Sociedade e 

Ambiente. Cuiabá: Entrelinhas, 1995. 
4. SENE, Eustáquio de. Geogrqfia: espaço geográfico e globalizado - geogrqfia geral e do Brasil 

São Paulo: Scipione, 2013. 
5. ' William. BrasiL· sociedade e São Paulo: 2013. 
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9.2.6 Disciplina: Filosofia 

EDUCAçAO..CI!NCIA E TECNOLOGIA 
MA (·· ~";:t<.J~h9 
(>;j;~'iLY,c.;:, ~'1M~~M 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

ARANHA, Maria L. Introdução a Filosofia. 4 ed. São Paulo: 
Moderna, 2009 

3. SÁTIRO, Pensando Melhor. 1 ed. São Paulo: Saraiva. 

1. ABBAGNANO, N. História da Filosifia. Lisboa: Editorial Presença, 1993. 
2. ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosifia. 4 ed. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2000. 
3. V ÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. 23 ed. Rio de Janeiro: Editora Civilização 

Brasileira, 2002. 
4. APEL, Karl-Otto. Estudo de moral moderna. Petropolis: vozes 1994. 
S. Norberto. Teoria das Brasilia: UNB 1995. 
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9.2. 7 Disciplina: Sociologia 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

desigualdade! . . em 
idade). A desigualdade 
diversidade bittural na 

diferenças c~~s. Do 
e t!aiibmo. A 

contlt'lbl:ll<jt1)eis"d!e.:..1!fíá'triz eUL~eiã5 ~rtcana 
Os impactos da urbanização, da tecnologia e do consumo e suas subversões 

1. MACHADO, Igor José Renó; AMORIM, Henrique; BARROS, Celso Rocha de 
Barros. Sociologia Hqje. P ed. São Paulo: Ática, 2013 

2. FREIRE-MEDEIROS, Bianca, BOMENY, Helena. Tempos Modernos, Tempos de 
Sociologia. la ed. São Paulo: Ed. do Brasil FGV, 2010 

3. OLIVEIRA, Luiz Fernando; COSTA, Ricardo César Rocha da. Sociologia para jovens 
do Século XXI. Rio de · Novo 2013 

1. LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 24a ed. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2009. 

2. MAIA, João Marcelo Ehlert; PEREIRA, Luiz Fernando Almeida. Pensando com a 
Sociologia. 1a ed. São Paulo: FGV, 2008. 

3. MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia? 38a Ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. ~ 
~4~.~C~O~S~T~~C~ri~s~tin~a.~~~~~~~~~à~c~w~n~ci~a~d~a~s~oc~~~d~ad~e~.~4~a~e~d~.-~S~ão~P~a~ul~o~:~ ____ j \~ 
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Moderna, 2010. 
S. TOMAZI, Nelson D. Sociologia: ara o ensino médio. 3a ed.- São Paulo: Saraiva, 2013. 
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9.2.8 Disciplina: Matemática 

INSntllfOFEDERALOE 
muCAÇAo.OENOAETtêNOLOGIA 
M.ti.'%0 üHO$$Q 
e.,.,."l-'n$ e-:umt-4 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

espaço. tar 
calcular dimcbnspes das 

entendendq qllte ela se 
relacionando-a .•.. k:om o 

como inst~dntos de 
prc~víí~i:::s, 1t1te1pPctlações e extra~láções de 

deíii:'e:Ç..ãl~::e matetm!liêa_nsàndo a 
experimentando, 

da 

Trigonometria. Matrizes, determinantes e sistemas lineares. de figuras planas. 
espacial de posição. Analise combinatória, binômio de Newton e 

. Poliedros. cones, esferas e troncos. 

1. IEZZI, Gelson. Matemática. Volume- 2. 1 a Edição. São Paulo: Atual, 2001. 
2. DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contexto e Aplicações. Volume- 2. 1 a Edição. São 

Paulo: Ática, 2003. 
3. LIMA, Elon Lages, CARVALHO, Paulo Cezar Pinto, WAGNER, Eduardo e 

MORGADO, Augusto César. A Matemática do Ensino Médio. Volume 2. sa Edição. 
Rio de · 2001. 
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Edição. São Paulo: FTD, 2000. 
2. P AIV A, Manoel. Matemática. Volume 2. 1 a Edição. São Paulo: Moderna, 1999. 
3. NETTO, Sdpione di Pierro; ALMEIDA, Nilze Silveira. Matemática Curso 

FundamentaL Volume- 2. 1 a Edição. São Paulo, 1990. 
4. MACHADO, Antonio dos Santos. Matemática- Temas e lv1etas. 3- Sistemas Lineares e 

Combinatória. São Paulo: Atual, 1986. 
5. F ACCHINI, Walter. Matemática - Volume Único. 1 a Edição.São Paulo: Editora 

Saraiva. 1996. 
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9.2.9 Disciplina: Química 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

1. COSTA, M. A. F.; COSTA, M. F. B. Segurança Química- Para áreas da saúde, ensino e 
indústrias. Publit Soluções Editoriais, Rio de Janeiro, 2011. 

2. FELTRE, Ricardo. Química. VoL 1, 2 e 3. São Paulo: Moderna, 2004. 
3. MACHADO, A.; MORTIMER, E. Química. São Paulo: Scipione, 2011. 
4. LISBOA,]. Ser Protagonista Química. Vol. 1, 2 e 3. Edições SM Brasil, 2011. 
S. USBERCO - e SALVADOR. . - Vol. Único. 2013. 
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9.2.10 Disciplina: Física 

Editoria 

INSUTUTO FEDERA!. DE 
EDUCAçAO.CIENCIA E TECNOLOGIA 
M:l.- r.-; t;,i~'--«S&{.J 
(::.:>a:·;r"c, "::~o-:~t'-4< 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

2: G-ASPAR, Compreenderldo~"k :p{fii:à. 
Ática. 2a Edição 2013. 

3. GUALTER, José Biscuola; HELOU, Ricardo Doca; NEWTON, Villas bôas. Tópicos 
de Física. Volume I- Mecânica. São Editora Saraiva. 

1. RAMALHO, Francisco Júnior; NICOLAU, Gilberto Ferrara; TOLEDO, Paulo 
Antônio Soares. Os Fundamentos da Física. Volume I - Jvfecânica. São Paulo, Editora 
Moderna. 

2. PIQUEIRA, José Roberto Castilho; CARRON, Wilson; GUIMARÃES, José 
Osvaldo de Oliveira. Física 1. Editora Ática. 1a edição 2013. 

3. FUKE, Luiz Felipe; Yamamoto, Kazuhito. Física para o Ensino Médio. Vo/1. Editora 
Saraiva. 3a edição 2013. 

4. TORRES, Carlos Magno A.; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo 
Antonio de Toledo; PENTEADO, Paulo Cesar Martins. Física Ciência e Tecnologia
Mecânica. Editora Moderna, 3a edição 2013. 

5. BONJORNO; CLINTON; PRADO, Eduardo; CASEMIRO. Física Vol. 1 -
Mecânica. Editora FTD 2a 2013. 
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9.2.11 Disciplina: 'Biologia 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

ortc)l(ifJ!);fa eJ~:terrlafdã 
Est~belecer 

os hormôni~s ~egetais 
dos Poríferosl~ á relação 

G;n~2Lr1C· >S e a rel~ÇãÓ destes 
Pla1~lmi1Jt<;)~ e as principii$ · floenças 

dos NeumatÔd~os e as 
Conheced~ Filo dos 

sistema. Conhecdr o Filo 

as características gerais do Filo Cordados, Subf.tlo Urocordados, Subf.tlo Cefalocordados 
e Subf.tlo Vertebrados. 

Diversidade e classificação dos seres vivos: Vírus, o Reino Monera, Reino Protista, 
Reino Fungi, Reino Vegetal: Vida e reprodução das plantas: tecidos vegetais, estruturas 
e crescimento; morfologia externa da raiz, caule e folhas; transpiração e estômatos, 
condução de seiva, hormônios vegetais repostas das plantas e estímulos ambientais. 
Reino animal: Filo dos Poríferos, o Filo dos Cnidários, Filo dos Platelmintos, Filo dos 
Nematódeos, Filo dos Moluscos, Filo dos Artrópodes, Filo dos Equinodermos, Filas 

Subf.tlo U Subftlo Cefalocordados. 

1. UNHARES, Sergio; GEWANDSZNADJER, Fernando. Biologia Hqje. 2° Edição. São Paulo 
2014 

2. AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia em Contexto. 1° Edição. São 
Paulo: Moderna 2013 

3. AMABIS,J. M. & MARTHO, G. R. Biologia em Contexto. Volumes I, II e III. Editora 
Moderna. São 2013. 
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'--.t..:.•'-'-"1'- E CEZAR. Biologia - Volumes I, II e III. Editora Saraiva. São Paulo 2004. 
2. BIZZO, N. Novas Bases da Biologia- Volumes I, II e III. Editora Ática. 2013. 
3. LOPES, S. Biologia EssenciaL 1 a edição. Editora Saraiva. São Paulo 2003. 
4. SILVA Jr., Cesar da. Biologia- Volume Único. 6a edição. Editora Saraiva, 2015. 
5. Sônia. Bio- Volume 2- Ensino Médio. 3a Editora 2014. 
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9.2.12 Disciplina: Comandos Elétricos 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

tipos de corrente, nível de tensão, medição e manobra. Setor Proteção: conceito e 
função, tipos de anormalidades e suas consequências, elementos de proteção - fusível, 
disjuntores e relés, escolha, cálculos e determinação dos elementos de proteção. Setor 
comando: conceito, função, constituição e funcionamento dos elementos de comando 
(contatares, botoeiras, chaves fim-de-curso, temporizadores, fotocélulas, chaves-bóia, 
relés eletropneumáticos, termostatos, etc.). Setor de sinalização: conceito, função, 
elementos de sinalização - luminosa, sonora, visual. Representação esquemática de 
todos os tipos de elementos de comandos. Diagramas de ligação, interpretação e 
desenvolvimento liga/desliga, com reversão de rotação, estrela/triângulo, 
autotransformador, reostatos de partida. Desenvolvimento de comandos simples e 
automatizados. de trabalhos 'ticos. 

FRANCI, Claiton Moro. Acionamentos Elétricos. 4a ed. São Paulo: 2008. 
NASCIMENTO, G. Comandos Elétricos: Teoria e Atividades. 1 a ed.- São Paulo: Érica, 
2001. 

3. LELUDAK, Jorge Assade. Curso Técnico em Eletrotécnica -Acionamentos Eletromagnéticos. 

Curitib., Base 2008. 

69 
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1. SOUZA, Geraldo Teles de. Apostila - lvfáquinas e Comandos Elétricos. Mogi Mirim: 
ETE Pedro Ferreira Alves, 2004. 

