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IV – Apresentacão 

 

Este documento apresenta o projeto de curso de Técnico de Nível Médio em Informática do 

IFMT – campus Cuiabá. O objetivo deste projeto é atender as necessidades de formacão de profissional 

para atuar no mercado de trabalho bem como formar alunos com excelência no Ensino Médio 

Integrado. 

 

V – Perfil Institucional 

 

A rede federal de educação profissional e tecnológica, cuja origem remontam ao ano de 1909, 

com a criação das Escolas de Aprendizes e Artífices, passa, atualmente, por um momento ímpar em sua 

história. Com a missão de oferecer educação profissional e tecnológica pública, gratuita e de qualidade, 

a rede caminha para o seu centenário, incumbida de contribuir para o desenvolvimento científico, 

tecnológico e sociocultural do país, sem perder de vista o seu caráter inclusivo e sustentável. 

 

Histórico 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT foi criado 

mediante a integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá, do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Mato Grosso, da Escola Agrotécnica Federal de Cáceres e de suas respectivas 

unidades de ensino descentralizadas (Campo Novo do Parecis, Bela Vista e Pontes e Lacerda), 

transformados em campi do instituto. 

Além da integração dessas instituições, também estão em fase de implantação mais quatro 

campi, sendo eles nos municípios de Barra do Garças, Confresa, Juína e Rondonópolis. Todos os campi 

atingirão de forma abrangente os setores econômicos dos segmentos agrário, industrial e tecnológico, 

de forma a ofertar cursos de acordo com as necessidades culturais, sociais e dos arranjos produtivos de 
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todo o Estado, Campus Cuiabá – Octayde Jorge da Silva 

Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, abriga a instituição mais antiga no Estado, dentre as 

instituições que compõem o IFMT, criada via Decreto nº 7.566, em 23/09/1909, e inaugurada no dia 1º 

de janeiro de 1910, com o nome de Escola de Aprendizes Artífices de Mato Grosso (EAAMT), 

oferecendo o ensino profissional de nível primário com os cursos de primeiras letras, de desenho e de 

ofícios de alfaiataria, carpintaria, ferraria, sapataria e selaria, inicialmente, e, posteriormente, o de 

tipografia. 

Em 05/09/1941, via Circular nº 1.971, assumiu oficialmente a denominação de Liceu Industrial 

de Mato Grosso, e a partir de 1942 passou a oferecer o ensino industrial com os cursos industriais 

básicos e de mestria de alfaiataria, artes do couro, marcenaria, serralheria, tipografia e encadernação. 

Com a expedição da Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, a Escola Industrial de Cuiabá 

(EIC) passou a ter personalidade jurídica e autonomia didática, administrativa, técnica e financeira e o 

ensino profissional passou a ser oferecido como curso ginasial industrial, que passou a ser equiparado a 

curso de 1º grau do Ensino Médio pela primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. 

Em 1965, passou a denominar-se Escola Industrial Federal de Mato Grosso, e em 1968, Escola 

Técnica Federal de Mato Grosso (ETFMT), nomenclatura instaurada na memória coletiva do povo 

cuiabano. 

Com a reforma do ensino de 1º e 2º graus (antigos ginasial e colegial), introduzida pela Lei nº 

5.692, de 11 de agosto de 1971, a ETFMT deixou de oferecer os antigos cursos ginasiais industriais e 

passou a oferecer o ensino técnico de 2º grau integrado ao propedêutico com os cursos de Secretariado, 

Estradas, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica e Telecomunicações. 

Em 1996, o ensino profissional deixa de ser integrado ao propedêutico e a ETFMT passou a 

oferecer, separadamente, o Ensino Médio (antigo propedêutico) e o ensino profissional de nível 

técnico. 

Pelo Decreto Presidencial de 16 de agosto de 2002, publicado no Diário Oficial da União 

(DOU) em 19 de agosto de 2002, a ETFMT transformou-se em Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Mato Grosso, nos termos da Lei n.º 8.948/1994. A partir de então, além do Ensino 

Médio e do ensino profissional de nível técnico e básico, a Instituição passou a oferecer o ensino 

profissional de nível tecnológico e a pós-graduação em nível Lato Sensu. 
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VI – Campus Cuiabá – Octayde Jorge da Silva 

 

Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, abriga a instituição mais antiga no Estado, dentre as 

instituições que compõem o IFMT, criada via Decreto nº 7.566, em 23/09/1909, e inaugurada no dia 1º 

de janeiro de 1910, com o nome de Escola de Aprendizes Artífices de Mato Grosso (EAAMT), 

oferecendo o ensino profissional de nível primário com os cursos de primeiras letras, de desenho e de 

ofícios de alfaiataria, carpintaria, ferraria, sapataria e selaria, inicialmente, e, posteriormente, o de 

tipografia. 

Em 05/09/1941, via Circular nº 1.971, assumiu oficialmente a denominação de Liceu Industrial 

de Mato Grosso, e a partir de 1942 passou a oferecer o ensino industrial com os cursos industriais 

básicos e de mestria de alfaiataria, artes do couro, marcenaria, serralheria, tipografia e encadernação. 

Com a expedição da Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, a Escola Industrial de Cuiabá 

(EIC) passou a ter personalidade jurídica e autonomia didática, administrativa, técnica e financeira e o 

ensino profissional passou a ser oferecido como curso ginasial industrial, que passou a ser equiparado a 

curso de 1º grau do Ensino Médio pela primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. 

Em 1965, passou a denominar-se Escola Industrial Federal de Mato Grosso, e em 1968, Escola 

Técnica Federal de Mato Grosso (ETFMT), nomenclatura instaurada na memória coletiva do povo 

cuiabano. 

Com a reforma do ensino de 1º e 2º graus (antigos ginasial e colegial), introduzida pela Lei nº 

5.692, de 11 de agosto de 1971, a ETFMT deixou de oferecer os antigos cursos ginasiais industriais e 

passou a oferecer o ensino técnico de 2º grau integrado ao propedêutico com os cursos de Secretariado, 

Estradas, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica e Telecomunicações. 

Em 1996, o ensino profissional deixa de ser integrado ao propedêutico e a ETFMT passou a 

oferecer, separadamente, o Ensino Médio (antigo propedêutico) e o ensino profissional de nível 

técnico. 

Pelo Decreto Presidencial de 16 de agosto de 2002, publicado no Diário Oficial da União 

(DOU) em 19 de agosto de 2002, a ETFMT transformou-se em Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Mato Grosso, nos termos da Lei n.º 8.948/1994. A partir de então, além do Ensino 

Médio e do ensino profissional de nível técnico e básico, a Instituição passou a oferecer o ensino 
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profissional de nível tecnológico e a pós-graduação em nível Lato Sensu. A Lei Nº 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008 - Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os 

Institutos Federais de Educação possibilitando o oferecimento de ensino superior tecnológico e 

bacharelado e a pós-graduação em nível Lato Sensu, além do tradicional Ensino Médio 

profissionalizante. 

Este campus se situa no seguinte endereco: Rua professor Zulmira Canavarros, 95 – centro – 

CEP 78005-200 – Cuiabá/MT. 

 

VII – Justificativa 

 

O presente documento trata do Plano do “Curso de Educação Profissional Técnico de Nível 

Médio Integrado em Informática”. Este projeto está fundamentado nas bases legais e nos princípios 

norteadores explicitados na LDB nº. 9394/96 e no conjunto de leis, decretos, pareceres e referencias 

curriculares que normatizam a Educação Profissional e o Ensino Médio no sistema educacional 

brasileiro, bem como nos documentos que versam sobre a integralização destes dois níveis que têm 

como pressupostos a formação integral do profissional-cidadão. Está presente também, como marco 

orientador desta proposta, as decisões institucionais traduzidas nos objetivos desta instituição e na 

compreensão da educação como uma prática social, os quais se materializam na função social do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT-Campus Cuiabá, de 

promover educação científico–tecnológico–humanística, visando à formação integral do profissional-

cidadão crítico-reflexivo, com competência técnica e eticamente e comprometido efetivamente com as 

transformações sociais, políticas e culturais e em condições de atuar no mundo do trabalho, na 

perspectiva da edificação de uma sociedade mais justa e igualitária, através da formação inicial e 

continuada de trabalhadores; da educação profissional técnica de nível médio; da educação profissional 

tecnológica de graduação e pós-graduação; e da formação de professores fundamentadas na construção, 

reconstrução e transmissão do conhecimento. 

O grande desafio a ser enfrentado na busca de cumprir essa função é o de formar profissionais 

que sejam capazes de lidar com a rapidez da produção dos conhecimentos científicos e tecnológicos e 

de sua transferência e aplicação na sociedade em geral e no mundo do trabalho, em particular. 

Diante dessa constatação, a possibilidade de formar pessoas capazes de lidar com o avanço da 

ciência e da tecnologia e dele participarem de forma proativa, deve atender a três premissas básicas: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm
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formação científico–tecnológico–humanística sólida, flexibilidade para as mudanças e educação 

continuada. 

O profissional da área de informática deve ser muito além de saber simplesmente lidar com o 

computador, e um conjunto de informações, o contexto atual tecnológico avança e nosso foco está para 

um desafio em que o ser humano tem que exercer um domínio e um pensar criativo contextualizado, 

sobre os sistemas de informações.  

Sistemas diversificados que armazenam e processam grande volume de dados, executam 

pesquisas organizadas sem fronteiras e ultrapassando barreiras culturais, desencadeando eventos e 

gerenciando processos. Sistemas que controlam sistemas. 

O profissional tem que acompanhar a evolução dos equipamentos eletrônicos e se manter 

sincronizado com a evolução das técnicas de processamentos de informação. 

A união dessas necessidades concretiza que no novo tempo, o profissional de informática deverá 

ter habilidades que lhe permitam abstrair sobre os processamentos das informações de uma massa 

incontável e crescente sistemas de dados. 

A proposta de formação técnica, que ora apresentamos, aliada à cidadania, visa a formar 

profissionais com senso crítico e capaz de situarem como propulsor nesse contexto do sistema da 

informação. 

 

VIII – Objetivo Geral 

 

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

centro de formação de Profissionais qualificados capazes de atuar ativamente como membros no 

processo de desenvolvimento industrial, regional, emergentes e, conseqüentemente, contribuir para o 

avanço das tecnologias, da economia e do bem estar social.  

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

1. Formar cidadãos profissionais técnicos de nível médio competentes,  éticos e 

politicamente, com elevado grau de responsabilidade social e que contemple um novo perfil para saber, 

saber fazer e saber ser, com foco no gerenciamento de atividades de planejamento e gestão, buscando 

atender as novas exigências do mundo do trabalho contemporâneo. 

2. Prover o Estado de profissionais com formação consolidada nos princípios axiológicos 

da educação humana e científica, com condições de reflexão, cuja ação demonstre a atuação do ser 
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humano traduzida no entendimento do processo histórico da sociedade, com vista ao desenvolvimento 

cultural e do trabalho humanizado. 

3. Construir com o educando o raciocínio lógico, desenvolver o senso crítico, o respeito ao 

próximo e à vida em sociedade. 

4. Provocar o educando para que manifeste suas dúvidas, dê idéias, critique, para  que 

desenvolva  com, o seu crescimento e maturidade. 

5. Habilitar o educando a resolver situações problemas relacionados não só às atividades 

laborais com também de sua vida prática, visando o beneficio de si, e também da sociedade. 