2. VAN VALKEN BURGH, Nooger e Neville. Eletricidade Básica. Vol. 5, Rio de 
Janeiro, Ao Livro Técnico,1982. 

3. MAMEDE F0 .,João. Instalações Elétricas Industriais. 6a ed. Rio de Janeiro RJ: LTC, 
2001. 

4. ROLDÁN, José. Manual de Automação por contatores. São Paulo SP: Hemus, 1982. 
5. SCHMIDT, Walfredo. Diagramas de Ligação. 2a ed. São Paulo SP Edgard Blucher, 

1981. 
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9.2.13 Disciplina: Eletrônica Geral 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

2. MALVINO, Albert Paul. Eletrônica- Volume 1. 4a ed. São Paulo SP: Makron Books 
do Brasil, 1995. 

3. BOGART Jr., THEODORE F. Dispositivos e Circuitos Eletrônicos. Volume I. São Paulo 
SP: Makon 2001. 

1. MALVINO, Albert Paul. Eletrônica no Laboratório - Volume 1. 4a ed. São Paulo SP: 
Makron, Me Graw-Hill, 1991. 

2. LIMA] r., Almir Wirth. Eletricidade e Eletrônica Básica. 3a ed. - Rio de] aneiro RJ: Alta 
Books, 2009. 

3. MARQUES, Angelo Eduardo B.; MARQUES, Angelo Eduardo B.; CHOVER, 
Salomão; CRUZ, Junior Eduardo Cesar Alves. Dispositivos semicondutores: Diodos e 
transistores. 13a ed.- São Paulo SP: Érica, 2012. 

4. MARKUS, Otávio. Ensino Modular: Sistemas Analógicos - Circuitos com diodos e 
Transistores. ga ed. - São Paulo SP: Érica, 2008. 

5. MALVINO, Albert; BATES, David J. Eletrônica: diodos) transistores e amplificadores. 7a 

e<l. -Porto 2011. 

71 
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9.2.14 Disciplina: Eletrônica Digital 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

Conhecer os principais dispositivos usados em eletrônica digital, 
aplicações .. e funcionamento, de~envolver a capacidade de leitura do 
Iden~C,itt .. . .. ~~ e sua substitui~((): tt)tp:l~~.~···~~rça~c~~§:: 

ssibilidades . 

Sistemas de num.tj7!l<;ão 
lógicos çotnbilna<:imiá.ís :o'â:Sicc)$. SlmJJlifícac;a~ 

Teoremas de 

~··et~PilJ:PlNO: ··Francisco 
Digital Ed. Érica, 2012. 

2. BIGNELL,James W.; DONOVAN, Robert L. Eletrônica Digital· Lógica Combinacional 
Volume 1. São Paulo: Macron Books do Brasil, 1995. 

3. BIGNELL,James W.; DONOVAN, Robert L. Eletrônica Digital· Lógica Combinacional 
Volume 2. São Paulo: Macron Books do 1995. 

O, Celso de. Praticando eletrônica digital 3a Edição. São Paulo SP: 
2. TOKHEIN, Roger L. Princípios digitais. 3a Edição. São Paulo SP: Makron Books do 

Brasil, 1996. 
3. LANGDON JÚNIOR, Glen George; FREGNI, Edson. Prqjeto de computadores 

digitais. 2a Edição. SÃO PAULO: Edgard Blucher, 1974. 
4. TOCCI, RonaldJunior, WINDER, Neal S., MOSS, Gregory L. Sistemas Digitais 

Princípios e aplicações. 1 oa Edição. Tradução: Cláudia Martins; revisão técnica: João 
Antônio Martins- São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

5. PEDRONI, Volnei A. Eletrônica Digital Moderna e VHDL P Edição. São Paulo: 
Editora: Elsevier 2010. 
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9.2.15 Disciplina: Segurança do Trabalho 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

Fogo; Elementos Extintores e Combate a Principio de Incêndio; Legislações e Normas 
Técnicas de Combate a Incêndio (CBM); Brigadas de Emergência). Suporte Básico a 
Vida (Primeiros Socorros). Higiene do Trabalho (Critérios Qualitativos dos Riscos; 
Riscos Físicos; Riscos Químicos; Riscos Biológicos; Critérios Quantitativos dos Riscos; 
Instrumentos de Medição; Mapa de Riscos). Doenças Ocupacionais (Saúde 
Ocupacional; Saúde do Trabalhador; Principais Doenças Ocupacionais). Insalubridade e 
Periculosidade; Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT). 
Condições Ergonômicas, Higiênicas e de Conforto nos Locais de Trabalho. Programas 
de Prevenção em Segurança do Trabalho (PCMSO; PPRA); LTCAT. Meio Ambiente 
(Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Resíduos Líquidos; Agentes Poluidores; Coleta 
Seletiva; Sustentabilidade Ambiental). Classificação dos riscos ambientais (Ruídos; 
Vibrações; Calor; Frio; Pressões anormais; Higiene das radiações; Radiação). Qualidade 
de Vida · · Fumante Pa · · Ginástica 

SALIBA, Tuffi Messias; PAGANO, Sofia c. Reis Saliba. Legislação 
Acidente do Trabalho e Saúde do Trabalhador. São Paulo SP: 2013. 
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2. GONÇALVES, Edwar Abreu. Manual de segurança e saúde no trabalho. 2a ed. São Paulo 
SP: LTR, 2003. 

3. LATANCE JÚNIOR, Sérgio. CIPA, Comissão Interna de Prevenção da Acidentes: 
organização e administração: NR-05- comentada e atualizada. São Paulo SP: LTR, 2001. 

BARROS, Benjamim Ferreira de; G Elaine Cristina de Almeida; 
J?ORELLI, Reinaldo et. al. NR-10: guia prático de análise e aplicação. 1 ed. São Paulo SP: 
Erica, 2010. 

2. SAMPAIO, José Carlos de Arruda. PCMAT: programa de condições e meio ambiente do 
trabalho na indústria da construção. SÃO PAULO: PINI- SINDUSCON- SP, 1998. 

3. BARBOSA FILHO, Antonio Nunes. Segurança do trabalho e gestão ambiental São Paulo 
SP: Atlas, 2011. 

4. ROUSSELET, Edison da Silva; FALCÃO, Cesar. A segurança na obra: manual técnico de 
segurança do trabalho em edificações prediais. Rio de Janeiro RJ: Interciência, 1999. 

5. BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Curso técnico de segurança do trabalho. 
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9.2.16 Disciplina: Máquinas Elétricas 

2000. 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

2. FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY, Charles Jr.; KUSKO, Alexander. Máquinas 
Elétricas. 6.ed. São Paulo: McGraw Hill do Brasil,2008. 

3. SIMONE, Gilio Aluisio. Transformadores, Teoria e Exercícios. 1.ed, São Paulo: Érica, 
2010. 

1. F ALCONE, Aurio Gilberto. Eletromecânica.São Paulo: Edgard Blücher, 1979. 
2. ARNOLD, Robert.; STEHR, Wilhelm. Máquinas Elétricas. São Paulo: EPU, 1976. 
3. MARTIGNONI, Alfonso. Máquinas Elétricas de Corrente Contínua. 3.ed. Porto Alegre: 

Ed. Globo, 1977. 
4. OLIVEIRA, José Carlos de. Transformadores, Teoria e Ensaios. São Paulo: Edgard 

Blücher, Itajubá, Escola de Engenharia, 1984. 
S. SLEMON, Gordon R. Equipamentos Magnetelétricos: Transdutores, Transformadores e 

v. I e II. São Paulo: LTC- USP 1975. 
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9.2.17 Disciplina: Instrumentação Industrial 

instrumentos de: 

EMENTA 
Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

(ampe~etro, vo~tírrietro, multímetro, ~a de 
insttUtnéptação. Sjste!lla de medição de"p:essão. . tema . . ... . .. . 1?istema 
demedição~de:temperàfura. Sistetllit de~medição de vazâa; Sistêmas analíticos. Sis'tema 
de medição de velocidade e posição (sensores). Válvula de controle, ferramentas e 
acessórios. Sistema de segurança. Sensores de proximidade utilizados em sistemas de 
automação industrial. Calibração, ajustes instalação e testes dos instrumentos. 
Elementos fmais de controle. Pneumática. 

1. FIALHO, A. B. Instrumentação Industrial- Conceitos, Aplicações e Análises. Editora Erica, 
7a Ed.2010. 

2. BEGA, E. A.; DELMÉE, G. J.; COHN, P. E.'; BULGARELLI, R.; KOCH, R.; e 
FINKEL, V. S. Intrumentação Industrial. Y Ed. Editora Interciência / IBP - Instituto 
Brasileiro de Petróleo e Gás, 2011. 

3. THOMAZINI, D.; ALBUQUERQUE, P. U. B. Sensores Industriais- Fundamentos e 
A licacões. sa Ed. Editora Érica, 2011. 

1. SOISSON, Harold E. Instrumentação Industrial. 4a Ed. 1975. 
2. MATHIAS, A. C. Válvulas Industriais: Segurança e Controle - Tipos, Seleção, 

Dimensionamento. 1 a Ed. Editora: Artliber 2008. 
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3. BEGA, E. A. Instrumentação aplicada ao controle de caldeiras. 3a Ed. Editora Interciência, 
2003. 

4. SIGHIERI, L.; NISHINARI, A. Controle Automático de Processos Industriais. 2a Edição. 
editora blucher, 1973. 

5. FIGLIOLA, R. S.; BEASLEY, D. E. Teoria e Prqjeto para Medições Mecânicas. 4a ed. 
Rio de Janeiro RJ, Brasil: LTC, 2007. 
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9.3 Componentes Curriculares do 3° Ano 

9.3.1Disciplina: Língua Portuguesa 

•• ~;t~i.:.; ~~-.>!~i~~ i-('! 
Ct,\v;:lf'-~~VJh~ 

, . , de textq~ dos 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

editotial( resenhai chrta argu~entativ~ 
refer~ittes às cot!t~l;ões de produçã&i e 
linguistito-discursfvq dos gêneros da ' agem 
refer~tes às conâiÇões de ' 
meçartistQos linguistiç<;>-discursivos r~~P<)n:;;á'ireí1~4 
gênêros lit2rátios c6nt6, novela, ·' e pb·errut~ -pt:odli.:iziéf'<:)s ncf e 
manifestações literárias do Pré-Modernismo, do Modernismo e da Contemporaneidade 
Brasileira, Matogrossense e Africana. Condições de produção, infraestrutura, plano 
geral e mecarusmos linguístico-discursivos dos gêneros profissionais: currículo e 
corres 

1. FARACO, Carlos Emilio; MOURA, Francisco Marto; MARUXO JR, José Hamilton. 
Ungua Portugmsa: Linguagem e Interação. 2. ed. São Paulo: Ática, 2013. 

2. ABAURRE, Maria Luiza; ABAURRE, Maria Bernadete M.; PONTARA, Marcela. Português: 
Contexto, interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2008. 

3. CAMPOS, Maria Tereza Arruda (coord) et aL Português- Vozes do Mundo: literatura, língtta e 
de texto. São Paulo: 2013. 

1. ABAURRE, Maria Luiza e Marcela Pontara. Gramática: texto: análise e construção de sentido. 
Volume único. São Paulo: Moderna, 2010. 



4. FIORIN, José Luís; SA VIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 
16 ed. São Paulo: Ática, 2003. 

S. F ARA CO, Carlos Alberto. Português: língua e cultura. Curitiba- PR: Base, 2003. 
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9.3.2 Disciplina: Educação Física 

•• 
INSTilUtOFEDERAL Dll 
EDUCAÇAO,OI!NCIA ETECNOLOGIA 
r;..~/,·~\";. -H~<..:::&-õ-9 

;;::,+é::·;..tv. !J.\-"''t!'·;:i 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

Proporcionar o desenvolvimento de competências e habilidades motoras que proverão 
o indivíduo de capacidade e autonomia que lhe permita escolher ou organizar a própria 
atividade física. co111 capa~ida~~)?_ar~ cifscutir e modificar reg-ras, r~ug?ldo elementos de . 
vitla~ 'ql:anÍfestàç&ts ··de·=-·trróv~ento::' i' 'çstabelecendo .~.~~frteJlior: u~ação 
conhecimentos aqqnjridos sobrd\ à cult~ éorporal; Com t ' der ~jflii;cfon,~~~1:(; 
orgaQfsrpo humahQ!j de forma ·~ rec0:nh~~r e modi~' as l!vidades t~·~orporais, · 
valor~za~do-as cofu~ melhoria:de suas ~~ptidÕ,~s físicas;/';E ular

9

hábitos f~~~ráveis à 
adoção ~e um estll~ de vida/~tivo e s~udáwe}; Promqyer formação de ..... • cultura 
espo1jtiva e de 1~; ;Diseí.Í~r quest~~s r~~}onad~~ à. 'stentabilidade t~biental; 
Relaciorlar conhé1dtnentos siDpre asplctos \sqboc~tura~~, \políticos e e~~tl;Ômicos; 
Promover a harmó~a interdisiiplinar ~bm ou~~s. árias de) t:pnhecimento; ij~tlmular a 
autononp.ia e prot4gqnismo social; ConHecer e ' 9~r as n!!?ya,s tecnologias ~. ~pucação 
Físict; Promover ~.·chltura da paz e re~eito às '<. '"rsidad~; Refletir sobre Q.~ ~alares e 
prin<;lpiÓs éticos e ~orais; Oportuni~r o con~eFimentq' d~s múltiplas v~ões da 
a1:fvídade física..::: .. : .. :: .. ·.:·:; ... :.· '' '· \1 cdl:~ .. LL .... ::\, c,~:_;t;::_: .,:··_:;;:::; 

Conhecimentos sobre o corpo. Conhecimentos básicos das lutas. Estudos sócio
históricos dos esportes coletivos. Estudos socioculturais afro-brasileiros e mato
grossenses. Estudos socioculturais dos povos indígenas. Esportes coletivos. Esportes 
coletivos tradicionais de outros países e culturas. Esportes paraolimpicos. Esportes 
aquáticos. Esportes de aventura e radicais. Ética no esporte. Organização e legislação 
esportiva. Ginástica: rítmica, artística e de academia. Danças: regionais, folclóricas e 
populares. Jogos de Tabuleiro. Jogos e brincadeii:as tradicionais. Ginástica laboral e 
técnicas alternativas.Estudos sobre a relação do esporte com a mídia, alto
rendimento,trabalho e consumo.Educação para o lazer.Educação Física e meio 
ambiente. 

1. BETTI, M. A janela de vidro: esporte, televisão e educação física. Campinas: Papirus, 1998. 
2. DARIDO, S. C.; SOUZA JÚNIOR, O. M. Para ensinar Educação Física: possibilidade de / 

interoenção na escola. Campinas, SP: Papirus, 2007. I 
3. BROTIO Fábio Otuzi. romn um,,,.,;.;, d, ronvWin<W.

80 

~· 

Resolução de funcionamento nll 016, de 13 de junho de 2017 r 

Resolução aprovação n2 017, de 13 de junho de 2017 

c-ns~. 



Santos - SP: Projeto Cooperação, 2001. 

1. BROUGERE, Gilles.]ogo e educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 
2. CAMPOS, H. Capoeira na Universidade: uma trqjetória de resistência. Salvador: EDUFA, 

2001. 
3. CHÂTEAU,Jean. O jogo e a criança. São Paulo: Summus, 1987. 
4. DARIDO, S. C; RANGEL, I. C. A. Educação Física na escola: implicações para a prática 

pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
S. Televisão e Porto ArtMed, 1996. 
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9.3.3 Disciplina: História 

DE 

MA ___ ;t;, G~.:~t.-59 
(;,;~;- ;J.J~ t.i'l;o..~~~J 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

Ramos; MOTA,<,~yriam .;J:, 'echo. 
·. ·milênio-'- olfíme2': 3.ed. São Paulb~Mtiderna, 2013. 

2. VAINF AS, Ronaldo; FARIA, Sheila de Castro; FERREIRA, Jorge; SANTOS, 
Georgina dos. História- Volume 3. 2a edição. São Paulo: Saraiva, 2013. 

3. ARRUDA, José Jobson; PILETTI, Nelson. Toda a história: história geral e história do 
Brasil. Volume único. Editora São Paulo. 2004. 

1. CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário republicano no Brasil. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

2. FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida. O Brasil Republicano. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. Volumes 1, 2, 3 e 4. 

3. GUAZZELLI, Cesar; WASSERMAN, Cláudia. História da América Latina. Porto 
Alegre: 

4. HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos - O breve século XX 1914-1991. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2003. 

5. SEVCENKO, Nicolau (org). História da vida privada no Brasil República: da Belle Époque 
à Era do &ídio. São Paulo: · das 1998. 
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9.3.4 Disciplina: Geografia 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

Mato 

ALVES, Andressa; BOLIGIAN, Levon. Geogrqfia espaço e vivência. Volume 
Médio. São Paulo:Atual,2014. 

2. LUCCI, Elian Alabi; BRANCO, Anselmo Lazaro; MENDONÇA, Cláudio. Geografia Geral e 
do Brasil.· ensino médio. São Paulo: Saraiva, 2014. 

3. MAGNOLI, Demétrio; ARAÚJO, Regina. Geografia: a construção do mundo: Geografia Geral e do 
Brasil São Paulo: 2014. 

1. MORAES, Antônio Carlos Robert. Meio ambiente e ciências humana. São Paulo: Hucitec, 1994. 
2. MOREIRA, Igor. O espaço geogr4ftco: geografia geral e do Brasil. São Paulo: Á rica, 201 O. 
3. MORENO, Gislaine, HIGA, Tereza C. Geografia de Mato Grosso: Território, Sociedade e 

Ambiente. Cuiabá: Entrelinhas, 1995. 
4. PIAIA, Ivane Inêz. Geogrqfia de Mato Grosso. Cuiabá: EduNIC, 3a ed, 2003. 
5. SENE, Eustáquio de. Geografia: espaço geogr4ftco e globalizado - geografia geral e do Brasil São 

Paulo: 2013. 
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9.3.5 Disciplina: Filosofia 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

~:J~~:a~~Ja:a~eft;~a~\l:]r!a~~~~ç~~~so~' fi~l~c;o~,~ct~:e::x{~to~sir~d.~e~:~;;~;~~~;~;;;:;;'tl 
mud;ind;o de posiçãÇ em face d~ arguryient~s mais coJns~~~~l~te. L.~~~clt~tr 

, ~ ; ': !\ ; \. . ~ 
servi~én}-se do referçncial fllosófico et1l: Sjltil'S, áreas de 
desenvoJvimento ,ao] longo do: curso de habilidades 
atitude 6losófica consistente. )/;lliblllz~tr 
dos 

2. ARANHA, Maria L. Introdução a Filosofia. 4 ed. São Paulo: 
Moderna, 2009 

3. SÁ TIRO Pensando Melhor. 1 ed. São Paulo: Saraiva. 

1. ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. 4 ed. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2000. 
2. ALVES, Rubem. Filosrjia da Ciência. São Paulo: Editora Brasiliense,1981. 
3. CHALMER, Alan. Fabricação da ciência. São Paulo, Unesp, 1994. 
4. KNELLER, George F. A ciência como atividade humana. São Paulo, Edusp. Rio Zahar, 

1980. 
5. MORIN, Ciência como consciência. Rio de 'aneiro: Bertrand 2002. 
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9.3.6 Disciplina: Sociologia 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

os movimen~~ , sociais. 
p.r4~CJLpal·s projetof ppliticos: 

~omtmf.l>li),o, Social-Derb.o~racia e 
estru1:u~~~io produtiva, Ó$ ~pactos 

us1~~;ine()l.ll)er·~j,l os pr,ol),leJ.?1as sociais transnacionais 
movimtiltbs ~:Sblriais 

no Brasil. 

1. MACHADO, Igor José Renó; AMORIM, Henrique; BARROS, Celso Rocha de 
Barros. Sociologia Hqje. 1 a ed. São Paulo: Ática, 2013 

2. FREIRE-MEDEIROS, Bianca, BOMENY, Helena. Tempos Modernos, Tempos de 
Sociologia. 1a ed. São Paulo: Ed. do Brasil FGV, 2010 

3. OLIVEIRA, Luiz Fernando; COSTA, Ricardo César Rocha da. Sociologia para jovens 
do Século XXI. Rio de Novo 2013 

1. LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 24a ed. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2009. 

2. MAIA, João Marcelo Ehlert; PEREIRA, Luiz Fernando Almeida. Pensando com a 
Sociologia. 1a ed. São Paulo: FGV, 2008. 

3. BARBOSA, Alexandre de Freitas. O mundo globalizy,do. 24a ed. Rio de Janeiro: Zahar, I 
2009. 

4. COST à ciência da sociedade. 4a ed. - São Paulo: \~ 
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Moderna, 2010. 
5. TOMAZI, Nelson D. Sociologia: ara o ensino médio. Y ed.- São Paulo: Saraiva, 2013 . 
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9.3.7 Disciplina: Matemática 

EDUCA(AO.CIENCIA ETECNOLOGIA 
MIH>:lG'10t.li'i\i 
C,t:~t-W .. Ji\0 C\;.'>~~~ 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

escola para a :,ela~oração 
cq:t;islde~rtdo a diversi<fa& sócio

espaço. l}epresentar 
calcular dimensÕes das 

J1lltll~nla entendendc) q~e ela se 
• i I 

;l';euptut:a.. relaClonando-à t;om o 
,écl!loJlóg;tc~>s como instru:fudntos de 

i ! 
Prt~víltlT),~s. írttej!pO~aç·Ões e extrapblições de 
::e '-'".L"'''" a·lmg\l:a~c!~mate~a-usã'nclo a 

geometria. Fazer experimentando, 
fatos conhecidos da 

1. IEZZI, Gelson. Matemática. Volume- 3. 1 a Edição. São Paulo: Atual, 2001. 
2. DANTE, Luiz Roberto. Matemática- Contexto e Aplicações. Volume- 3. 1 a Edição. São 

Paulo: Ática, 2003. 
3. LIMA, Elon Lages; CARVALHO, Paulo Cezar Pinto; WAGNER, Eduardo; 

MORGADO, Augusto César. A Matemática do Ensino Médio. Volume 3. sa Edição. 
Rio de 2001. 

1. BARRETO FILHO, Benigno; SILVA, Cláudio Xavier da. Matemática. Volume 3. 1 a ~ 

2. PAIVA Manoel. Matemática. Volume 3. P São Paulo: Moderna, 1999. \_ 
Edição. São Paulo: FTD, 2000. ~ 
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3. NETTO, Scipione di Pierro; ALMEIDA, Nilze Silveira. Matemática Curso 
Fundamental Volume- 3. 1 a Edição. São Paulo, 1990. 

4. MACHADO, Antonio dos Santos.l:vfatemática- Temas e Metas. 4 -Areas e Volumes. 
São Paulo: Atual, 1986. 

5. F ACCHINI, Walter. Matemática. Volume Único. 1 a Edição. São Paulo: Editora Saraiva. 
1996. 
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9.3.8 Disciplina: Química 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

1. COSTA, M. A. F.; COSTA, M. F. B. Segurança Química- Para áreas da saúde} ensino e 
indústrias. Publit Soluções Editoriais, Rio de Janeiro, 2011. 