 

IX – Objetivos Específicos 

O curso Técnico em Informática tem por objetivo a formação de profissionais em Nível Médio 

para atuar no mercado de trabalho nas diversas áreas de informática, com especificidade no 

desenvolvimento de sistemas computacionais e manutenção de computadores. O intuito do curso tem 

como estabelecer os seguintes critérios: 

 

1. Preparar o educando para atuar com competência em Tecnologia da Informação com 

habilitação em análise de sistemas. 

2. Propiciar o estudo e a discussão de temas e tendências atuais, bem como a troca de 

conhecimentos a fim de satisfazer as necessidades de mercado da área de informática. 

3. Incentivar a atualização e a continuidade de estudos, com ênfase na de informática. 

4. Despertar a independência do educando para aprender e buscar alternativas para os seus 

problemas. 

5. Despertar e valorizar o espírito empreendedor; 

6. Traduzir em ações, conhecimentos atitudinais e comportamentais. 

 

X – Diretrizes 

 

Lei 9394/96, Parecer CEB nº15/98 e Resolução CEB nº04/99, que estabelecem as normas e 

diretrizes para a organização curricular do Ensino Médio e Profissionalizante. Os cursos de Educação 

de Jovens e Adultos que se destinam ao ensino médio deverão seguir os mesmos desenhos de currículos 

cujos componentes curriculares, seguindo orientações normativas próprias, e que abarquem os 

conhecimentos previstos nos Art. 26, 27, 28, 35 e 36 da LDB e nas diretrizes curriculares nacionais 



10/107 

para o ensino médio, que são: Língua portuguesa, Matemática, mundo físico e natural e realidade social 

e política, especialmente do Brasil, ensino da Arte e Educação Física, esta última ajustando-se às faixas 

etárias e às condições da população escolar e sendo facultativa para os alunos nos cursos noturnos. 

No ensino da História do Brasil, deverão ser consideradas as contribuições das diferentes 

culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e 

européia e será incluída, obrigatoriamente, pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha 

ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição. Nesse curso está se 

propondo à inclusão de mais de uma língua estrangeira, considerando que o Brasil é um país do 

MERCOSUL e nesse caso, o espanhol fará parte integrante do currículo.  

Os conteúdos curriculares da educação básica observarão a difusão de valores fundamentais ao 

interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática, 

à formação do ser como pessoa que se respeita e que se vive em clima de tolerância e solidariedade, à 

consideração das condições de escolaridades dos alunos em cada estabelecimento, à orientação para o 

trabalho, à promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-formais. 

O Ensino Médio, etapa final da educação básica, terá como finalidade  a consolidação e o 

aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o 

prosseguimento de estudos, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores, o aprimoramento do educando como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, a 

compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria 

com a prática, no ensino de cada disciplina. 

O currículo do ensino destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da 

ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua 

portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania, 

adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes e poderá 

contar com uma segunda língua, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição. 

Este projeto de curso contempla as orientações previsto no Parecer CEB nº15/98 e Resolução 

CEB nº03/98 (p.66), que instrui  acerca das diretrizes curriculares para a Educação de Jovens e Adultos, 

quando se tratar de Ensino Médio, os cursos propostos deverão: “... atender aos Saberes das Áreas 

Curriculares de Linguagens e Códigos, de Ciências da Natureza e Matemática, das Ciências Humanas 
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e suas respectivas tecnologias. 

Os conteúdos, as metodologias e as avaliações serão organizados de tal forma que ao final do 

ensino médio o educando demonstre domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 

produção moderna, conhecimento das formas contemporâneas das linguagens, o preparo 

comportamental que demonstre o desenvolvimento das capacidades atitudinais do “ser” bem como o 

domínio de conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da cidadania. 

Os cursos profissionais de nível médio podem atender à dupla função de habilitação ao ensino 

superior e preparação para o trabalho, inclusive, por meio de habilitação profissional, desenvolvidas 

nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com outras empresas. 

 

XI – Requisitos de Acesso ao Curso 

 

Os documentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnológica do Mato Grosso - 

IFMT, referentes ao ingresso dos alunos é o Projeto Pedagógico e o Regimento Interno. Estes 

documentos apontam para três formas de ingresso: por transparência, por exame de seleção e por 

convênio.  

O ingresso no Curso Técnico em Informática dar-se-á mediante o atendimento dos seguintes 

requisitos: 

• Conclusão do ensino fundamental; 

• Aprovação em processo seletivo conforme calendário estabelecido pelo Instituto Federal do 

Mato Grosso. 

 

XII – Público alvo 

 

 O Curso de Educação Profissional Técnico de Informática de Nível Médio, integrado ao Ensino 

Médio, ocupa-se com a formação lógica indispensável para o exercício da cidadania e ao fornecimento 

de meios que possibilitem a preparação para o trabalho e estudos posteriores e está sendo ofertado aos 

Estudantes que detenham o certificado de conclusão do Ensino Fundamental, ou equivalente. O 

acesso se dá através de processo seletivo, aberto ao público para ingresso na primeira série do 

curso.  

 

XIII – Inscricão 

 

A inscricão está atrelada à política de ingresso do IFMT, considerando que o campus Cuiabá 
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aplica o processo seletivo como principal meio de ingressar em cursos do ensino médio.  

Os candidatos deverão efetuar as inscrições para o processo seletivo, nas épocas previstas no 

edital  do IFMT. 

 

Do processo de Seleção 

 

Para ingresso ao Curso, os candidatos passarão por provas de seleção, que constam dos 

seguintes conhecimentos: 

 Língua Portuguesa; 

 Matemática. 

Os candidatos aprovados e classificados no processo de seleção de acordo com o número de 

vagas oferecidas no Edital serão chamados à matrícula até o limite de vagas do curso existente, 

atendida a ordem de prioridade que for estabelecido pela autoridade competente. 

O processo de seleção e a divulgação dos resultados são de responsabilidade da Pró-Reitoria de 

Ensino do Instituto Federal  Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. 

 

XIV – Matrícula 

 

A matrícula, ato formal de ingresso inicial no Curso Profissional Médio Integrado vinculado ao 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT - Campus Cuiabá, deverá 

ser efetuada na Secretária Geral de Documentação Escolar – SGDE, mediante prazos estabelecidos no 

edital, solicitação do interessado, assistido por seu pai ou responsável quando menor, com anuência às 

disposições constantes na Organização Didática do IFMT – Campus Cuiabá. 

 

Condições para Matrícula: 

 

a) Classificado no processo de seleção, dentro do número de vagas existentes; 

b) Apresentar documentação abaixo relacionada (via original e fotocópia); 

 Fotocópia do Histórico Escolar de conclusão da primeira etapa do ensino fundamental 

ou equivalente; 

 Certidão de nascimento ou documento de identidade – RG; 

 Comprovante de endereço; 
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 Uma foto 3 x 4 recente e de frente. 

 Documento de Identidade – RG 

 CPF 

 

XV – Transferências 

 

A transferência interna e externa se dará por áreas correlatas ao curso de Ensino Médio 

Integrado, bem como respeitar a compatibilidade de cargas-horárias  e ementas das disciplinas. 

 

XVI – Perfil Profissional dos Egressos do Curso 

 

Ao final da formação, o profissional do “Curso de Educação Profissional Técnico de 

Informática de Nível Médio Integrado ao Ensino Médio” deverá demonstrar um perfil que lhe 

possibilite: profissionalizar o indivíduo, permitindo-lhe compreender o funcionamento do computador, 

suas possibilidades de configuração, criação de programas e integração com outras áreas. 

O profissional ao concluir o curso estará apto a operar computadores e seus sistemas, instalar e 

fazer manutenção, trabalhar com aplicativos de controle de informação, aplicar treinamento de pessoal 

em informática, dar suporte técnico a computadores.  Deverá ainda possuir um conjunto de 

competências que permitam a sua atuação na área do comércio eletrônico, saiba ser um empreendedor e 

tenha capacidade um bom relacionamento interpessoal e pensamento critico-criativo. 

Esse conjunto de competências está apresentado a seguir: 

 Compreender o funcionamento e relacionamento entre os componentes de computadores 

e seus periféricos; 

 Identificar a origem das falhas no funcionamento de hardware e software; 

 Utilizar os serviços e funções de sistemas operacionais; 

 Selecionar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do usuário;  

 Desenvolver sistemas computacionais que auxiliem na rotina de trabalho das 

organizações; 

 Utilizar estruturas de dados na resolução de problemas computacionais; Utilizar 

linguagens de programação no desenvolvimento de softwares; 

 Conceber e implementar soluções baseadas em banco de dados; 

 Identificar processos e fluxo de informações dentro das organizações; 

 Elaborar e executar projetos de sistemas de informação; 
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 Ter noções básicas de redes de computadores; 

 Organizar e executar a coleta de informações para o desenvolvimento de projetos; 

 Avaliar a necessidade de treinamento e de suporte técnico aos usuários; 

 Demonstrar atitudes de comportamento que caracterizam um bom relacionamento com 

pessoas; 

 Posicionar-se criticamente frente às inovações tecnológicas na área de informática 

 Realizar manutenções em sistemas;  

 Conhecer e aprender a aplicar as novas tendências tecnológicas para solução de 

problemas;  

 Desenvolver sites para Internet; 

 Identificar e entender o funcionamento de tecnologias de redes de computadores; 

 

XVII – Organizacão Curricular 

 

O curso de Técnico em Informática deverá ter uma carga horária total de 3.400 (três mil e 

quatrocentas) horas, distribuídas em 03 (três) anos letivos implementando conhecimentos próprios do 

Ensino Médio distribuídos em três áreas de conhecimento de núcleo comum, sendo estas: Linguagens, 

códigos e suas tecnologias; Ciência da natureza, matemática e suas tecnologias; e Ciências humanas e 

suas tecnologias, mais a área de conhecimento do Eixo Tecnológico de Informática e suas tecnologias. 

incluindo ainda as Atividades Formativas Integradoras. 

Com carga horária anual de 1201,33 horas, programada de forma a otimizar o período total para 

a execução do curso, respeitando a carga horária mínima de cada área, de acordo com a legislação 

vigente, que envolva as bases tecnológicas específicas às sua competências, apresentado pelo discente à 

coordenação do curso ao final do segundo e do terceiro módulo, para análise dos docentes que 

ministram aula neste módulo de qualificação; 

O curso “Técnico em Informática de Nível Médio Integrado ao Ensino Médio”, está estruturado 

de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Nº. 9394/96, de 20/12/96, em seu 

capítulo III da Educação Profissional artigos 39 a 42, regulamentada pelo Decreto 2208 de 17/04/97. 

As ações curriculares estão organizadas para o alcance daqueles objetivos preconizados na Lei 

de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, Lei Federal Nº. 9394/96, qual seja o de proporcionar ao 

educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades permanentes, 
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desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e exercício consciente da cidadania. 

Objetiva-se, também: 

I. Promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando jovens e adultos 

com conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o exercício de atividades produtivas; 

II. Proporcionar a formação de profissionais aptos a exercerem atividades específicas no 

trabalho, com escolaridade correspondente aos níveis básico, técnico e tecnológico; 

III. Especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador que atua na área de informática, em seus 

conhecimentos tecnológicos; 

IV. Capacitar, profissionalizar e atualizar jovens e adultos trabalhadores concluintes do Ensino 

fundamental ou equivalente, visando a sua inserção e melhor desempenho no exercício do trabalho. 

 

O currículo está pautado, dentre outros fatores nos princípios da flexibilidade 

interdisciplinaridade e contextualização, com enfoque na formação por competências. 