2. FELTRE, Ricardo. Química. Vol. 1} 2 e 3. São Paulo: Moderna, 2004. 
3. MACHADO, A., MORTIMER, E. Química. São Paulo: Scipione, 2011. 
4. LISBOA,]. Ser Protagonista Química. Vol 1} 2 e 3. Edições SM Brasil, 2011. 
5. USBERCO, - e SALVADOR. - Vol. Único. Saraiva, 2013. 

Resolução de funcionamento nll 016, de 13 de junho de 2017 
Resolução aprovação nº 017, de 13 de junho de 2017 



9.3.9 Disciplina: Física 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

Desenvolver a capacidade de investigação física. Compreender a Física presente no 
mundo vivencial e nos equipamentos e procedimentos tecnológicos que envolvem os 
conteúdos de term()clinâtnic~, óptica e ondulatória. Arti~ular o · físico 
corrt~.,coí}heêirríerit9s ,de· outras :ire as ·d~ ~iber científico, ~ •. ~. . .. 

da ' . . 

Editoria SciplObe. 
2. GAS:P AR, Alqert'q: Compreendendo itf.física. 

E:diçãu 2013. · ··· A '1 

3. GUALTER,José Biscuola; HELOU, Ricardo Doca; NEWTON, Villas Bôas. Tópicos 
de Física. Volume 2 - T, · Ondulatória e São Editora Saraiva. 

1. RAMALHO, Francisco Júnior; NICOLAU, Gilberto Ferrare; TOLEDO, Paulo 
Antônio Soares. Os Fundamentos da Física. Volume 2. São Paulo, Editora Moderna. 

2. PIQUEIRA, José Roberto Castilho; CARRON, Wilson; GUIMARÃES, José 
Osvaldo de Oliveira. Física 2. Editora Ática. 1 a edição 2013. 

3. FUKE, Luiz Felipe; Yamamoto, Kazuhito. Física para o Ensino Médio. Vol 2. Editora 
Saraiva. 3a edição 2013. 

4. TORRES, Carlos Magno A.; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo 
Antonio de Toledo;PENTEADO, Paulo Cesar Martins. Física Ciência e Tecnologia -
Vol 2. Editora Moderna, 3a edição 2013. 

S. BONJORNO; CLINTON; PRADO, Eduardo; CASEMIRO. Física Vol. 2. Editora 
FTD, 2a 2013. 
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9.3.10 Disciplina: Biologia 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

a 
atmosfera. Estabelecer que a saúde do ambiente depende da ação dos seres humanos. 
Conceitos básicos de ecologia. Conhecer a organização geral dos seres vivos. Conhecer 
a importância da organização geral dos ambientes relações abiótica e biótica. 
Estabelecer a relação entre os seres vivos. Fluxo de energia e matéria no ecossistema. 
Relacionar as comunidades. Dinâmica das 

Subftlo Vertebrados -Peixes, dos Anfíbios, dos Répteis, das Aves e dos Mamíferos. A 
Biosfera, a Origem do Universo e do Sistema Solar, a Terra Primitiva, a Origem da 
Vida, teroria da Abiogênese X Teoria da Biogênese, a origem dos primeiros Seres 
Vivos, Evidencias de evolução; teorias evolucionistas; surgimento de novas espécies, 
primeira lei de Mendel; variações do monoibridismo, Segunda lei de Mendel, herança 
dos grupos sanguíneos; mapeamento cromossômico; sexo e herança, ambiente e 
sociedade; atmosfera e hidrosfera; ambiente e sociedade sólidos e resíduos organização 
geral dos seres vivos; organização geral dos ambientes; seres vivos, ambiente e energia; 

ambientes e biodiversidade. 
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1. UNHARES, Sergio; GEWANDSZNADJER, Fernando. Biologia Hqje. 2° Edição. São Paulo 
2014 

2. AMABIS,José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia em Contexto. 1° Edição. São 
Paulo: Moderna 2013 

3. AMABIS,J. M. & MARTHO, G. R. Biologia em Contexto. Volumes I, II e III. Editora 
Moderna. São 2013. 

'--.L:"-'"~""'- E CEZAR. Biologia - Volumes I, II e III. Editora Saraiva. São Paulo 2004. 
2. BIZZO, N. Novas Bases da Biologia- Volumes I, II e III. Editora Ática. 2013. 
3. LOPES, S. Biologia EssenciaL 1 • edição. Editora Saraiva. São Paulo 2003. 
4. SILVAJr., Cesar da. Biologia- Volume Único. 6" edição. Editora Saraiva, 2015. 
S. Sônia. Bio- Volume 3- Ensino Médio. 3• - Editora 2014. 

Resolução de funcionamento n9 016, de 13 de junho de 2017 
Resolução aprovação nº 017, de 13 de junho de 2017 



9.3.11 Disciplina: Projetos de Instalações Elétricas 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

1. COTRJM, Ademaro Alberto Machado Bittencourt. Instalações elétricas. 4 ed. São 
Paulo SP: Prentice - Hall, 2003. 

2. CREDER, Hélio. Instalações elétricas. 14 ed. Rio de Janeiro: Livros Irradiantes S/ A, 
2000. 

3. MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. 6 ed. São Paulo SP: Ltc -
Livros Técnicos E Científicos 2001. 
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9.3.12 Disciplina: Controladores Lógico Programáveis e Inversores de 
Frequência 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

Controladores Lógico Programáveis e 
Inversores de · 

C~pacita~r q aluno, .. :1 ayalia.r. .recJ.,:tçsc~s 
Prô~runávêis (C~P):;;'e ~íh'ifér~fôtc~;S~ <:le fteglt,t,en,cla, 
técnícas i para instaltção 
comandam 

-'-'U'~'"'Vf! Progra~âvel 
COl:ltrA::>la,\:::lor , 1 progratrl~vel, 

68 horas 

funcionamento, ~agens de progra~ação 
Lógiq.a tadder. S~ft;ware de programa<,.i~O de ·. . . . . básicas exerc:i<;:!tlt~= 
de panida direta, 1 Chave de partida djeta , . . . · · 
cof?àndos ~létrico~.ln~truções Espe~~~s .. (tempàf(zador ~i 1cQU,tador) ex.erc~ct~~:. 
de partida estrela tri'ânglllo, chave tomp~erisadora. 'configur?l:Ção de 
controlador lógico programável. Criação de Blocos funcionais exerc1c1os: Blocos 
funcionais das chaves de partida direta, direta com reversão, estrela triângulo e 
compensadora. Introdução ao Inversor de Frequência. Métodos de controle dos 
inversores de frequência. Características dos motores de indução acionados com 
inversores de frequência, parâmetros de leitura, parâmetros de regulação, parâmetros de 
configuração, parâmetros do motor, parâmetros especiais. Exercícios práticos 
envolvendo inversores de 

1. PRUDENTE, F. Automação Industrial - PLC - Programação e Instalação. P Ed. Rio de 
Janeiro. Editora LTC, 2010. 

2. FRANCHI, C. M.; CAMARGO, V. L. A. Controladores Ltfgicos Programáveis. Editora 
Érica, 2008. 

3. FRANCHI, C. M. Inversores de Frequência Teoria e Aplicações. 1 a Ed. Editora Érica, 
2009. 

~~~~~~ .. b.v· 
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Rio de Janeiro, Editora LTC, 2011. 
2. ROQUE, L. A. O. L. Automação de Processos com Linguagem Ladder e Sistemas 

Superoisórios. 1 a Ed. Rio de Janeiro, Editora LTC, 2014. 
3. PRUDENTE, F. PLC S?-1200 Teoria e Aplicações Curso Introdutório. la. Ed. Rio de 

Janeiro, Editora LTC, 2014. 
4. NATALE, F. Automação IndustriaL 3a ed., São Paulo: Érica, 2001. 
5. 5. FONSECA, M. 0.; FILHO, C. S.; FILHO, A. B. Aplicando a norma IEC 61131 na 

automacão de processos. São Paulo: ISA Distrito 4, 2008. 
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9.3.13 Disciplina: Automação Industrial 

•• 
••• 

INSTITUTO FEDERAl.. DE 
EDUCA(AO.CJI!NCIA E TECNOLOGIA 

1111 R'~"-"*',' t_.,· '...;<...}::,sq 
t~,:·-r~~:. ·~. e~ .. ,~:,b~ 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

2. FRANCHI, C. M. Controle de Processos Industriais- Princípios e Aplicações. 1 a Ed. Editora Érica, 
2011. 

3. PRUDENTE, F. Automação Industrial- PLC- Programação e Instalação. 1 a Ed. Rio de Janeiro. 
Editora 2010. 

1. GEORGINI, M. Automação Aplicada - Descrição e Implementação de Sistemas Sequenciais em 
PLCs. 6a ed. Editora Érica Ltda, 2004. 

2. CAPELLI, A. Automação Industrial- Controle do Mol!imento e Processos Contínuos. 3a Ed. Editora 
Érica, 2013. 

3. PRUDENTE, F. Automação Industrial- Pneumática- Teoria e Aplicações. 1 a. Ed. Rio de Janeiro, 
Editora LTC, 2013. 

4. GOLNARAGHI, F. Sistemas de controle automático. 9a. Ed. Rio de Janeiro, Editora LTC, 2012. 
5. Alves, J. L. L. Instrumentação, Controle e Automação de Processos. 2a. Ed. Rio de Janeiro, Editora 

2010. 

..bV 
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9.3.14 Disciplina: Automação Residencial 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

msttlla'/Jt.!f,'f~;d. N:í\'tâh~c, 2008. 
A.raflWes e c~}f;drqi_ em sistemas )ie Ngurança 

t:tf'&:_' .... ~:.: .... -~~ .. -.:~~~·:_~;,, --~~-~·:: ... ---4 ·-~~~:::70 

1. SILVA, André P. da. Gestão de Condutas na Segurança Eletrônica. Ed. Ciência Moderna, 
2009. 

2. BALZANI, Caio Augustus Morais. Residências Inteligentes. 1 a Ed. São Paulo: Livraria 
de Física, 2004. 

3. PINHEIRO, José Maurício S. Guia Completo de Cabeamento de Redes. São Paulo SP: 
Campus, 2003. 

4. NISKIER, Julio; MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações elétricas. 4 ed. Rio de 
Janeiro RJ: Guanabara Koogan, 2000. 

5. MARIN, Paulo Sérgio. Cabeamento Estruturado: Desvendando Cada Passo: do prqjeto à 
São Paulo SP: 2014. 
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9.3.15 Disciplina: Eletrônica de Potência 

lNSTI'IlJTO FEDERAL DÉ 
EDUCAÇAO.CJ!NCIA ETEOCOLOGIA 
~$~:<: ,, ~;.;; ;;;~· .... lt,~A1 
t !,,~"iH;f".§3 J.(ê~;;>; \j 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

1. LANDER, C. W.; RIBEIRO, M. E. B. - trad. Eletrônica industrial- Teoria e Aplicações. 2• 
Edição, São Paulo, Makron Books do Brasil, 1997. 

2. ALMEIDA, José Luiz Antunes. Dispositivos semicondutores: Tiristores. Controle de Potência 
em CC e CA. São Paulo. Érica. 1996. 

3. FRANCHI, Claiton Moro. Acionamentos Elétricos. 4• edição. São Paulo SP: Érica, 
2008. 

4. BOGART, Theodore F. Dispositivos e Circuitos Eletrônicos. 3• edição, São Paulo, 
Makron Books, 2001. 

5. MALVIN Albert Paul. Eletrônica. 4• 1995. 

Resolução de funcionamento nll 016, de 13 de junho de 2017 
Resolução aprovação nº 017, de 13 de junho de 2017 



9.3.16 Disciplina: Microcontroladores 

INSTtl'UtO-fEDOAt.OE 
e~CIINCIA E'l1tNóLOGfA 
!i!JI14GH0$l!(1 
Catl1pt:<t: ~t<l:hji 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

1. PEREIRA, Fabio. Microcontroladores PIC Programação em C. 6a. Ed. Editora Erica, 
2002. 

2. McROBERTS, Michael. Arduino Básico. 1 a. Ed. Editora Novatec, 2011. 
3. MONK, Simon. Projetos com Arduino e Android: Use seu Smartphone ou Tablet para 

Controlar o Arduino. P. Ed. Editora 2013. 

1. MONK, Simon. Programação com Arduino - Começando com Sketches. 1 a. Ed. Editora 
Bookrnan, 2013. 

2. SOUZA, David José. Desbravando o PIC 9a São Paulo Érica 2002. 
3. PEREIRA, Fábio. Microcontroladores PIC- Técnicas avançadas. la São Paulo Érica, 

2002. 
4. PEREIRA, Fábio. Microcontroladores PIC- Programação em C 1 a São Paulo Érica, 2003. 
5. N. A. Sistemas Microcontrolados. la ed. São Paulo: N 2005. 
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9.3.17 Disciplina: Tecnologia de Redes Industriais 

B.; SANTOS, 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

e Prifinet. 1 a ·. Érica, } , , 
AI~Bl[:J()UEFtQêi~~; :Pedro Urbâ~o~:Biaga. Inltttrtrtàif ..::. aplicações~ em '.iisfemas 
digitais de controle distn'buído. 2a Edição. São Paulo SP: Ensino Profissional, 2009. 

3. MARIN, Paulo Sérgio. Cabeamento Estruturado - Desvendando cada passo: do prqjeto à 
Ed. Érica, 2008. 

1. PINHEIRO, José Maurício S. Guia Completo de Cabeamento de Redes. São Paulo SP: 
Campus, 2003. 

2. TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. São Paulo: Campus, 2003. 
3. SOARES NETO, Vicente; SILVA, Adelson de Paula; BOSCATO, Mário C. Júnior. 

Telecomunicações - Redes de Alta Velocidade - Cabeamento Estruturado. São Paulo: Érica, 
2005. 

4. SOARES, Luiz Fernando Gomes; LEMOS, Guido; COLCHER, Sérgio. Redes de 
Computadores: das LANs, MANs e WANs às Redes ATM. 2a Edição. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 1995. 

5. REYNDERS, D.; MACKA Y, 
Communications Best Practice T, 

S.; WRIGHT, E. Practical Industrial Data 
Netherlands: Elsevier, 2005. 
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9.4 Componentes Curriculares Optativas 

9.1.1Disciplina: Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 

EMENTA 

Departamento de Ensino 

Área de Eletroeletrônica 

Técnico em Eletroeletrônica Integrado 

1. CAPOVILLA, Fernando César. Dicionáno enciclopédico ilustrado Trilíngue da língua de sinais 
Brasileira, Volume I: Sinais de A a L e Volume II: Sinais de Ma Z. 3•.ed. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 2008. 

2. STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. 2• Ed. Florianópolis. Editora da 
UFSC, 2009. (Edição revista em 2015- 3• Ed.) 

3. QUADROS, Ronice Müller de, KARNOPP; Lodenir Becker. Ungua de sinais brasileira: estudos 
Porto 2004. 

1. BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramática da Ungua de Sinais. Editora Tempo Brasileiro. 
2. SKLIAR, Carlos. A surde'{;· um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 201 O. 
3. FIGUEIRA, Alexandre dos Santos. Material de apoio para o aprendizado da UBRAS. São 

Paulo: Phorte, 2011. 
4. Estudos da Ungua Brasileira de Sinais I e II- Organizadores: Ronice Müller de Quadros, 

Marianne Rossi e Tarcísio de Arantes Leite- 2014. 
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ls. UBRAS em contexto- INES (Livro do Professor e Livro do Aluno) 
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10 METODOLOGIA 

O Curso Técnico em Eletroeletrônica do DAEE foi planejado para ser ofertado, 
na articulação com o Ensino Médio, de forma integrada, como dispõe a Lei 9394/96 e 

regulamenta o decreto 5154/04. Tal integração se iniciou na elaboração do presente 

projeto, qu contou a com a participação, na comissão de elaboração, de docentes da área 

técnica e da área de base comum, especialmente na especificação das ementas, onde 

foram discutidos alguns aspectos, principlamente nas disciplinas da base comum na área e 
ciências exatas, que possuem um relacionamento mais estreito na área de conhecimento 

específico do curso, para os assuntos abordados fossem pertinentes no tempo de 
exposição, e apontassem para a mesma direção e sentido. Sob este aspecto, devem ainda 

ocorrer avaliações deste afinamento durante a operacionalização do curso, através das 

reuniões de colegiado, onde o coordenador do curso deverá mediar o dialogo entre os 

professores destas cadeiras para que tais ementas estejam sempre pareadas. 

:::::r::-::::~~!?'Jl ~~~~-2~.c!Qupft~~'fespeito a integr.a~ã9,~!).t~~J>rática e teoria, q~Ç 
•<,< ', '--'<~ %;;~" f";:>""Ji .. w ••••• ~ ,.._,_ \' .,;~.,..(·? ~\ i j=··-·'' .=' -'""~~c')':·~ ·:·?~"-~----:-~"'~7:-··~_. l 

deve ansceder't'tfbordagem ~dividti\1•,·.·.;\ · .. ·.~ .. ·.e··. cada discip.·lih .. ,:''.',at;.busc.~tr·cr""aP;l:UU···· .,.or:rrrieqt.~ ., .. 
do c eciment I 4 avés da cbrrelaçãt(d~ conhecimbilt.oi de ~cirma transV-ersal. IJ1 
imp ,, , te que luno po~a enter~e~\,i~\existência,ldf ~osst~ilidades tm~tiplas d~ 
ap~ci~~f dos co · entos .~r.quiri~o~ ao 

1
' go do cjlrs~ .~i prin~ipalment~·1 in~eração 

eXlstft.fltitf, de co <Jlvencla~1bs nf ~ase ~~m~l na area de cpc:nfec1mento 
espe9Jl14o do c e eletro~etrônic~ Est,'•i~m 1~eve IS~ preocupação ,CPljlstante de 
cada ptqfessor qu 'atuar no curso e,j~andeir~~~~unha~for seu coorde~dbr. 

j' l. \. ·>f i t.; \ ; l 
ão_ teórico-práticfJlo curs~

0

r_ prof,~s~res po~em l~n~al mão, não 

só aboratór ':çcXlstentes no !1i\l2J;, qu~ ;tem. c,ç>ll:l~"Junçao pn~ctpât tal este 
J~~x o,:~asctf e~ de ativida~et""mui-8. distiplinf~··c6mo~projetos2c1e::1'·e~qtlisa e 

extensão, periodicamente proporcionados pelo Campus Cuiabá e pelas Pro Reitorias 
responsáveis por estas pastas, participação de eventos de mostras científicas, palestras, 

visitas técnicas, intercâmbios técnicos e culturais, etc. Para tal, basta que lancem em seus 

planejamentos de aula e solicitem a ajuda dos órgãos citados, junto com a coordenação de 

cursos e o departamento de área a que pertençam e/ ou o de eletroeletrônica. 

11 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS 

ANTERIORMENTE 

Conforme estabelece o Art. 118 da Organização Didatica aprovada em dezembro 

de 2014, para os cursos técnicos ofertados na forma integrada ao ensino médio, não 

haverá aproveitamentos de estudo. Esta decisão é fundamentada com base no Parecer 

039/2004 do CNE/CEB. 
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12 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM 

A Sistemática de Avaliação do curso, segue a definição especificada pela 

Organização Didática do IFMT que, para a Educação Básica Profissional Técnica de 

Nível Médio, trata o assunto na Seção IV, do Capitulo II, Titulo IV, entre os artigos 145 a 

183. O artigo 148, deftne os instrumentos que podem ser utlizados para avaliação de 
conhecimento: 

".Art. 148 São considerados instrumentos de 
avaliação do conhecimento: 

I. exercícios; 
11. trabalhos individuais e/ou coletivos; 

111. fichas de acompanhamento; 
IV. relatórios; 
V. atividades complementares; 

VI. provas escritas; 
VI/. atividades práticas; 

V/11. provas or,ill'S;~~~a> J 

\ IX. seminár:' · ~ / · 
\X. projeto~} iscid!trfares; e ' 

11 
)fi. outros~7 · "' 

i ' : ···~··', :'1 \ \ .!/ ' i l>'i Cl:ada ano l~vôdo·Cru:sb Técniq;~ em\Eletroelet'rônicm!Integrado ao ~Çl Médio é 

composto por 4 b~estres, e~ que o$ i discei+t:fs de;Qem ~erj avaliados con{p4lo menos 

duas avaliações de ~onhecimento, atr~vés do~- ~~~etilt:Q~ listados ac~~·/cuja nota 

atribuída pode viri~r entre zero (0,0};: e oito \(8~9), acln}itWdo-se fraçõesi ij~ 0,1 (um 
décimo); É previ~ta\ainda uma avaliaç~ atitudíÍ):~ variando entre zero (0,0) e :dois (2,0), 

que<~erá sômadi'à 'tnedia das avâlíã.~õ~s-de cori'hecimê'hto'-bÍ~itdas a.:. d~.'rorma a 