É organização por séries anuais, constituídas por etapas progressivas e integradas, a qual  

obedecerá a um itinerário de níveis cada vez mais elevados de competência para o trabalho, 

possibilitando: 

 Um contínuo processo de qualificação, especialização e aperfeiçoamento profissional; 

 Atendimento às necessidades do mercado através da formação contínua de trabalhadores 

gestores de seu conhecimento; 

 Desenvolvimento de uma formação, reiterada nas oportunidades de realização individual 

e coletiva. 

 

A seguir serão apresentadas as ementas bem como carga horária da respectiva disciplina e 

bibliografias: 
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a) Ementas dos componentes curriculares: 

 

1º ANO 

 

Componente Curricular Língua Portuguesa Curso: Integrado Técnico Informática 

Período letivo: 1º Ano Carga Horária: 136h 160 aula/ano 

Ementa 

 Compreensão da Língua Portuguesa como linguagem geradora de significados e de integração do homem no mundo como sujeito na construção de 

sua identidade e cidadania; 

 Práticas de produção de leitura e de textos próprios das esferas sócio-interativas do cotidiano, do mundo do trabalho e do meio acadêmico; 
  

 Domínio dos recursos lingüísticos referentes à micro e à macro estrutura textual; 
 Leitura de textos literários com vistas a uma reflexão do conteúdo histórico, político, social, social e cultural da produção artístico-literária. 

 Incentivo à produção de gêneros discursivos orais.  

Objetivos 

 Produzir leitura a partir da análise de recursos expressivos da língua verbal e não verbal, relacionando textos e contextos mediante o tema, o estilo, a 
estrutura composicional e a função que caracteriza os gêneros discursivos; 

 Produzir textos em que se apliquem os recursos lingüísticos adequados para a produção de sentidos, orientando-se pelas características que definem 
o gênero textual; 

 Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas instituídas de construção do imaginário coletivo como patrimônio representativo de cultura e as 

características temáticas, filosóficas e históricas que constituem fatores de produção de sentido dos textos;  

 Compreender e usar a língua portuguesa como geradora de significação e integradora da identidade; 

 Aplicar os recursos da língua em contextos relevantes de produção escrita e oral na vida, tanto em contexto escolar quanto no mundo do trabalho; 
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Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo)  

1. Variantes lingüísticas; 
2. Níveis de linguagem; 
3. Linguagem verbal e não verbal; 
4. O texto literário e o não-literário; 
5. Poesia e seus recursos estilísticos de expressividade: 

5.1. Figuras de linguagem; 
5.2. Métrica; 
5.3. Rima. 

6. Manifestações literárias do século XIII ao XV e Portugal e as literaturas de 
formação e informação; 

7. Gêneros de estrutura lingüística = narrativas e descritivas: textos, crônicas, 
cantigas, novelas de cavalaria e poemas; 

8. Gêneros discursivos orais: apresentação de trabalhos, entrevistas e debates; 

9. Gramática no Texto: 

9.1. Recursos fonéticos e fonológicos para produções e leitura de textos; 

9.2. A ortografia como base para variante culta na produção escrita; 

9.3. Concordância verbal, nominal e regência como recurso da norma 

culta para a produção textual; 

9.4. Pontuação e a produção de sentidos; 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Língua portuguesa: ensino médio TAKAZAKI, Heloisa Home 1ª São Paulo IBEP 2004 

Redação cientifica MEDEIRO, João Bosco. 1ª São Paulo Atlas 2004 

Como escrever textos técnicos OLIVEIRA, José Mauro Moreira; Motta, Carlos 

Alberto Paula. 

1ª São Paulo Atlas 2005 

Lições de Texto: leitura e redação PLATÃO, F. FIORIN J. L. 1ª São Paulo Ática 1997 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Redação e textualidade COSTA VAL, M da Graça 1ª São Paulo Martins Fontes 1991 

O texto na sala de aula: leitura e produção GERALDI, João Wandeley 1ª Cascavel ASSOESTE 1984 

Texto e coerência KOCH, I. V. & TRAVAGLIA 1ª São Paulo Cortez 1989 

PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS: 
Língua Portuguesa  

MEC / SEF 1ª Brasília MEC 1997 

Sofrendo a gramática PERINI, Mário A. 1ª São Paulo Ática 1997 
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Componente 

Curricular Matemática Curso: Integrado Técnico Informática 

Período letivo : 1º. Ano Carga Horária: 153 h 180 aula/ano 

Ementa 

 Conjuntos numéricos 

 Funções: Afim, Quadrática e Exponencial. 

 Logaritmos 
 Progressões 

 Matemática financeira 
 Geometria plana 

Objetivos 

 Construir e aplicar conceitos e princípios matemáticos para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da produção 

tecnológica e das manifestações artísticas. 
 Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas, para enfrentar situações-problema, segundo uma 

visão crítica com vistas à tomada de decisões. 
 Organizar informações e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para a construção de argumentos consistentes.  

 Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, considerando a diversidade 
sócio-cultural como inerente à condição humana no tempo e no espaço. 

 Desenvolver por acumulação, continuidade e ruptura relacionando-a com o desenvolvimento da sociedade. 

 Utilizar recursos tecnológicos como instrumentos 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 modelos, esboços, fatos conhecidos, relações e propriedades da geometria. 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Conjuntos numéricos: Os conjuntos numéricos e intervalos 
2. Funções: Conceito de função e Representação gráfica de uma 

função. 
3. Função do primeiro grau: Definição, casos particulares, 

determinação de uma função do 1° grau, taxa de variação, gráfico, 

6. Função exponencial: Definição, potenciação, equações exponenciais, 
aplicação dessa função e gráfico.  

7. Logaritmos-Definição, propriedades operatórias, mudança de base, 
aplicação dos logaritmos. 

8. Progressões Aritméticas e Geométricas: Termo geral e soma dos termos. 
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função crescente ou decrescente, estudo do sinal dessa função. 

4. Função do segundo grau: Definição, situações em que aparecem a 
função do 2° grau, gráfico, raízes, coordenadas do vértice, estudo 

do sinal. 
5. Inequações. 

 

9. Noções de matemática financeira: Números proporcionais, porcentagem, 

juros simples e juros compostos. 
10. Geometria plana: Ângulos, Ângulos nos triângulos; Ângulos nos 

polígonos; Semelhança – Teoremas: de Tales e de Pitágoras; Áreas das 
figuras planas. 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT1 

Matemática  IEZZI, Gelson 1ª São Paulo Atual 2001 Sim 

Matemática - Contexto e Aplicações DANTE, Luiz Roberto.  1ª São Paulo Ática 2003 Sim 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

      

Matemática PAIVA, Manoel 1ª São Paulo Moderna 1999 

Matemática BARRETO FILHO, Benigno & XAVIER da Silva 
Cláudio 

1ª São Paulo FTD 2000 

 

Componente Curricular Química Curso: Integrado Técnico Informática 

Período letivo : 1º. Ano Carga Horária:68h 80 aula/ano 

Ementa 

 Conceitos fundamentais de Química; 

 Estrutura atômica; 

 Tabela Periódica; 

 Ligações Químicas; 

 Principais funções Inorgânicas; 

Objetivos 

 Traduzir a linguagem discursiva em simbólica da química e vice-versa; 

 Utilizar a representação simbólica das transformações químicas e reconhecer suas modificações ao longo do tempo; 

 Identificar fontes de informações e formas de obter informações relevantes para o conhecimento da química; 

 Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão macroscópia e microscópia; 

                                                 
1
  LT - Livro Texto? Sim/Não 
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 Reconhecer ou propor a investigação de um problema relacionando à química, selecionando procedimentos experimentais pertinentes; 

 Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e coletiva do ser humano com o ambiente; 

 Reconhecer limites éticos e morais que podem estar envolvidos no desenvolvimento da química e da tecnologia. 

 Articular a relação teoria e prática permitindo a ampliação no cotidiano e na demonstração dos conhecimentos básicos da química; 

 Aplicar o uso das linguagens: matemática, informática, artística e cientifica na compreensão de conceitos químicos; 

 Ler, interpretar e analisar os tópicos específicos da química; 

 Desenvolver diversos modelos de sistemas químicos relacionados com o seu cotidiano; 

 Selecionar e organizar idéias sobre a composição do átomo; 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Sistemas químicos; 
2. Estrutura atômica; 

3. Ligações químicas; 
4. Funções químicas; 

5. Reações químicas; 
6. Leis das combinações químicas; 

7. Cálculos químicos; 
8. Estequiometria 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT2 

Interatividade Química: Cidadania, 
participação e transformação. 

FONSECA, M.R.M. 1ª São Paulo FTD 2005 Sim 

Química SARDELA, A. 1ª São Paulo Ática 2005 Sim 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Química: Coleção de Olho no Mundo de 

Trabalho 

CARVALHO, G. C. 1ª São Paulo SCIPIONE 2003 

Química: Realidade e Contexto LEMBO 2° São Paulo Ática 2001 

 

Componente Curricular Física Curso: Integrado Técnico Informática 

Período letivo : 1º. Ano Carga Horária:68h 80 aula/ano 

Ementa 

 Mecânica Clássica;  Noções de Mecânica Relativista; 

                                                 
2
  LT - Livro Texto? Sim/Não 
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 Cinemática   Dinâmica 

Objetivos 

 Fazer uso de tabelas, gráficos e relações matemáticas para interpretar 
fenômenos físicos; 

 Interpretar as informações cientificas divulgadas na imprensa; 

 Aplicar os conhecimentos da física nos eventos do cotidiano; 

 Compreender e aplicar as leis de Newton em suas atividades; 

 Conhecer os postulados de Einstein sobre a teoria da relatividade 
espacial; 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Mecânica Clássica: 

2. Conservação da quantidade de movimento; 
3. Leis de Newton; 

4. Conservação da Energia; 
5. Gravitação; 

6. Mecânica dos fluidos; 

7. Noções de Mecânica Relativista; 

8. Postulado de Einstein 

9. Relatividade do tempo, do espaço e da massa; 
10. Noções de Cinemática: 

11. Cinemática Escalar; 
12. Cinemática Vetorial; 

13. Movimento Circular. 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT3 

História do Cotidiano BONJORNO e Clintoa Marcio Ramos --- ---- FTD --- Sim 

Curso de Física MAXIMO Antonio e Beatriz Alvarenga 3ª  --- Harbras --- Sim 

Física Mecânica  GASPAR, Alberto 1ª São Paulo Àtica 2003 Não 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Física Eletromagnetismo GASPAR, Alberto 3ª São Paulo Ática 2003 

      

 

 

Componente Curricular Biologia Curso: Integrado Técnico Informática 

Período letivo : 1º. Ano Carga Horária: 68h 80 aula/ano 

Ementa 

                                                 
3 1

 LT - Livro Texto? Sim/Não 
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 Citologia; 
 Histologia; 

 Embriologia 

 

Objetivos 

 Reconhecer na estrutura de diferentes seres vivos a organização celular como característica fundamental de todas as formas vivas; 

 Analisar de forma critica e sistemática os diversos elementos do campo biológico, dentro de uma perspectiva da contextualização e da 
realidade; 

 Reconhecer os seres vivos como formados por diversos componentes bioquímicos, designando uma identidade especifica; 
 Identificar a realidade microscopia existente e a partir desse conhecimento incorporar o pensamento cientifico fundamentado no 

funcionamento celular; 
 Compreender as relações intercelulares, tendo como base as estruturas celulares e seus compartimentos;  

 Reconhecer os tipos de tecido presente no corpo humano, bem como sua importância para o ser vivo; 

 Analisar idéias biológicas como a teoria do celular, as concepções sobre a hereditariedade de características dos seres vivos, ou ainda, as 
teorias sobre as origens e a evolução da vida como construções humanas, entendendo como elas se desenvolvem, seja por acumulação 

continuada ou ruptura de paradigmas. 
 Conhecer os processos de divisão celular, compreendendo a importância deste para a perpetuação da espécie; 