totaliza um máximo de dez (10,0) pontos por bimestre. Os instruments de avaliação 
atitudinal estão expressos no Art. 149: 

''.r!rt. 149 Os instrumentos de avaliação atitudinal 
que poderão ser utiliifldos para avaliar os discentes 
são: 

I. autoavaliação; 
11. assiduidade e pontualidade; 

/11. realização de atividades escolares; 
IV. disciplina, interesse, participação nas aulas; 

e 
V. V- outros critérios definidos pelo docente." 

A Nota Bimestral do aluno será definida conforme a equação que segue. 

Onde: MBim = Média Bimestral; 
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L:An = Somatório das avaliações; 

N = Número de avaliações, sempre maior ou igual 2 
C= Conceito 

Cabe ao docente observar o desenvolvimento da aprendizagem do aluno ao longo do 

período letivo, devendo oportunizar, aos que por ventura tiverem maior dificuldade de 

aprendizado, estudos de recuperação de forma paralela, tal como preconizam os Art. 167 
e 168 da Organização Didática: 

':Art. 167 Os estudos de recuperação serão 
desenvolvidos paralela e continuamente às aulas 
regulares, podendo ocorrer, também, em horários 
alternativos a serem difinidos coJ?iuntamente pelo 
docente e equipe pedagógica, inseridos no PTD 
dentro da distribuição d~ encargos didáticos ~e 
manutenção e afilJ'iiJT.fliE'en#'}no,~gfjleitando:::SB j)J/Hf 
estabelece ares vige'ftel'~-"" . _.'r··- -"'-\ ! 

168 Ex, se 1{0( estudos àe 1 recuperaNp 
p~zra,!eta todcf! , _ · idades a serem desenvolvidtls 

sanar;/ asr dificuldades do pffJr:J,sso ensmo-
dizagin, tltls 'omo: 1 

; 

la prAsen - , , 
tudçl/dirigi , . 

se _ sse; 
Jmentopiicfjvidual ou em gru~o~~ntre 
s., r ,~_:;,;~ ~ ' 

Ci::::::'L._ :2:~::::: ··/ -c::::J::: .:.. .:::':::J 
Para efeito de aprovação nas componentes curriculares os discentes deverão obter 

Média Anual igual ou maior que 6,0 (seis). A Média Anual, por sua vez será calculada 

conforme se apresenta: 

Onde: MA = Média Anual; 

B1 = Média Bimestral do 1 o Bimestre; 

Bz = Média Bimestral do zo Bimestre; 

B3 = Média Bimestral do 3° Bimestre; e 

B4 = Média Bimestral do 4° Bimestre. 

Ao aluno que alcançar Média Anual inferior a 6,0 (seis), será oportunizado a Prova 

Final, sobre o conteúdo de todo o período letivo, independente da quantidade de 

componentes curriculares nesta condição. E sua aprovação está condicionada ao alcance 
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de uma Média Final igual ou superior a 5,0 (cinco). O calculo da média final deverá ser 

efetuado conforme a equação abaixo: 

Onde: MF = Média Final; 

MA = Média Anual; e 

PF = Prova Final; 

MA +PF 
MF =--2--

12.1 Dependência e Progressão Parcial 

Conforme preconiza o Inciso III, do Art. 24 da LDB, "nos estabelecimentos que adotam 

a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcia4 desde que 

Pf§!e,rvada a:~.seqtdnâq do cumr;u!g.,,~'-~, Q~~~ ·forma a Organi~as;~o Qicjã_tica do IFMT prey'Ç 
•. ,,,. . __ ,.... '-. .._ -_ ~ : '"A'~'··-·-~·~·~"-"".~, : . ...,.h""'-', . ··' !.-.>\r.'-',_,._,.:;./ ~~::·~····\·::;. . :---·>y<<:~< .. ~ 

para bs tursos t6c~~s integracl~~ ao e~i~~ médio o regif~>áe def:~dênb >~fsod~d~ ~ 

prog~es~ão parcial~ ···~ ,, \' ~ \ ', l?\ ' i ~y/ ;,,! \) 
Assim o es:tuáande quei:não alca~çar o\aproveitaf1iehtJ necessário a s~'~provação 

em a~ê 4uas COm~~nteS c~f~ulares pbder,á, obter a pfo.JeSfãO parcial ao ~bdo letivo 
posterior, devendo ,;te~ forma~'foncomi~ante f'eàfzar4s at;i~pades de depefi~~ncia sem, 
contudq interferi\: das ativid~es acaçlêmicas; dp p~ríod~~letivo no qual~$~ encontra 

matritufudo. 
1 

'I t: \:?/! !'~~] b) 
, Qs compopeljltes curriculares d~:depend~çJa devefiQ;, ser trabalhado~ a; partir das 

~~!Jlda~<k:s, det~cta:fla~ após uma ~V:~~i?. 9iagcif~ticac9!x~itYP,Jva tO~Qç<9;:~~~~eY.,do do 
componente, não sendo obrigatoriamente exigido que o discente utilize tod;; ;;-período 

letivo para superar as dificuldades apresentadas. O discente poderá realizar a dependência 

em turmas regulares ou por meio de estudo individualizado, utilizando metodologias 

presenciais e não presenciais, desde que definidas pelos docentes de cada componente 

curricular, sob a supervisão da respectiva equipe pedagógica. 

O discente que reprovar na dependência poderá progredir nos estudos, desde que 
não acumule mais que duas dependências. O discente que acumular mais de dois 

componentes curriculares em dependência em ano diferentes interromperá a progressão e 

deverá cursá-los, primeiramente, para depois prosseguir no ano seguinte. 

13 FREQUÊNCIA ESCOLAR 

No que se refere à frequência a Organização Didática do IFMT estabelece que 

para o Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio, o discente será aprovado se obtiver no 
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mínimo 75% de frequência, calculados com base na carga horária total do período letivo, 
conforme artigo 24, inciso VI, da LDB. 

14 CERTIFICADOS E DIPLOMAS 

Após o cumprimento integral de todos os componentes curriculares e das 

atividades definidas neste Projeto Pedagógico de Curso, será conferido ao egresso o 

diploma de Técnico Integrado ao Ensino Médio em Eletreletrônica, conforme estabelece 
o artigo 7. 0

, do Decreto no 5.154/2004. Os diplomas dos cursos de Ensino Médio 

Integrado serão emitidos, registrados e validados pela SGDE - Secretaria Geral de 

Documentação Escolar do IFMT - Campus Cuiabá - Octayde Jorge da Silva. 

'-:::Tôibi~1li'b <c{):f~.'UADA r-·::;::; i\ íl \l Tt~\ :, ·· T l )·::'-~~~:;t~~~y:~~::c~ J 

continuada Udos c\9ce.tltes e técni<t ~dmif~strativos\ o' IFMT 1+ r \ \ $1 '1 ·, ~ '"" , 1 \J 

várias :;oponunidades /g . . as pela instit).ítç!io, como 
H \ ,,,,\ L '"' '") i<' i 

Wor r«.·l ps, Se ntros !fed~~rcos ~hu+i~~ entre outro~> pnde são 
opo~.:: ..•. -n:.·.:.}'zadas pa !ÇÔe , mesa$1red~g~s, ex~siç~ de trabalhos e.p~ojetos de 
pes~Ji;r e extens obre te s varia~bs, q. . n. rl1}y~iam lâe~de assuntos p~~trfulares de 
dete até a educação fi,ropria t)/ dita~ . I Os servidores · são ainda 

estim,Waldos atrav e programas, com~ a licen ';pacitaJ;id de 3 meses a 4Ue! fazem jus 

;.; . ' anos de alhos prestados. ü~ justo ~i:~r aind~ra"k_ossibilidade d~ cr~pacitação 
· p ~-ão atravésé@~~mas \Mint~t::e~::f.>i~t~, bemMé~ê~~tl;:à,'Vés de 

editais que permitem o afastamento parcial ou integral do servidos para participação de 

programas de pós-graduação em qualquer lugar do país e até mesmo em instituições 

internacionais. 

16 CORPO DOCENTE 

IFMT - Campus Cuiabá possui um corpo docente que por atender a cursos 

diversos têm características de forma também diversa. Em sua maioria os docentes 

possuem pós graduação strictu sensu em suas áreas de formação ou mesmo em temas 

relacionados à educação. Especificamente no Departamento de Área de Eletroeletrônica 

o número de professores mestres e doutores supera o numero de somente graduados ou 

especialistas. Esta realidade tem grande impacto na formação tecnica e tecnológica dos 

alunos deste departamento, visto que lhes é oportunizado o contato com a ciência em seu 

estado da arte, nos projetos e grupos de pesquisa que atuam dentro da instituição. 
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A tabela que segue lista os docentes que atualmente estão atuando no 

Departamento de Área de Eletroeletrônica. 

Tabela 3: Relação de docentes do DAEE. 
Docente Graduação 

__ !-:_~~E~!-.!::~9.~~~-~--~?: .. ~9.~-~---- . ···------------·---- _§_~&: __ !?.~~1?.:~.~-~------·--------·-----------------·--·---·----------------·----------------··-
... !-:!!~~~-~~---º~~~!E~c:!~--?.~~?: __ !-:~?:l~----------·---·. _§_~g_: __ !?.~-~1?.:~-~-~-----------··-·------------···------·-·------·---·-------------------·--
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--~~~~?. .. M3.~cel~~~~~~-~---··-------------------·--------§:?$: __ §~-~~~-<::-~-----------------·---------------··········----------·-------------------········· 
Ruan Carlos Ramos da Silva Eng. Elétrica 

~R~i?.~~!::ç~~~~ª~:J.?i~d?~~:~~~~~-::~::::::.::~:~S.~~!~~~~~:::=::::::::::::::::~~~:::::·::::::::::::~::::::=::·::::::::::~:::=~:::::::::: 
_?..?:.~9. .. ~1!.~~~9.--~~-~-~~9.--~~-~~:# _______________________ §_~_~:__§1.~~~-<::_a. ___________ ...... -- ---------- ·····- -----------·-······ ··---------------··· 

__ T~~-!~~-~9-~~-?.-~.Y.~----------·-------------·········§:?~.: .. §~-~~~-<::-~---------··----·---------------··········---------------------------------·---··· 
--~~!C:~!:Í-~_?.__G~~C:~_Ç9.rre_~-----·-----------·-------!?..?..S..:~C:<::.~<::-~---·-·-······--------·············-············-----··························· 
_y~g_~~!~~ R~~~!E9. __ ~: .. ~:-.!~E~E~~~9. ....... .... !?..~&: .. !?.!~~~~<::-~--------·---------------···················---------·················--.. ------------··--· 
Walterley de Araújo Moura Eng. Elétrica 

Também no Departamento de Área da Base Comum (DABC) é grande a 

quantidade de professores com pos graduação Strictu Senso. Na tabela 4 estão 

relacionados os professores atuantes no DABC e suas respectivas áreas de formação. 

A tabela que segue lista os docentes que atualmente estão atuando no 

Departamento de Área de Eletroeletrônica. 
(<?::--~'!>WF''' ·•··· \ 

:Rcia:·~ ~ docentes do 

Cristiane Paiva Puertas Licenciatura em Artes -----·----------·------·------------·----------·--··""'"--------------·--·····-----·---------·----.. ----··--·------------·----··--------------............. ____________ ,_, ________________________ _ 

Cristiano Rocha da Cunha Licenciatura em Física 
----------------------··------·-------·-----------·----------·-"''''""""""'---------·---··-"·-----·-----------.. ·-----------------·--------·-·----------·····--------------------·-""" 

_ D_~:~9.~~E!la ---·-------·----------·----·-··-------------·-·····Y.-~:-~9.~~!~-:~--Ç~~~-----···--------·---------······---------------------·- __ 
D F 

. d A . Licenciatura em Letras, habilitação em Língua 
egmar ranc1sco os nJOS P 

------·------------·-------------------·--------·-·····--------·-------···················.?..!:.~~~-~~-----------·---········--·--········--········------·---------- ····-····--------------·······-··-
Edmar Luiz da Silva Licenciatura em Química 
~~s~:-: de -~~:::--~-~--~:--~~~~---------·-------~~~;~i~;;:~;:-~~-·r::;;tr-;~~h~hilit~Çã;;·-~;;-·u~~~----·---

·--------.. --.. ·-··---------------------···---------·----------·-···········-.?.!.~~~~~------·-·····--------------------·--------------------·····-··------·---------·----
E 1 C ill d F 

. Licenciatura em Letras, habilitação em Língua 
g e ar o e ana Es anhola 

------------····------------------·--------········-----------------·-············--P.-................ ------------···-·····-----------················-------··········----------------········--· 
Eliene Lima Licenciatura em Matemática --------------.. ----·-------·------------·-------------· .... ·-------·---------............ -----·----............... ______________________ .... _______ , _________ ...... ------.. ----------·-"'""·-----------------·----

.. ~':.~~:~ .. É.:!!.:~!~--~~~g~~---------------···········-··Y.~~-~=~-~~:~ . .:~ .. ~~~-~::!.~~-!:'~~-~:.~ .. ---------···········----------·--··· 
Francisco de Andrade Rosa Licenciatura em Filosofia 
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Gilberto Luiz Canavarros Nasser Licenciatura em Artes 

-~-~~1.~-~-Ç~~P.~-~-~~~~---------·····----------------------Y._C:~-~-c!_~~E~--~~--~~-~?.~ia ______________________________________________ _ 
Gilson Francisco de Lima Licenciatura em Física 