 Identificar os tecidos biológicos constituintes dos organismos, bem como, suas estruturas e respectivas funções. 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Origem da vida; biogênese e abiogênese; 

2. Bioquímica celular: compostos orgânicos e inorgânicos; 

3. Estrutura celular: organelas citoplasmáticas, núcleo, divisão celular 
(mitose e meiose); 

4. Noções de embriologia; 

5. Histologia (tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido 

nervoso;); 
 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT4 

Biologia essencial  LOPES, Sonia 1ª São Paulo Ática  Sim 

Biologia hoje LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNADJER, 

Fernando 

3ª São Paulo Moderna 2002 Não 

Biologia atual PAULINHO, W. R.  3ª São Paulo Scipione 1999 Não 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Biologia das células AMABIS & MATHO 3ª São Paulo Moderna 2000 

                                                 
4
  LT - Livro Texto? Sim/Não 
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Ciências biológicas MARCZWSKI, M; VÉLEZ, E. Ciências Biológicas 3ª São Paulo FTD 1999 

 

Componente Curricular História Curso: Integrado Técnico Informática 

Período letivo: 1º. Ano Carga Horária:68h 80 aula/ano 

Ementa 

 Diferenças entre sociedades do antigo mundo, permitindo 

retomar os conceitos tempo/espaço e da relação 

passado/presente. 
 A vida urbana, traçando paralelo entre as primeiras 

cidades e a cidades atuais. 
 Diferentes concepções de mundo, de vida, de culturas, 

abrindo debates para as questões como superioridade/ 

inferioridade, eurocentrismo/ primitivo/ civilizado, visando 
desconstruir o etnocentrismo. 

 O negro e a formação da sociedade brasileira. 
 

 A Civilização greco-romana, destacando: formação, colonialismo, 

guerras, democracia, república e legado cultural greco-romano. 
 As Relações entre senhores e servos na ordem feudal, identificando o 

modo como a religião contribuiu para a dominação e manutenção de poder. 

 A mulher no contexto antigo e estabelecer uma comparação com a 

mulher contemporânea. 

Objetivos 

 Ler e compreender textos e documentos históricos. 
 Articular o conhecimento histórico de maneira interdisciplinar. 

 Utilizar as diversas linguagens como recurso para a pesquisa e produção do saber histórico. 

 Produzir e elaborar textos históricos voltados para o ensino fundamental e médio. 
 Articular os saberes informal/escolar/acadêmico para a construção crítico-reflexivo do pensar-fazer História. 

 Lidar criticamente com os conceitos sabendo assimilá-los e superá-los, percebendo-os em sua historicidade. 
 Associar a formação pedagógica com a formação específica. 

 Construir o conhecimento no processo ensino-aprendizagem entendido como processo de pesquisa e descobertas. 

 Desenvolver projetos de pesquisa e extensão. 
 Trabalhar com resgate da memória e do patrimônio histórico 

 Trabalhar a mulher e o mercado de trabalho. 
 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Introdução ao estudo da Historia; 
1.1. Para que serve a História; 

1.2. O Tempo como uma construção cultural – as várias noções de 

tempo; 

4. A transição do Escravismo ao Feudalismo e as transformações nas 
relações sociais;   

4.1. A servidão: trabalho e vida do servo; 

4.2. Medieval; 
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1.3. A Pré-História: trabalho e linguagem: traços distintivos do 
homem; 

1.4. . Do surgimento do homem ao uso dos metais; 

1.5. A antiguidade do homem do RN;  
2. A Revolução Agrícola e Revolução Urbana: 

2.1. As sociedades agro-pastorais; 
2.2. Servidão coletiva e escravismo; 

3. As sociedades Comerciais: Escravismo Antigo: 

a. Roma 
b. Grécia; 

 

4.3. A sociedade feudal: a terra como instrumento de poder; 
4.4. Mentalidade medieval: relação e poder descentralizado; 

5. A crise do sistema Feudal: 

5.1. O ressurgimento do comércio e das cidades; 
5.2. O aparecimento da Burguesia; 

5.3. A crise do Século XIV; 
5.4. O fim do feudalismo no Ocidente europeu; 

     

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT5 

Sociedade brasileira: uma história através 

dos movimentos sociais. 

AQUINO, R.S.L., VIEIRA, F. A. C., 

AGOSTINHO, C.G.W. E ROEDEL, H. 

1ª Rio de Janeiro/São Paulo Record 1999  

Toda a história ARRUDA, José Jobson de A e PILETTI, Nelson.  São Paulo Ática 2000  

Jornal do século XX BRENER, Jayme  São Paulo Moderna 1998  

Oficina de história. história do Brasil CAMPOS, Flavio de  São Paulo Moderna 1999  

Oficina de história. história integrada CAMPOS, Flavio de e MIRANDA, Renan Garcia 
de. 

 São Paulo Moderna 2000  

História e consciência do mundo COTRIN, Gilberto  São Paulo Moderna 1998  

História: origens, estruturas e processos. KOSHIBA, Luiz .  São Paulo Atual 2000  

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

História: das cavernas ao terceiro milênio MOTA, Myrian Becho e BRAICK, Patrícia 
Ramos 

 São Paulo Moderna 1997 

História geral: moderna e contemporânea NADAI, Elza, Neves, Joana  São Paulo Saraiva, 1995 

Nossa história Fundação Biblioteca Nacional  São Paulo Saraiva 2004. 
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História do Brasil - da colônia à república Fundação Biblioteca Nacional  São Paulo Saraiva 1995 

História do Brasil OLIVEIRA, Roberson  São Paulo FTD 1998 

História moderna e contemporânea PAZZINATO, Alceu Luiz e SENISE, Maria H. 

Valente 

1ª São Paulo Ática 2003 

História da civilização integrada PEDRO, Antônio  São Paulo ., FTD 2003 

  

Componente Curricular Geografia Curso: Integrado Técnico Informática 

Período letivo : 1º. Ano Carga Horária:68h 80 aula/ ano 

Ementa 

 Conceitos básicos da Geografia: espaço, território, região, 

lugar, escala e paisagem; 

 Códigos específicos da Geografia: mapas, gráficos, tabelas, 
etc. 

 
 Espaço global e mundial; 

 

Objetivos 

 Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da geografia, tais como: mapas, gráficos e tabelas, considerando-os como elementos de 
representação de fatos e fenômenos espaciais e/ou espacializados. 

 Reconhecer os fenômenos espaciais a partir da seleção, comparação e interpretação, identificando as singularidades ou generalidades de 
cada lugar, paisagens ou território. 

 Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da ciência geográfica. 

 Identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações naturais, sociais, econômicas, culturais e políticas no seu “lugar mundo”, 
comparando e analisando a densidade das relações e transformações que tornam concretas e vividas a realidade. 

 Conhecer a produção do espaço mundial e global, numa perspectiva política, cultural, econômica e social 
 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Conceitos fundamentais da Geografia: 
1.1. Lugar; 

1.2. Paisagem; 

1.3. Território; 
1.4. Espaço; 

1.5. Região; 
2. Sistemas de localização e representação cartográfica: 

2.1. Coordenadas geográficas; 

2.2. Fusos horários; 

3.3. Solo; 
3.4. Hidrografia; 

3.5. Clima; 

3.6. Problemas ambientais globais; 
4. Aspectos da dinâmica populacional: 

4.1. Teorias demográficas; 
4.2. Estruturas da população: atividades econômicas, sexo, idade, 

IHD; 

4.3. Conflitos étnico-nacionalistas; 
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2.3. Escala; 

2.4. Projeções cartográficas; 
3. Paisagem natural e problemas ambientais: 

3.1. Relevo; 
3.2. Vegetação; 

 

5. Aspectos da urbanização mundial: 

5.1. Indústria e urbanização mundial: 
5.2. Rede urbana; 

5.3. Problemas sociais urbanos 
6. Fontes de energia e revolução técnica - cientifica informacional; 

6.1. Fontes energéticas: convencionais e alternativas; 

6.2. Revolução Industrial e espaço geográfico; 
7. Geopolítica mundial: 

7.1. Do pós-guerra a “nova” ordem mundial. 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT6 

Geografia Geral e do Brasil TAMDJLAM, James Onning & MENDES, Ivan Lazarin Única São Paulo FTD 2004 Sim 

Geografia Geral e do Brasil – Ensino Médio LUCCI, E. A. Branco, A. L. & MENDONÇA,  C. 1ª São Paulo Saraiva 2003 Sim 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Noções Básicas de Cartografia Manuais 
Técnicos em Geociências 

IBGE 8ª Rio de Janeiro IBGE 1999 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs MEC --- Brasília MEC 2004 

      

                                                 
6
  LT - Livro Texto? Sim/Não 
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Componente Curricular Artes Curso: Integrado Técnico Informática 

Período Letivo : 1º. Ano  Carga Horária: 34h 40 aula / ano 

Ementa 

c) Compreensão da Arte como um conhecimento humano sensível-cognitivo; 
ci) Reflexão sobre a história e o contexto na sociedade humana 

cii) Análise da natureza e a função da linguagem das artes. 

ciii) Flexibilizar o pensamento a partir do reconhecimento das diferenças (sociais, históricas, raciais, religiosas, políticas. Etc.) manifestadas na produção 
artística. 

Objetivos 

 Realizar produções artísticas, individuais e/ou coletivas, nas linguagens 

da arte (musica, artes visuais, dança, teatro, artes audiovisuais);  

 Apreciar produtos de arte, em suas várias linguagens, 

desenvolvimento tanto a fruição quanto a análise crítica; 
 Analisar e refletir e compreender os diferentes processos da arte, com 

seus diferentes instrumentos de ordem material e ideal, com 

manifestações  socioculturais e históricas; 

 Conhecer, analisar, refletir e compreender critérios culturalmente 

construídos e embasados em conhecimento afins, de caráter 
filosóficos, histórico, sociológico, antropológico, semiótico, cientifico e 

tecnológico, entre outros;; 

 Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas manifestações de 

Arte, em suas múltiplas funções, utilizadas por diferentes grupos 

sociais e étnicos, interagindo com o patrimônio nacional e 

internacional, que se deve conhecer e compreender em sua 
dimensão sócio-histórica. 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

PROJETOS DE ARTES VISUAIS: 
1. Análise conceitual: arte e estética; 

2. Arte e sociedade: 
2.1. As artes visuais como objeto de conhecimento; 

2.2. As diversas formas comunicativas das artes visuais; 

3. Elementos que compõem a linguagem visual: cor, luz, forma, 
textura, composição, perspectiva, volume, dentre outros; 

4. Tendências estéticas: o naturalismo e sua ruptura. 
5. Apreciação, leitura e análise de produções artísticas nacional e 

local; 

6. Realização de produções artísticas no Âmbito das áreas visuais 
 

PROJETOS DE MÚSCIA: 
1. A música como objeto de conhecimento; 

3. Estilos e gêneros musicais: erudito, popular e tradição oral; 
4. A influência da Cultura Afro-Brasileira e a música brasileira; 

5. Apreciação e análise de produções artísticas; 
6. Produções artísticas; 

 

PROJETOS DE ARTES CÊNICAS 
 

a. As artes cênicas como objeto de conhecimento; 
b. Elementos básicos da composição teatral: texto, interpretação, 

cenário, figurino, direção cênica, sonoplastia, trilha sonora, 

coreografia; 
c. Estilos, gêneros e escolas de teatro no Brasil; 

d. Leitura, apreciação e análise de produções cênicas nacionais e 
locais; 
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2. Elementos para leitura musical; 
 

e. Produção e encenação de peças teatrais. 
 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT7 

Arte P E C: projeto escola e cidadania CARLINE L. R. S. Álvaro & outros 1ª São Paulo Brasil 2006 Não 

       

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Descobrindo a história da arte PROENÇA Graça 1ª São Paulo Ática 2005 

Arte de Fazer Arte HADDAD Denise Akel & Morbin Dulce 

Gonçalves 

1ª São Paulo Saraiva 1999 

      

                                                 
7
  LT - Livro Texto? Sim/Não 
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Componente 
Curricular 

Educação Física Curso: Informática 

Período letivo : 1º. Ano  Carga Horária:68h 80 aula / ano 

Ementa 

 Lutas; 

 O esporte; 

 

 O jogo; 
 As ginásticas 

Objetivos 

 Valorizar o corpo e a atividade física, para ocupar o tempo livre e 
como meio de diverti-se, de sentir-se bem consigo e com os outros; 

 Utilizar as características físicas básicas e seu conhecimento da 
estrutura e do funcionamento do corpo na atividade física e no 

controle de movimentos adaptados às circunstancias e às condições 

de cada situação; 
 Resolver problemas que requerem o domínio de aptidões psico-

motora, aplicando mecanismos  de adequação aos estímulos 
perceptivos, de seleção e formas e tipos de movimentos e de 

avaliação de suas possibilidades; 

 Adquirir hábitos higiênicos, posturas de exercício físico, adotando 

uma postura responsável em relação a seu próprio corpo e 
relacionando estes hábitos a seus efeitos sobre a saúde; 

 Utilizar os recursos expressivos do corpo/movimento para transmitir e 
compreender mensagens expressas através de sensações, ideais e 

estados de ânimo; 

 Canalizar a necessidade de atividade Física através de sua 
participação em diversos tipos de jogos independente do nível de 

destreza alcançado neste, aceitando as normas e o fato de ganhar e 
perder, como elemento próprio deles, cooperando quando for 

necessário, entendendo a oposição como dificuldade a superar e 

evitando comportamentos agressivos e posturas de rivalidade. 



 

 

30 

 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

 Conceitos básicos de atividade física e exercício físico: freqüência, 
duração, intensidade, gasto calórico; aptidão física para a saúde e seus 

componentes: capacidade aeróbia, força e resistência musculares, 
flexibilidade, composição corporal; uso de testes para avaliação desses 

componentes; verificação de massa corporal e estatura; cálculo do 

IMC; atividades aeróbicas, ginástica localizada e exercícios resistidos, 
esportes coletivos e individuais, regras oficiais e adaptadas dos 

desportos coletivos.  
 Princípios do treinamento físico: individualidade biológica, sobrecarga, 

especificidade, continuidade e reversibilidade; recomendações de 
atividades físicas para recuperação ou manutenção da saúde; noções 

básicas de postura; exercícios posturais; atividades aeróbicas, ginástica 

localizada e exercícios resistidos, esportes coletivos e individuais, regras 
oficiais e adaptadas dos desportos coletivos. 

 Conceitos básicos sobre lesões esportivas: entorses, contusões, 
distensões, estiramentos, fraturas; prevenção de lesões; doenças 

hipocinéticas: obesidade, diabetes tipo II, osteoporose, doenças 

cardiovasculares. Programas de condicionamento físico para a saúde; 
exercícios posturais, atividades aeróbicas, exercícios resistidos, 

atividades de dança, esportes coletivos e individuais, regras oficiais e 
adaptadas dos desportos coletivos.  

 

 O JOGO: Refletir sobre o conceito de jogo, sua importância para a 

sociedade e para a vivência lúdica, seu papel na cultura de um povo, 
a sua força na arregimentação de pessoas, a sua adequação às 

faixas etárias, classificação dos jogos recreativos com a construção 
de regras, elaboração de contextos, elaboração de gincanas, jogos 

cooperativos e  sua importância.  

 
 AS GINCANAS: Oportunizar aos discentes subsídios para elaboração 

de uma seqüência de atividades de ginástica  onde eles possam 
vivenciar as ginásticas com os cuidados e as observações que não  

prejudiquem a sua postura, não comprometa o funcionamento pleno 
de seu corpo, não ponha em risco suas articulações, tendo 

consciência quanto a  intensidade e o volume de exercícios físicos, 

se baseando pela pulsação que este reflita sobre a importância da 
atividade física, para  melhoria da qualidade de vida, onde esta seja 

praticada de forma regular, norteada e com acompanhamento 
profissional individual ou coletivo. 

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT8 

Ensinando Voleibol BONJITIAN, José Crisótomo Marcondes 1ª Rio de Janeiro Phorte 2000 Sim 

Cinestologia Aplicada aos Esportes CARNAVAL, Paulo Eduardo 1ª Rio de Janeiro Sprint 2000 Não 

Handebol, 1000 Exercícios SANTOS, R.G.L. 4ª Rio de Janeiro Sprint 2004 Sim 

Manual de Futsal ANTUNES, José Laudier --- Rio de Janeiro Sprint 2000 Sim 

Basquetebol 1000 Exercícios BEZERRA --- Rio de Janeiro Sprint 2006 Sim 

                                                 
8
  LT - Livro Texto? Sim/Não 
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Natação 1000 Exercicios  CABRAL, Fernando, CRISTIANINI --- Rio de Janeiro Sprint 1995 Sim 

Musculação na Academia RODRIGUES, Carlos Eduardo C. --- Rio de Janeiro Sprint 2002 Sim 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Condicionamento Físico ESCALISSIMO, Humberto 1ª Rio de Janeiro Sprint 2000 

Compreendendo o Desenvolvimento 
Motor 

GALLAHUE, D. L. OZMUM, J.C. 1ª São Paulo --- 2003 

 

 



 

 

32 

 

Componente 
Curricular 

Inglês Curso: Informática 

Período letivo : 1º. Ano Carga Horária:68h 80 aula / ano 

Ementa 

Proporcionar ao aluno condições para:  

Ler textos autênticos em inglês de interesse geral e específico, utilizando técnicas e estratégias que facilitem a compreensão. 
 

Objetivos 

Estratégias de leitura em textos autênticos, tanto de interesse geral quanto específico. Funções comunicativas do texto. Análise de partes complexas do 

sistema linguístico-gramatical da língua inglesa. Estudo de vocabulário específico da área de informática.  
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Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

 Conteúdo estrutural da Língua inglesa :pronomes; presente Simples; presente simples contínuo; formação de plurais; passado simples; verbos 

regulares e irregulares; artigos definidos e indefinidos; substantivos contáveis e incontáveis; passado simples contínuo, pronomes interrogativos; 

pronomes interrogativos subjetivos e objetivos; pronomes indefinidos; caso genitivo; futuro Simples; presente perfeito; presente perfeito 

contínuo; estratégias de leitura, grupos nominais. Leitura e interpretação de textos relacionados à área de informática e eletrônica. 

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT9 

BOECKNER, Keith and BROWN, P. Charles, Oxford English for Computing, OUP. 1994. 

ESTERAS, S.R. Infotec: English for Computer Users. 3ª. ed. Cambridge University Press, 2004. 
GLENDINNING, E.H.; MCEWAN, J. Basic English for Computing. Oxford: Oxford University Press, 2003.  

OXFORD. Dictionary of Computing – for Learners of English-Oxfor  

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

FUER, Alan & GEHANI, Marani (editores) Comparing and Assessing Programing Languages Ada, C, Pascal, Englewood Chiffs, Prentice-Hall, Inc.,1984.  

GALANTE, Terezinha Prado & POW, Elizabeth. Inglês para Processamento de Dados. São Paulo: Atlas, 1996. 
YOURDON, Edward. Modern Structured Analysis. London, Prentice Hall Inrternational, Inc., 1989.  

ZAKS, Rodnay. Introduction to Pascal Berkely. Sybex, 1981.  
 

Componente Curricular Filosofia Curso: Integrado Técnico em Informática 

Período letivo : 1º. Ano Carga Horária: 34h 40 aula / ano 

Ementa 

Provocar o educando para que manifeste suas dúvidas, dê idéias, critique, para  que desenvolva  com, o seu crescimento e maturidad 
cidadão crítico-reflexivo, com competência técnica e eticamente e comprometido efetivamente com as transformações sociais, políticas e culturais 

e em condições de atuar no mundo do trabalho, na perspectiva da edificação de uma sociedade mais justa e igualitária, com condições de reflexão, 

cuja ação demonstre a atuação do ser humano traduzida no entendimento do processo histórico da sociedade, com vista ao  desenvolvimento 

cultural e do trabalho humanizado. Construir com o educando o raciocínio lógico, desenvolver o senso crítico, o respeito ao próximo e à vida em 

sociedade.  
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Objetivos 

Provocar o educando para que manifeste suas dúvidas, dê idéias, critique, para  que desenvolva  com, o seu crescimento e maturidade, torná-lo 

cidadão crítico-reflexivo, com competência técnica e eticamente e comprometido efetivamente com as transformações sociais, políticas e culturais 

e em condições de atuar no mundo do trabalho, na perspectiva da edificação de uma sociedade mais justa e igualitária com reflexão sobre leitura de 

textos e sobre autores relevantes na história da filosofia Ocidental contato com temáticas filosóficas que promovam o debate e ampliem sua 

compreensão sobre a realidade circundante e sua dimensão sócio-histórica. 

Com explicitação de nexos de articulação entre as teorias e as práticas e entre as ciências, as técnicas e as artes como forma de enriquecer a 

capacidade crítica e reflexiva do estudante sobre temas de interesse filosófico, bem como sobre o mundo contemporâneo. 
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Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

O que é Filosofia; A origem da Filosofia; O Ser Humano sob o ponto de vista filosófico;  

Atitude filosófica; A Filosofia e a Ciência; Verdade e conhecimento; Razão; Lógica; Ética e moral.  

O que é Filosofia; Atitude Filosófica; Princípios de Lógica; 

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT10 

ARANHA, M. L. A; MARTINS, M. H. P. Filosofando. Introdução à Filosofia. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2003. 
CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. 12 ed. São Paulo: Ática, 2002.  
COTRIM. G. Fundamentos da Filosofia. História e Grandes Temas. 15. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2000.  

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

GALLO,Silvio e KOHAN, Walter Omar: Filosofia no Ensino Médio , V.6, Petrópolis: Vozes, 2000  

LIPMAN, Mattew. O Pensar na Educação; trad.: Ann Mary Fighiera Perpétuo. - Petrópolis, RJ: Vozes, 1995.  

SÁTIRO, Angélica e WUENSCH, Ana M. Pensando Melhor - Iniciação ao Filosofar. - São Paulo: Saraiva, 1997.  

SÁTIRO, Angélica. Com diálogos, relatos e reflexões. - Belo Horizonte: Cultura, 1998. 

 

Componente 

Curricular 
Sociologia Curso: Informática 

Período letivo : 1º Ano Carga Horária :34h 40 aula / ano 

Ementa 

 Sociologia; 
 Relações individuais; 

 Socialização; 

 Grupos Sociais; 

 Cultura, Raça  e Sociedade; 

 Trabalho e Sociedade; 
 Política e Sociedade 

Objetivos 
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 Relacionar os temas propostos com a prática social experimentada pelos alunos em sua vivência cotidiana, de modo que as discussões 
empreendidas em sala de aula possam contribuir para a reflexão  dos problemas sociais (locais, regionais, nacionais e mundiais), 

possibilitando a busca pela construção da cidadania pela e a transformação da sociedade. 