~~~~~~-"""'"''"""""''"""'''""""""-"""-""""•••••••••••••••-••••••••••'"'•0H,.M•••••••••M•H••-••-••••m••••••••••••••••••••"""",.''""•••••••-••-•H••••H•wO•NH••••-•HH••-••-••••-••••••••••-••••-••••••••••••••••-••-•••••••••• 

Giulia Schauffert Licenciatura em Física 

... !~~-~--!~~: __ !?.~~-~ -------------------------- -··- _______________Y._C:~E-~~~E~--~~-g~_?._g:~ª~-------------------------------------------------
__ !~-~?:~i~~?:!~..9~~?.E.?._~------------ ······-------------- --~-c:~-~9~~:~-~~--~:-~~~------------------------------------------------------------····· 

Licenciatura em Letras, habilitação em Língua 
Iraneide de Albuquerque Silva 

_____________________ ................................................................... _ ...................................................... -----~-~_p_~-~~?..!~----------------------····-----------------------···········---------------------------------------···---
J.~~::~-~-?.~--~-?.E~~!_Q?._~-~-~j~~?..: ....................... Y..c:~.~9..~~:~ .. :_~-~~~-:m~~-<=~--------------------------------------------
.1.?._~_<?. __ ~-~~~~~-!?.!.~-~---·-··------------------·-··-------------------~-~~~-~~-~-:~-------------------------------------------------------------------------------------
.I?. .. ~9._}.??.~_c:?..R~~:-?._~?. .. i~ .. ~.~:.:?..~ ........ _________ Y._c:~E:9._~~:~--:_~_g~~~-~-------------------------------------·------------·--· 
J?.2~--ª~Í.P.~ª~~-Ç_?.~-~?._§.~:-~_: ________________________ ~_c:~-~9-~~~~--:~--~~~-:~i~:-~-----------------------------------------
J , Al d ..,1- · d Sil Licenciatura em Letras, habilitação em Língua 
ose exan re ' letra a va p 

----------------··--·············------------------······--·--··--------------------------------------------·····--···?.~~g_l!._~-~-~-------------·····-------------------------------"''-·--------------------------------------
:.l::.~§:-º:::!~-~--ªu~~~~::!!i!~?.: ... ~:.~ ..... L.~-----:.:~~::~-<:~~~:~--:~--~~p§~~~! ___ ,;_ .. ~:~-~-.; ___ ,,_: ________ ,.,. .. ,;:,:::.;;; 

1~~-~~~~-~~-~~~~;~i-~~--------------- -~-----------~e;~-~~~: .. ::.~~~=-~--;~-~~-~7~=~-~=--~~-: ______ ~ 
Juliano Batista dós Santos , Lic~noatura em F,Üo~o1!ia v i · 
. ...-~~····•-1.•-----··---······"'""""""""""""':""""'!~*······--···----------·----··-... :··~·····-··---------·---····"":~'("'""''''"""t""""'""'':"""''"""'"'""'""""""""""""'"~'}'"'"""~·"'"~"'"j-----·------··-----·----------·------~· ... "'""""~---------·----
!Le.ila Auxiliado.r~ de Arrudj~. Alencar Jjcép.ci~tura em Edut:ação Física r i 

ª~~~~~~ 
L .-· -- M id '. d S · ;ticenci!J.tJi!:ra __ e_.J.fl_ Let:Jias,,habilitação em 4fngu_·'" _· .. _. a 

ucme1a ace o os antos • In lesa -, < •. , ; · : 
···'·····-:·----··-----··--·----------------····~···~·-······-··-----------------····-····-·-------------------, ... :··-----g···········T•••w•-<•~-------------··--•··~··---------------··-·---------------·--•:·'-··+--------------
Luts Paoli Schiffino Gomez 1t.icenciatutà em Matemática 

-~w·w"""''~OHOHOHOOMOOOOMO ... OH"MOOHOo-MMoo~-~ .... ,~t••••000°0HOOOHH-HHHHHOOHOOOOOO ... HOOHHnOOOHMHHMMOMHOMOMHOOHoO~ .... ';"'''''"""''""_"_""""""''"~'; .. ~ .. IJ:.•••••••--•••Hoon~0~._.·)·~--••MoooMHM-HOOHMMOOHOMMM-MMM-MOHMOHHHr .......... ~-RRRRRRRR.RO~·· 

LuiZ Carlos To..tguato da Silva _ Licenciatili:i em Fil~fia ' , 
-"~-~~>to»••"-~·~"MMMMMhMoo .. RRRR .. RR---~"-·:· ~""",M:NRRMMMUMMMNM.MMNMMU""''"""'""MMMMMM .. MMM.MMMU~OUo•~U'"~~--::-~--RRRRR.RR-URNR .. R:r~~R--O-RR.RR=~RRU .. ~[,,._,,~ ....... ~RR ____ R .. RR_M .. RMN·R--RR-RRR·M~-.- .. ~···-~, ... ',~NMMMMMM-NMMN 

- . · ·· · · · .. Licenciatutà em Utt.as, habilitação,~~ Lítlgwt ~: 
LwzMaria Dumofic· 

------------------------------ ..... ______________________ !:'~~~g_l:l_('!~~-----------------------· .. -------------------------------------------------------------------------

L , d A C lh p Licenciatura em Letras, habilitação em Língua 
wsa o mparo arva o atatas p 

··--··----------------···········-----------------------------------------------··-·······--------------------------~~~g_I!._('!~~--------------------------------------------------------------------------------------
.. ~~E~.<?.~.1?..~~-º-?.r.:5~.Y.~~------···-·- ___________ -~-C:~-~9.-~~E~--~~-~~~~~i~~-~----------------------------------------------
M · A , · d S"l Licenciatura em Letras, habilitação em Língua ana ntorua a 1 va p 

··---------------------··············-----------------········--·····-------·······················-----------------······-··?.~~g_I!._('!~-~----------------------·······-------------------------------------------------------------
M · C · · d A d C Licenciatura em Letras, habilitação em Língua 

ana r1stma e rru a ampos In lesa 
·····---------------·--··················------------------------------------------·····--·--···-····--·---------------------------------g _____________ ·····-·-··-------------------·······----------------------------------------·····-··---------------------

.. ~~E~~--!?~~~--~-~--~-?..~.:~ .. §.~9~~~:.~--------------· .Y.:~-~9.-~~:~--~~--Q~_?._g:~-~~------------------------------------------------·----
M l R d - d s·l Licenciatura em Letras, habilitação em Língua ar ene o ngues a 1 va p 

··- --------------- ---------------- ----------------------- ------------------- .<?.~~g_~_e:~a ----------------------------------------------------------------------------
Mirian Ross Milani Licenciatura em Letras, habilitação em Língua 

·····-------------------··········-----------------········-···----------------- ··········-··---------------- _}_t::l:g~~-~~------···········--------------------····-----------------------------------------------------------------
N dir d F , - B B" Licenciatura em Letras, habilitação em Língua a e attma orges 1ttencourt p 

·····------------------·--····----·······----------------····----------------------············---------------------------------~~~g_l!.-~~-~ --------------------····--------------····----------------------·-··--··-----------------·-···· 
Rita Francisca Gomes Bezerra 

Licenciatura em Matemática Casseb 

--~?._?._::.t?._Ç~~~: .. ?.~.§~.Y.~-ç:~~P?.~---------------!.::~.<:~-~:~-~~~~--:~--~-~-?-~?.S~~-------------------------------------------------------
R d M d d A d 

Licenciatura em Letras, habilitação em Língua 
o ney en es e rru a p 

-------------- - ---------------------- -------------- --- --------------- -· _<?~~g~-~~_a ---------------------------------------------------------------------------------
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~~~-d~f.~~j_9._~i-~~::ç:~P._?.~~::~~i~?.=::~:::::::~~~;.~~;~~~~~~::~~9.~9..s!.i~=·::::::::::::::::~:::~::·::::.:::::~.::::::::::::::::_ 
R · C · · d Sil 0 d Licenciatura em Letras, habilitação em Língua 

osana nstma a va rmon Es anhola 
-----·-----------·-----------·------------·--···--·------·-·---········-·---1?.-----··········----····---·--·--··-··--··-········-------·-·- ···------·------------·------------·----------·-·····--
_!?..~.:~~~-: .. ~-~!:.~1!~.-~-?.Eg_:_~----··-··-----------·---- .!::~_c_::_?._~~~~:~--:~.9~~~-~--------------·-·-----------·-··----------------·· 
.. ?.~~~9 .. ~.P.~~~-~-?._!:i_~~--9.?._~--?.~!.?.~------~~~-~~~-~?.::~-:~--~9~~9..!9.~~----------·--------·····--·----·····-----------···
~_:_I?~-~~~_?-~~'E..:~--~-~-§Q.Y.~--------------------·-·-·····Y.::.:.~9.-~?.:~~-~~-~~_I!._c_:~~-~9. .. !':!~-~~-~-----·······----------------·-······ 
-s~.?.~~--~aq~~! __ ç: __ ~-~~--~Q~~---------·------Y.~~-~9.~~-~~--:~-~~.?!?_gi~----·····--------·-------·····--·---------------------
_?._?ni_~ __ !?i_~_gi J\!".~~--~~--~~~-C:~!.: .... - ........... ~~C:~9.-~?.:~-~- e~-.Q~~~-~---------------·-----------------····----------······· 
S li C 

. Le V-, . Licenciatura em Letras, habilitação em Língua 
ue orreta mos a1ez1 p 

---------------·····--·----------·-------····--·------------··········-····-··--------····--··············-?~~g~~-~~------------······-···-····-------------·-··-····--·-------········--······------------········· 
_ _?us_~~~~-~ N_~~~-~? Roql!_: ___________ ··----·-~~:~.9.~?.::~--:~--g~_?._g~~§~----···-----------------······----·-··----------······ 
Vânia Cristina Nadaf Licenciatura em História 
Vicente Pedroso da Silva Licenciatura em Matemática 

••••--•••••••••••·•-••••-•--••-·•••••••••••-••••·•-••u••••""""'""""""-"•••.,••••••••"''''""'•""-"""""""'"•'"'"''''""""•'"""-""""-"'''''"""""''••••••••••--•'"'"""''"'''''"""""'"-""""_"_'"'""••••••••••••••••••••••••••••••• 

-~~&.?::.~--~hei:?___________________________________________ -~-c_:~~9.-~~-~~--:~--~~l!_c_:_~5~9. .. .J:<'!..~-~~~--------- ··----------------·--· 
\Villian de Souza Pereira Licenciatura em Matemática 
\Vescley Luiz de Souza Licenciatura em Física 