 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

A sociedade como objeto; O que é Sociologia?; Introdução aos conceitos de Sociedade e 
Sociologia; A Sociologia como Ciência; A Relação Indivíduo–Sociedade; Processos e instituições sociais; Cultura: um conceito antropológico. 
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Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Cidadania em preto e branco: discutindo 
as relações raciais. 

BENTO Maria Aparecida Silva 1ª São Paulo Ática 2003 

Movimentos culturais de juventude. BRANDÃO, Antonio Carlos 1ª São Paulo Moderna 1990 

Temas da cultura de massa: música, 
futebol e consumo. 

CALDAS, Waldenyr 1ª São Paulo Arte & Ciência 2001 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Sociologia: introdução à ciência da 

sociedade 
COSTA, Cristina 1ª São Paulo Moderna 1997 

Aprendiz do futuro: cidadania hoje e 
amanhã  

DIMENSTEIN 1ª São Paulo Ática 2003 

Iniciação à sociologia TOMAZI, Nelsono Dácio (og) São Paulo Atual 2000 

 

Componente 

Curricular 
Sistemas Operacionais Curso: Integrado Técnico Informática 

Período letivo : 1º Ano Carga Horária: 85 100  aula / ano 

Ementa 

Conhecer a Arquitetura de Sistemas Operacionais.Comprender como funciona o sistema operacional em uso 

Objetivos 

 Identificar sistemas de arquivos 

 Compreender como é disponibilizado o computador ao usuário 
 Entender a Operação de Computadores com o uso de Sistemas Operacionais. 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

Princípios e conceitos básicos sobre sistemas operacionais;  
Histórico da evolução dos sistemas operacionais;  
Estrutura e conceitos básicos de sistema operacional.  
Conceitos de processos. Sincronização e comunicação entre processos.  



 

 

38 

Memória virtual. Escalonamento de processos. Gerenciamento de memória. Monoprocessamento e multiprocessamento. Alocação de recursos e deadlocks. 
Gerenciamento de sistemas de arquivos;  
Proteção e segurança de sistemas operacionais; 
Comparativo entre os sistemas operacionais Windows e Linux;  
Operação de sistemas operacionais para desktop. 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Sistemas operacionais modernos. 3 ed.TANENBAUM, Andrew S. 1944-. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 
Sistemas operacionais. 3 ed.DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J.; CHOFFNES, D. R.. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 
Sistemas operacionais com Java. 7 ed.SILBERSCHATZ, Abraham. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Sistemas operacionais: projeto e implementação. 3 ed.TANENBAUM, Andrew S.; WOODHULL, Albert S., Porto Alegre: Bookman, 2008. 
Sistemas operacionais. 3 ed.OLIVEIRA, Rômulo Silva de; CARISSIMI, Alexandre da Silva; TOSCANI, Simão Sirineo. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2004. 

 

Componente Curricular Fundamentos da Computação Curso: Informática 

Período letivo : 1º. Ano Carga Horária: 68  h  80 aula/ano 

Ementa  

Histórico da informática. Sistemas de numeração. Hardware e Software. Estrutura interna do computador: unidade de sistema, placa mãe, fonte de 

alimentação, processadores, memórias, barramentos, dispositivos de entrada e saída. Noções de montagem e manutenção de computadores. 

Objetivos 

 Conhecer o histórico dos computadores. 

 Reconhecer as funcionalidades dos sistemas operacionais 

 Conhecer o funcionamento do computador e seus periféricos. 

 Selecionar aplicativos de acordo com as necessidades do usuário. 

 Organizar atividades de entrada e saída de dados de sistemas de 
informação. 

 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Conceitos Básicos. 

2. O Funcionamento do Computador. 
3. Os Sistemas de Representação de Dados (binário, hexadecimal). 

4. Sistemas de Numeração. 

5. Lógica. 
6. Tópicos sobre Processamento de Dados e Ciência da Computação. 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 
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Introdução à Ciência da Computação LAGES, Guimarães e   São Paulo  Livros Técnicos 
Científicos 

1996 

Informática: Novas Aplicações com 

Computadores 

MEIRELLES, Fernando de Souza 2 São Paulo Makron Books  1994 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Introdução à Ciência da Computação SHIMIZU, Tamio 2 SP Atlas 1988 

Processamento de Dados Conceitos Básicos SHIMIZU, Tamio 4 SP  Atlas 1991 

Como funciona o Computador WHITE, Ron S/ Rio de Janeiro Quark do Brasil 1997 

 

Componente Curricular Algoritmo e Lógica de Programação  

Período letivo : 1º. Ano Carga Horária:102 h 120 aula/ano 

Ementa 

 Desenvolver raciocínio lógico para construção de algoritmos; 
• Conhecer a estruturação lógica de algoritmos para o desenvolvimento de programas de computadores; 
• Desenvolver algoritmos. 

Objetivos 

• Compreender e interpretar pseudocódigos e algoritmos de programas. 
 Avaliar resultados de algoritmos desenvolvidos. 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

Programação modular com ênfase em objetos; Encapsulamento, coesão e acoplamento; Tipos, variáveis, expressões; Objetos, classes, atributos e métodos;  
Estruturas de controle de fluxo;  Estruturas algorítmicas: atribuição, seleção, repetição, entrada e saída, abstrações a nível de módulos, blocos, procedimentos e funções, passagem de 

parâmetros, tempo de vida, tipos básicos e estruturados, agregados homogêneos unidimensionais, agregados homogêneos multidimensionais, agregados heterogêneos, operações sobre dados, 

operadores e expressões aritméticas e lógicas e técnicas para construção de algoritmos e programação. Implementação de algoritmos usando linguagem de programação orientada 
a objetos. 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 



 

 

40 

Lógica de programação. 2 ed.FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico.  
São Paulo SP: Makron Books do Brasil, 2000 
Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3 ed.FORBELLONE, André Luiz Villar.  São Paulo - SP: Pearson Prentice Hall, 2005 

Algoritmos: teoria e prática. 12 ed.CORMEN, Thomas H. et. al. Rio de Janeiro RJ: Elsevier, 2002 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Lógica de programação: os primeiros passos. 9 ed.UCCI, Waldir; SOUSA, Reginaldo Luiz; KOTANI, Alice Mayumi. Rio de Janeiro RJ: Érica,  
Lógica de programação. 3ed. XAVIER, Gley Fabiano Cardoso. 
São Paulo SP: Editora Senac de São Paulo, 2001 
Algoritmos e programação: Teoria e prática. 2 ed.MEDINA, Marco; FERTIG, Cristina.  
São Paulo-SP: Novatec, 2006 

Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 21 ed.MANZANO, José Augusto Navarro Garcia 1965-; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo 
de São Paulo: Érica, 2007 

 

Componente Curricular Ferramena de Manipulação de Imagens Curso: Informática 

Período letivo: 1º Ano Carga Horária:  85 120 aula / ano 

Ementa 

 
Dominar a arte de manipular e desenhar imagens e aplicá-las nas mais diversas áreas do saber. A arte do desenho proporciona ao aluno a 

externalização da sua criatividade fazendo uso de ferramentas de manipulação de imagens com o principal objetivo de utilizar a Internet com meio de 

divulgação de informações através das imagens desenvolvidas.  

Objetivos 

 Conhecer os métodos de criação e preparação de imagens; 

 Proporcionar uma visão geral do uso das principais ferramentas de 
edição e produção gráfica disponíveis no mercado; 

 Dominar técnicas de criação e manipulação de imagens; 

 Apresentar como aplicar efeitos  e animações ; 
 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Elementos básicos da imagem digital. 
2. Captura de imagens da Internet e uso do scaner. 

3. Introdução aos recursos de manipulação de imagens: 

3.1. Ferramentas básicas de desenho vetorial; 
3.2. Tratamento de fotos; 

3.3. Efeitos especiais de imagens;  
3.4. Criação de gifs animados; 

3.5. Construção de títulos, barras e botões personalizados 

4. Ferramentas de produção de WebSites: 
4.1. Ferramentas de Design 

4.2. Ferramentas de efeitos e animação 

4.3. Ferramentas de Edição de imagens; 
4.4. Ferramentas de Efeitos e animação 
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Bibliografia Básica 

GIMP – Guia do Usuário 2
a
 Edição, Milani, André.  Ed. Novatec, São Paulo, 2008. 

Tratamento de imagens no Photoshop. BRAVERMAN, Carol. SÃO PAULO: Market Books, 1999 

Bibliografia Complementar 

Adobe photoshop 7.0. TANAKA, Edson. Rio de Janeiro: Campus, 2002 
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2 º ANO 

 

Componente Curricular Língua Portuguesa Curso: Informática 

Período letivo: 2º Ano Carga Horária: 136 h 164 aula/ ano 

Ementa 

 Compreensão da Língua Portuguesa como linguagem geradora de significados e de integração do homem no mundo como sujeito na construção de sua 

identidade e cidadania; 

 Práticas de produção de leitura e de textos próprios das esferas sócio-interativas do cotidiano, do mundo do trabalho, da cultura e do meio acadêmico;  

 Domínio dos recursos lingüísticos referentes à micro e à macro estrutura textual; 

 Leitura de textos literários com vistas a uma reflexão do conteúdo histórico, político, social, e cultural da produção artístico-literário; 
 Incentivo à produção de gêneros discursivos orais. 

 

Objetivos 

 Produzir leitura a partir da análise de recursos expressivos da língua verbal e não verbal, relacionando textos e contextos mediante o tema, o estilo, a 

estrutura composicional e a função que caracteriza os gêneros discursivos; 

 Produzir textos em que se apliquem os recursos lingüísticos adequados para a produção de sentidos, orientando-se pelas características que definem o 

gênero textual; 

 Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas instituídas de construção do imaginário coletivo como patrimônio representativo de cultura e as 
características temáticas, filosóficas e históricas que constituem fatores de produção de sentido dos textos;  

 Compreender e usar a língua portuguesa como geradora de significação e integradora da identidade; 
 Aplicar os recursos da língua em contextos relevantes de produção escrita e oral na vida, tanto em contexto escolar quanto no mundo do trabalho; 

 

Bases Científico – Tecnológicas (Conteúdo)  

1. Norma culta e sua adequação às condições de produção; 

2. Regência verbal; 

3. Uso dos pronomes relativos pessoais, possessivos e demonstrativos; 

4. Modos e tempos verbais; 
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5. Sintaxe da frase e do período; 

6. Coesão e coerência; 

7. Gêneros de estrutura lingüística narrativa – ficção e não ficção: Romances, contos, noticias, reportagens, documentários, filmes, cartas oficial e 
comercial; 

8. Recursos lingüísticos para a produção de leitura e de textos 

9. Gêneros discursivos orais: debates, entrevistas e dramatização; 

10. Gênero discursivo midiático: curta metragem. 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Língua portuguesa: ensino médio TAKAZAKI, Heloisa Home 1ª São Paulo IBEP 2004 

Redação cientifica MEDEIRO, João Bosco. 1ª São Paulo Atlas 2004 

Como escrever textos técnicos OLIVEIRA, José Mauro Moreira; Motta, Carlos Alberto 
Paula. 

1ª São Paulo Atlas 2005 

Lições de Texto: leitura e redação PLATÃO, F. FIORIN J. L. 1ª São Paulo Ática 1997 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Redação e textualidade COSTA VAL, M da Graça 1ª São Paulo Martins Fontes 1991 

O texto na sala de aula: leitura e produção GERALDI, João Wandeley 1ª Cascavel ASSOESTE 1984 

Texto e coerência KOCH, I. V. & TRAVAGLIA 1ª São Paulo Cortez 1989 

PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS: 
Língua Portuguesa  

MEC / SEF 1ª Brasília MEC 1997 

Sofrendo a gramática PERINI, Mário A. 1ª São Paulo Ática 1997 

 

Componente 

Curricular 
Matemática Curso: Informática 

Período letivo : 2º. Ano Carga Horária:153 h 183 aula / ano 
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Ementa 

 Trigonometria 
 Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares. 

 Áreas de figuras planas. 
 Geometria espacial de posição. 

 Analise combinatória, Binômio de Newton e Probabilidades. 

 Poliedros 
 Prismas, Pirâmides, Cilindros, Cones, Esferas e Troncos. 

 

Objetivos 

 Demonstrar domínio básico da língua portuguesa e do uso da linguagem matemática. 

 Construir e aplicar conceitos e princípios matemáticos para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da 
produção tecnológica e das manifestações artísticas. 

 Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas, para enfrentar situações-problema, 

segundo uma visão crítica com vistas à tomada de decisões. 
 Organizar informações e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para a construção de argumentos consistentes. 

 Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, considerando a 
diversidade sócio-cultural como inerente à condição humana no tempo e no espaço. 

 Representar geométrica e graficamente fenômenos naturais 
 Medir e calcular dimensões das grandezas. 

 Compreender a matemática como construção humana entendendo que ela se desenvolve por acumulação, continuidade e ruptura 

relacionando-a com o desenvolvimento da sociedade. 
 Utilizar recursos tecnológicos como instrumentos 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. 

 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Trigonometria;  
2. Trigonometria no triângulo retângulo; 

3. Ciclo trigonométrico; 

4. Função seno; 
5. Função co-seno; 

6. Função tangente; 
7. Resolução de um triângulo qualquer. 

8. Matrizes; 
 

9. Determinantes; 

10. Sistemas lineares. 

11. Geometria espacial de posição: Ponto, reta e 
plano no espaço. 

12. Análise combinatória: 
13. Técnicas de contagem; 

14. Arranjos; 

15. Combinações; 
16. Permutações. 

 

17. Binômio de Newton: 
18. Fórmula e termo geral. 

19. Probabilidades. 

20. Poliedros: Definição, Lei de Euler e Poliedros 
regulares. 

21. Prismas, Pirâmides, Cones, Cilindros, Esferas 
e Troncos:  

22. Definição, áreas e volumes. 
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Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Matemática: contexto e aplicações DANTE, Luiz Roberto 1ª São Paulo Ática 2003 

Matemática: ciência e aplicações GELSON, Tezzi et al. APOIO 1ª São Paulo Atud 2004 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

 

Componente Curricular Química Curso: Informática 

Período letivo : 2º. Ano Carga Horária: 68h 80 aula /ano 

Ementa 

 Transformações químicas; 
 Estimativa e medida; 

 Gases 

 Dispersões; 
 

 Intervalos; 
 Modelos físico-químicos; 

 Processos eletroquímicos e suas aplicações; 

 Radioatividade; 
 

Objetivos 

 Descrever as transformações químicas em linguagem discursiva; 
 Compreender dados quantitativos, estimativa e medida através das relações proporcionais; 

 Articular a relação teórica e prática permitindo a ampliação no cotidiano; 
 Reconhecer o papel  da química no sistema produtivo individual; 

 Relacionar os fenômenos naturais com o meio e vice-versa; 

 Traduzir através de investigação cientifica, a importância dos cases para a sobrevivência do homem; 
 Relacionar os diversos tipos de dispersões com suas aplicações em diversas áreas de conhecimento; 

 Reconhecer através de experimentos quando um processo químico ocorre, analisando um intervalo de tempo do fenômeno; 
 Desenvolver modelos físico-químicos do cotidiano de sistemas reversíveis e irreversíveis: 

 Relacionar o conhecimento das diversas áreas com os processos eletroquímicos e suas aplicações; 

 Questionar o uso da radioatividade no mundo moderno. 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Gases; 

2. Estudo das dispersões; 
3. Termodinâmica aplicada à química; 

4. Cinética química; 

5. Sistemas em equilíbrio; 

6. Eletroquímica; 
7. Radioatividade. 
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Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Química CAMARGO, Geraldo 3ª São Paulo SCIPIONE 1995 

Química FELTRE, Ricardo 3ª São Paulo Moderna 2000 

Química LEMBO, Antonio 3ª São Paulo Ática 1999 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Química NOVAIS, Vera 3ª São Paulo Atual 1993 

Química REIS, Martha 1ª São Paulo FTD 2004 

 

Componente 
Curricular 

Física Curso: Informática 

Período letivo : 2º. Ano Carga Horária:68h 80 aula / ano 

Ementa 

 Física Térmica; 
 Ondas e Óptica Física; 
 Óptica Geométrica. 

Objetivos 

 Fazer uso de tabelas, gráficos e relações matemáticas para 
interpretar fenômenos físicos; 

 Interpretar as informações cientificas divulgadas na imprensa; 
 Reconhecer a Física como algo presente nos objetos e 

aparelhos presentes no dia a dia; 

 Utilizar os conhecimentos da física nos eventos do cotidiano; 

 Compreender e aplicar as equações da física térmica no seu dia-a-dia; 

 Reconhecer a utilidade da física quântica no desenvolvimento da tecnologia; 

Bases Científico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Física Térmica 

1.1. Termômetros e escalas; 

1.2. Dilatação; 
1.3. Calorimetria; 

1.4. Termodinâmica; 
2. Ondas e óptica física; 

2.2. Ondas eletromagnéticas; 

2.3. Dualidade onda partida; 

2.4. Estudo do som; 
3. Óptica Geométrica; 

3.1. Espelhos planos; 
3.2. Espelhos elétricos; 
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2.1. Ondas mecânicas; 3.3. Lentes; 
       3.1. Instrumentos ópticos. 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano  

ALVARENGA, Beatriz, MÁXIMO, Antonio Curso de Física 3ª São Paulo Scipione 2001  

GASPAR, Alberto Física: Mecânica  1ª São Paulo Ática 2003  

GASPAR, Alberto  Física Térmica  2ª São Paulo Ática 2003  

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

GASPAR, Alberto Física: Eletromagnetismo   3ª São Paulo Ática 2003 
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Componente 
Curricular 

Biologia Curso: Informática 

Período letivo : 2º. Ano Carga Horária:68h 80 aula / ano 

Ementa 

 Classificação Biológica; 
 Seres Vivos: Semelhanças e diferenças; 

 Diversidade dos seres vivos; 

 Vírus, bactérias, protozoários e fungos; 
 Semelhanças e diferenças entre grupos de plantas; 

Objetivos 

 Analisar de forma critica e sistemática os diversos elementos do campo biológico, dentro de uma perspectiva da contextualização e da 

realidade; 
 Compreender que a classificação biológica, além de organizar a diversidade dos seres vivos e de facilitar seu estudo, revela padrões de 

semelhança que evidenciam as relações de parentesco evolutivo entre diferentes grupos de organismos; 

 Valorizar os conhecimentos científicos e técnicos sobre vírus, bactérias, protozoários e fungos e reconhecer que esses seres, mesmo sendo 
causadores de doenças graves, podem contribuir para a melhoria da vida humana; 

 Conhecer as semelhanças e diferenças entre os grandes grupos de plantas, de modo a possibilitar reflexões e análises sobre as relações de 
parentesco evolutivo entre os componentes do mundo vivo. 

 Valorizar o conhecimento sistemático das plantas, tanto para identificar padrões no mundo natural quanto para compreender a importância 

das plantas no grande conjunto de seres vivos; 
 Reconhecer nossas semelhanças e diferenças com outros seres vivos, em particular com do reino animal, de modo a possibilitar  reflexões e 

análises não-preconceituosas sobre a posição que nossa espécie ocupa no mundo vivo; 
 Valorizar o conhecimento sobre o organismo animal, reconhecendo sua importância tanto para a melhoria da vida humana como para o 

estabelecimento de relações mais equilibradas entre a espécie humana e outras espécies de seres vivos; 
 Reconhecer em si mesmo os princípios fisiológicos que se aplicam a outros seres vivos, particularmente ao animais vertebrados, o que 

contribui para a reflexão sobre nossas relações de parentesco com outros organismos;  

 Valorizar os conhecimentos sobre a estrutura e o funcionamento dos sistemas de órgãos do corpo humano, reconhecendo-os com 
necessários tanto para identificação de eventuais distúrbios orgânicos como para os cuidados com a manutenção da própria saúde. 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

V. Sistemática taxonomia; 
VI. Vírus e virose; 

VII. Reino Monera e basterioses; 
VIII. Reino Protista e protozooses; 

IX. Reino Fungi e micoses; 
X. Reino vegetal e Reino Animal; 

XI. Fisiologia animal; 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 
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Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano  

Biologia das células AMABIS & MARTHO 3ª São Paulo Moderna 2000  

Biologia hoje LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNADJER, 

Fernando 

3ª São Paulo Ática 2002  

Ciências biológicas MARCZQSKI, M; VÉLEZ, E.  3ª São Paulo FTD 1999  

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Biologia atual PAULINHO, W. R. 3ª São Paulo Ática 2003 

Fundamentos de biologia SOARES, J. L. 3ª São Paulo SCIPIONE 1999 

      

 

Componente 

Curricular 
História Curso: Informática 

Período letivo : 2º. Ano Carga Horária: 68h 80 aula / ano 

Ementa 

 Diferenças entre sociedades do antigo mundo, permitindo retomar os conceitos tempo/espaço e da relação passado/presente. 
 A vida urbana, traçando paralelo entre as primeiras cidades e a cidades atuais. 

 Diferentes concepções de mundo, de vida, de culturas, abrindo debates para as questões como superioridade/ inferioridade, eurocentrismo/ primitivo/ civilizado, 

visando desconstruir o etnocentrismo. 

Objetivos 

 Ler e compreender textos e documentos históricos. 

 Articular o conhecimento histórico de maneira 

interdisciplinar. 
 Utilizar as diversas linguagens como recurso para a 

pesquisa e produção do saber histórico. 
 Produzir e elaborar textos históricos voltados para o 

ensino fundamental e médio. 
 Articular os saberes informal/escolar/acadêmico para a 

construção crítico-reflexivo do pensar-fazer História. 

 

 Lidar criticamente com os conceitos sabendo assimilá-los e 

superá-los, percebendo-os em sua historicidade. 
 Associar a formação pedagógica com a formação específica. 

 Construir o conhecimento no processo ensino-aprendizagem 
entendido como processo de pesquisa e descobertas. 

 Desenvolver projetos de pesquisa e extensão. 

 Trabalhar com resgate da memória e do patrimônio histórico 
 Trabalhar a mulher e o mercado de trabalho. 

 Traduzir conhecimentos sobre pessoa, a sociedade, a 
economia, as práticas sociais e culturais em condutas  de 

indagação, análise, problematização, e protagonismo diante 
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de situações novas, problemas ou questões da vida pessoal, 
social, política, econômica, racial e cultural.  

 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. As transformações nas relações sociais na transição do Feudalismo 
para o Capitalismo: 

1.1. O trabalho e cidadania; 

1.2. O Antigo Regime: mercantilismo, absolutismo e colonialismo; 
1.3. Sociedade agrária e exclusão no Brasil colonial  

2. A Era das Revoluções I  
2.1. A Revolução Industrial; 

2.2. Formação do sujeito-cidadão na Europa e na América e Afríca  
3. A Era das Revoluções II  

3.1. A era das luzes; 
3.2. As duas revoluções políticas: americana e  francesa; 

3.3. Trabalho e cidadania; 
3.4. Ecos das revoluções liberais no mundo colonial – a independência da 

América portuguesa e da América espanhola 
4. Sociedade agrária e exclusão no Brasil do Século XIX: 

4. O trabalho escravo e cidadania negada. 

5. O negro na formação da sociedade brasileira. 
5. História de Mato Grosso – colônia e império 
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Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Sociedade brasileira: uma história através 

dos movimentos sociais. 