_ .. ...,......-;:----·--·::--:--·----------------:~:~7~7F~·:T""-:~ç:::;~;--;~~,~·~,~=-,--~~::~----·~:----------·-----------·-----··--~~-=-----·-··-----+~--------·--··----------------·---- /~ 
'-'""''<~~-à' ,tr,ut!lac- -<~ 1 -- :.~qenctatura em Ge<e f '-

1 , i \I ., 
I- , u '!\ //1/ ; í 
r , i ~:, 1 . H \ \ /J: . , : ~,; 

17 I~S'fALAÇÕI1fSJf EQUIP~NTO~ D'f;>;~AEE lj·~fE~VO BIBLIOOR"'FICO DO 

CAMP s i r'~}::.~=:z~:--~~~ ~~ \H}\ // 1: .. ,l . i 
nto de Atea de E~troel nic:y:do I~T - Campus G~bá dispõe 

das · ntes ações, devidamdt;te eq ' # pa~à jas funções ~signadas, e 
•·I ·•. !._· ! . ·' : ' 

equi~entos pa '·o nas aulas prJticas erri.,'l~ 'pratórip.,.,~ecessários par~ alrealização 

do cp.~$b Técnic Eletroeletrônica:fl \S/ r ! . . 

c::~~~:· -:c~'5'6rat&fo --~oio e Mariiif~~~~:-J \1 cil':~~ ~-... '"> ;~: :::.. ,_ .... , 

• Laboratório de Automação Predial 

• Laboratório de Comandos Elétricos 
• Laboratório de Desenho Técnico 

• Laboratório de Eficiência Energética 

• Laboratório de Eletrônica de Potência 
• Laboratório de Eletrônica Digital 

• Laboratorio de Eletrônica Geral e Eletricidade Básica 

• Laboratório de Informática e CAD 

• Laboratório de Instalações Elétricas 

• Laboratório de Instrumentação e Sistemas de Controle 

• Laboratório de Máquinas Elétricas 
• Laboratório de Medidas e Ensaios Elétricos 
• Laboratório de Microcontroladores 

• Laboratório de Redes Urbanas (Distribuição Elétrica e Telecomunicações) 

• Laboratório de Telemática e Telefonia Fixa 
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Além dos laboratórios descritos acima, o Departamento da Área de 

Eletroeletrônica dispõe de 15 salas de aulas convencionais e 3 salas preparadas para aulas 

que necessitam destes recursos multimídia. Para a gestão dos laboratórios existem dois 

técnicos de nível médio que dão suporte aos professores, assim como atuam na 
manutenção dos equipamentos, computadores e das instalações dos próprios laboratórios. 
Também fazem parte da equipe do departamento outros servidores que atuam no 

atendimento das demandas internas e externas, em assuntos diversos a exemplo do 

atendimento ao público e atendimento pedagógico aos docentes e discentes. 

A biblioteca do Campus, por sua existência centenária, possui uma vasta coleção 

de obras para suporte de todas as disciplinas ofertado no Curso Técnico em 

Eletroeletrônica, que permeira todas as áreas de conhecimento da base comum e 

específicas do curso. A tabela 5 apresenta abaixo, o número aproximado de títulos 
existentes, por área de conhecimento e/ ou disciplina ofertada pelo curso. Cabe ainda 

ressaltar que cada Título possui quantidades variadas exemplares, s_ue estão disponívei~ 
pa:ta,~aiisulta é·~Pt~stimo·aêsJilisceírtes,. \ ·• \ . , 

'" l 'atUando q~ ' A tabela :qJe segue lista os ~;dotentes 
Depart2fr1ento de ÁtFa de Eletroeletrôn~ha\ \ 

______ _ _ _____ d:!~'!._i~_Ço.E!!!!.~e~P.t.q_f· I!!!!!P.!!f!.e_ç{q __ Q!!!_q~···- ___ Qif!!!!~~q_c!~-~:7!J!.'!.(~f. .... ,; _________ -------------------··-' . ., .... :.L-------
. ' ·· Lí~a Pbrtu_&l!.esa• • 1 '18 \ '• : : · 

=::::_:~::::=::~=-~~-:~_:::=::=EI:::~~~~~~~~~~I :::=::f~J;·;,:::~.:~:::~:~::~::::::·-r::===:=::::::~:::::~:=::~::::::::::::F~:=~::::::~:: 
Artt::· 11n' .·· ,... :: 

=-~~~~~J!~~~-
Filosofia 163 -----···-··----------------·-··-... ·-··------------·--------------····---------------... ··--···--·· ....... ________ ............ ---··-------------···-... ·--------------------·----···-··-------------·--.. ----------------
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Tecnologia de Redes Industriais 10 
Fonte: Q-Acadêmico, consulta em dezembro de 2015. 

18 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE CURSO E PLANO DE MELHORIAS DO CURSO 

Há no IFMT, em processo de implantação, uma estrutura que será dedicada a 
avaliação institucional, que abrangerá inclusive os cursos ofertados pelos Campi. Esta 
estrutura deverá receber a denominação de Comissão Permanente de Avaliação- CPA. 

Com a efetivação desta comissão deverá ocorrer também a definição de parâmetros claros 
para as avaliações a que ela se dedicar. 

Enquanto estas definições não ocorrerem o presente curso deverá ser avaliado 

internamente pelo Departamento de Eletroeletrônica- DAEE, através da observação de 

índices de retenção e evasão dos alunos, nas 3 séries previstas para o curso, bem como 

dos índices de procura pelo curso nos processos seletivos, em comparação aos demais 

c rs s ofertad9~ ~!º~:~al!lPJ:t:kC1fil\, ' - ctaíde Jorge da ~~Y~:""PaFa balizar as análises/~ 
prop ras d;~ ·~m relaÇi'~!:a tãts ,·, .. , es, o DAEE p~e·,~ttavê$:ae:él\'t:eJ;iâiiifêiito~ 
de s olegiado departamento ou ~~zes emanad,sJd~ órgj6~ super~or~s, pror\>t 

ices à coprdenaçib ~e:\~urso, que~'!iorj sua f~ez, devdrá idirecion~r 

quesdl~ / dinâmica 
desc ' $. Entret 

\';, 
se busc 

disce na bib 

dê'p~*H\.êitto a.fiZ. 

curso. 

h1 ;-~ \;, \ /-J i,~j : , 
amentoj~os indiqtdol(eg:lpara o al,Çan~;destas metas. • 

~fitffiRi2~ira o cJso e~:~uestãj, p~d4-se afirmar que Je trata de 

que dev~tá ser ~~mpre\.~~za4~ pejas l análises dos íP.~tes acima 

, desde já é possí'1~1 indic~~ps}tloce~te~ do curso e à coo~denação a 
constante atuali~ção do \!.e~o bi~~~gráfico disponibilizado aos 

c~ do campu~. t~utra p~4cupaçã~~que deve ser,, fórl,stante no 
p~1to à atua~a~~(}~e<:nolBhca ã~=la:~tatórios ~trué .at~fi<tem ao 

Outro recurso que necessita de urgente intervenção, e que resulta em melhoria 

direta à efetiva condução do curso, diz respeito à reforma das salas em que as aulas são 

ministradas, e hoje estão reservadas aos cursos ofertados pelo DAEE. Em tais salas 

podem ser melhoradas de imediato as condições de iluminação, pintura, climatização, 

instalações elétricas, quadros brancos para pinceis coloridos, e ainda projetores 

multimídias. 

19 POLITICAS DE CONTROLE DE EVASÃO E ATENDIMENTO AO DISCENTE 

A preocupação com a evasão dos alunos matriculados no ensino médio tem sido 

uma constante no Campus Cuiabá - Octaydel Jorge da Silva e em especial no 

Departemento de Área da Eletroeletrônica, visto que os cursos ofertados por este 
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departamento apresentam historicamente uma elevada taxa de evasão. Inclusive a 

proposta de implantação do curso técnico integrado de eletroeletrônica, em substituição 

aos outros três cursos ofertados nesta mesma modalidade, nasceu do debate em reuniões 

pedagógicas de todo o departamento acerca de formas de combate à evasão. A idéia 

principal deste de curso é diminuir o tempo de integralização dos cursos técnicos 

integrados de quatro para três anos, de forma a evitar que o aluno evadisse através do 

ENEM/SISU, partindo para o ensino superior antes de finalizar o curso técnico. 

Outra importante percepção foi a de que os alunos dos cursos, até então ofertados 

pelo Departamento de Eletroeletrônica, em sua maioria não aderiam ao mercado de 

trabalho em sua nova profissão, ou mesmo, ascendiam para os cursos de nível superior 

afms com os cursos efetivados, mas escolhiam cursos muitas vezes totalmente alheios à 
área de conhecimento de seus cursos técnicos, por isso a concentração em um único 

curso, de forma a permitir um melhor aproveitamento dos recursos, materiais e humanos, 

do departamento, encaminhando para uma especialização e verticalização do ensino 

dfe~d~,pê1o n~J?atifinientê; Vi~to ·qtli:Ço. 'curso ora proppst<)::fêtn{~l~h~~~t9:7 p~t;f~if4 
com os ~ois cursos s}lperiores alioferta4ps. /Ji ~ /~ ;"- .. 'i. ,·.: ,, ---~\ i 

' .; ·.. ' ' ' !: i .'! : ' <I 

. A evasão 4es,i:e novo cc\ItSo, po~er'4: s~r observa# ~otnenté depois ~ formada '·à 

primeir~ turma, :Vn?a assim h forma~ão \d~\ pelo ~,~qs três é que po~erfí mostrar 

qualquer fator mais tQP,~t~:~~rca de $euS m~~VOS, q~sta lforma, O departa~erlto através 

da CQOtpenação do furSO, de~~rá, ao t~mgo \~&te p~Úodp1 observar algun~ ,'f4tores que 
motivatn a evasã<;> ·~ já conhe~idos, c4mo a '\.pâtia/dos ~~entes em relaÇão' ao curso, 

principalmente n~ s4u desempenho na~scipli~as\~~nicas~ a:motivação dos1:~qcentes no 

preparo 1 de suas aulas, observável nas1~euniões' dp colegiado de curso, quê (\levem ser 

ijnplán~.~- j~nt~~') com o q.trs~,0~;além de\9utra,s.:~~~~tas q~~~:-JenhatD. a ser 
adotadas pelo Campus em programa mais amplo de controle de evasão. - ·· - ~-· 

O atendimento ao discente dependerá de sua demanda específica. As demandas 

de ordem administrativa e de ordem pedagógica ocorrerão diretamente na sede do 

Departamento de Área da Eletroeletrônica, que possui equipe específica para esta 

demanda nos três turnos em que o departamento funciona. Há ainda o sistema de 

controle acadêmico, onde o próprio discente pode ter acesso a muitas de suas demandas, 

tais como notas, material didático, pesquisa de acervo bibliográfico, etc. Ainda no âmbito 

do departamento, o coordenador de curso possui uma agenda semanal de horários em 

que está disponível à comunidade para atendimento personalizado, para tratar de assuntos 

relativos ao andamento do curso e desempenho dos discentes. 

As demandas de ordem assistência estudantil deverão ser tratada no Departamento 

de Apoio ao Estudante, órgão ligado a Diretoria de Relações Empresariais e 

Comunitárias, que emana programas de apoio e assistência ao estudante, de acordo com a 

disponibilidade de verbas do campus e/ ou reitoria. 
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