AQUINO, R.S.L., VIEIRA, F. A. C., 

AGOSTINHO, C.G.W. E ROEDEL, H. 

1ª Rio de Janeiro/São 

Paulo 

Record 1999 

Toda a história ARRUDA, José Jobson de A e Piletti, Nelson.  São Paulo Ática 2000 

Jornal do século XX BRENER, Jayme  São Paulo Moderna 1998 

Oficina de história. história do Brasil CAMPOS, Flavio de  São Paulo Moderna 1999 

Oficina de história. história integrada CAMPOS, Flavio de e Miranda, Renan Garcia 

de. 

 São Paulo Moderna 2000 

História e consciência do mundo COTRIN, Gilberto  São Paulo Moderna 1998 

História: origens, estruturas e processos. KOSHIBA, Luiz .  São Paulo Atual 2000 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

História: das cavernas ao terceiro milênio MOTA, Myrian Becho e Braick, Patrícia Ramos  São Paulo Moderna 1997 

História geral: moderna e contemporânea NADAI, Elza, Neves, Joana  São Paulo Saraiva, 1995 

Nossa história Fundação Biblioteca Nacional  São Paulo Saraiva 2004. 

História do Brasil - da colônia à república Fundação Biblioteca Nacional  São Paulo Saraiva 1995 

História do Brasil OLIVEIRA, Roberson  São Paulo FTD 1998 

História moderna e contemporânea Pazzinato, Alceu Luiz e Senise, Maria H. 

Valente 

1ª São Paulo Ática 2003 

História da civilização integrada Pedro, Antônio  São Paulo ., FTD 2003 

 

Componente 
Curricular 

Geografia Curso: Informática 

Período letivo : 2º. Ano Carga Horária: 68 h 80 aula / ano 
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Ementa 

 Conceitos básicos de geografia; 
 Códigos da Geografia; 

 

 Dimensões globais da geografia; 
 Espaço mundial e global; 

Objetivos 

 Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos bascos da geografia: espaço, território, região, lugar, escala e paisagem, tomando por base a leitura 

do cotidiano sócio-espacial da sociedade e, por conseguinte do aluno; 
 Promover a leitura, análise e interpretação dos códigos específicos da Geografia (mapas, gráficos, tabelas, etc), considerando-os como elementos de 

representação de fatos espaciais e/ou espacializados; 

 Identificar a dinâmica do quadro natural nas dimensões globais, regionais e locais, e, sua relação com o crescimento socioeconômico; 
 Conhecer a produção do espaço mundial e global, numa perspectiva política, cultural, econômica e social;  

 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Globalização e regionalização do espaço geográfico: 

1.1. A OMC e a liberalização do comércio mundial; 
1.2. Os principais blocos econômicos regionais; 

1.3. A atual divisão internacional do trabalho; 

2. A organização do território brasileiro: 
2.1. A formação histórica-territoiral do Brasil; 

2.2. As regionalizações do Brasil; 
2.3. Dinâmica da sociedade brasileira: atividades econômicas, 

sexo, estrutura etária, IDH; 

3. Paisagem natural do Brasil: 
3.1. Relevo; 

3.2. Vegetação; 
3.3. Solo; 

3.4. Hidrografia; 
3.5. Clima; 

3.6. Problemas ambientais; 
4. A questão agrária e a estrutura fundiária do Brasil; 

a. Relações de trabalho e produção; 

b. Conflitos sociais no campo; 
c. A modernização na agricultura; 

5. A industrialização e urbanização brasileira: 
5.1. A estrutura industrial brasileira; 

5.2. O Brasil urbano: a hierarquia urbana brasileira; 
5.3. Os problemas sociais urbanos. 
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Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano  

O espaço geográfico: geografia geral e do 

Brasil 

MOREIRA, Igor, 1ª São Paulo Ática 2000  

Geografia geral e do Brasil: ensino médio LUCCI, Elian Alabi; BRANCO, Anselmo Lazaro; 
MENDONÇA, Cláudio 

1ª São Paulo Saraiva 2003  

Mapas da geografia e cartografia 

temática 

MATINELLI, Marcelo 1ª São Paulo Contexto 2003  

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Meio ambiente e ciências humanas MORAES, Antonio Carlos Robert 1ª São Paulo Hucitec 1994 

      

      

 

Componente Curricular Educação Física Curso: Informática 

Período letivo :  2º Ano  Carga Horária:68h 80 aula / ano 

Ementa 

 Lutas; 

 O esporte; 
 

 O jogo; 

 As ginásticas 

Objetivos 

 Valorizar o corpo e a atividade física, para ocupar o tempo livre e 
como meio de diverti-se, de sentir-se bem consigo e com os outros; 

 Utilizar as características físicas básicas e seu conhecimento da 

estrutura e do funcionamento do corpo na atividade física e no 
controle de movimentos adaptados às circunstancias e às condições 

de cada situação; 
 Resolver problemas que requerem o domínio de aptidões psico-

motora, aplicando mecanismos  de adequação aos estímulos 

 Adquirir hábitos higiênicos, posturas de exercício físico, adotando uma 
postura responsável em relação a seu próprio corpo e relacionando 

estes hábitos a seus efeitos sobre a saúde; 

 Utilizar os recursos expressivos do corpo/movimento para transmitir e 
compreender mensagens expressas através de sensações, ideais e 

estados de ânimo; 
 Canalizar a necessidade de atividade Física através de sua participação 

em diversos tipos de jogos independente do nível de destreza 
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perceptivos, de seleção e formas e tipos de movimentos e de 
avaliação de suas possibilidades; 

alcançado neste, aceitando as normas e o fato de ganhar e perder, 
como elemento próprio deles, cooperando quando for necessário, 

entendendo a oposição como dificuldade a superar e evitando 

comportamentos agressivos e posturas de rivalidade. 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

 LUTAS: Jogos de combates, para serem inseridos como atividades na 

disciplina de educação física, com o propósito de despertar o 
interesse dos alunos para este conteúdo, bem como aumentar as 

possibilidades do elemento lúdico. Os jogos de combate podem ser 
de ataque ou de defesa: os de “ataque” podem apresentar como de 

agarrar, reter, desequilibrar, imobilizar; os de “defesa”, podem 

apresentar os de esquivar-se, resistir e livra-se. Ainda tem as lutas 
por território, por um objeto; onde os papéis de ataque e defesa ora 

são alternados, ora são simultâneos. Outro aspecto importante é que 
as regras devem preservar a integridade física dos participantes e 

dinamizar o combate, adaptando-as ao grupo ou dupla em combate. 

 ESPORTE: Neste conteúdo serão mostradas as três formas de 
manifestação do Esporte, que são: Esporte de rendimento, Esporte 

Escolar e Esporte Comunitário (participação). O esporte rendimento, 
visa a melhoria da performance, o compromisso das participações 

oficiais, exige sacrifícios corporais, embora se observe também o 
prazer e o orgulho de fazer parte de uma elite desportiva campeã. No 

desporto comunitário, se observa a abnegação dos organizadores, o 

descompromisso com a performance, a valorização da participação, a 
vivência lúdica é sua tônica, pois seus principais objetivos são: 

Integrar as pessoas, oportunizar uma atividade física regular para a 
comunidade, desenvolver social e pessoalmente os participantes e 

valorizar a participação para estabelecer um estilo de vida ativa.  

 

O desporto escolar além de todos os objetivos anteriores sobre 

história dos esportes, as regras, os fundamentos, as formas de 
participação, os valores éticos e morais e a organização do 

treinamento desportivo, oferece conhecimento cientifico sobre: 
participação física, técnicas e táticas do jogo, reflexão sobre as 

influências da mídia, da economia, dos avanços tecnológicos para a 

melhoria da performance. 
 

 O JOGO: Refletir sobre o conceito de jogo, sua importância para a 
sociedade e para a vivência lúdica, seu papel na cultura de um povo, 

a sua força na arregimentação de pessoas, a sua adequação às 

faixas etárias, classificação dos jogos recreativos com a construção 
de regras, elaboração de contextos, elaboração de gincanas, jogos 

cooperativos e  sua importância.  
 AS GINCANAS: Oportunizar aos discentes subsídios para elaboração 

de uma seqüência de atividades de ginástica  onde eles possam 
vivenciar as ginásticas com os cuidados e as observações que não  

prejudiquem a sua postura, não comprometa o funcionamento pleno 

de seu corpo, não ponha em risco suas articulações, tendo 
consciência quanto a  intensidade e o volume de exercícios físicos, 

se baseando pela pulsação que este reflita sobre a importância da 
atividade física, para  melhoria da qualidade de vida, onde esta seja 

praticada de forma regular, norteada e com acompanhamento 

profissional individual ou coletivo. 

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano  

Ensinando Voleibol BONJITIAN, José Crisótomo Marcondes 1ª Rio de Janeiro Phorte 2000  

Cinestologia Aplicada aos Esportes CARNAVAL, Paulo Eduardo 1ª Rio de Janeiro Sprint 2000  

Handebol, 1000 Exercícios SANTOS, R.G.L. 4ª Rio de Janeiro Sprint 2004  
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Manual de Futsal ANTUNES, José Laudier --- Rio de Janeiro Sprint 2000  

Basquetebol 1000 Exercícios BEZERRA --- Rio de Janeiro Sprint 2006  

Natação 1000 Exercicios  CABRAL, Fernando, CRISTIANINI --- Rio de Janeiro Sprint 1995  

Musculação na Academia RODRIGUES, Carlos Eduardo C. --- Rio de Janeiro Sprint 2002  

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Condicionamento Físico ESCALISSIMO, Humberto 1ª Rio de Janeiro Sprint 2000 

Compreendendo o Desenvolvimento 

Motor 

GALLAHUE, D. L. OZMUM, J.C. 1ª São Paulo --- 2003 
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Componente 
Curricular 

Inglês Curso: Informática 

Período letivo : 2º. Ano Carga Horária:68h 80 aula / ano 

Ementa 

Proporcionar ao aluno condições para:  

Ler textos autênticos em inglês de interesse geral e específico, utilizando técnicas e estratégias que facilitem a compreensão. 

Objetivos 

Estratégias de leitura em textos autênticos, tanto de interesse geral quanto específico. Funções comunicativas do texto. Análise de partes complexas do 

sistema linguístico-gramatical da língua inglesa. Estudo de vocabulário específico da área de informática.  
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Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

Conteúdo estrutural da Língua Inglesa: pronomes relativos; adjetivos; advérbios; formação e posição de advérbios; passado perfeito simples e 
contínuo; preposições de lugar e tempo; futuro perfeito simples e contínuo; Quantificadores; “Phrasal verbs”; verbos modais; condicionais; voz 

passiva; discurso direto e indireto. Leitura e interpretação de textos relacionados à área de informática e eletrônica. 

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT11 

OLIVEIRA, Nádia Alves de. Para ler em inglês - desenvolvimento da habilidade de leitura. Belo Horizonte: N. O. S. Tec. Educ. Ltda, 2000. PRESCHER, Amos. 

The New Simplified Grammar. 3 ed. São Paulo: Richmond Publishing, 2004.  
Oxford: Advanced Learner’s Dictionary. 5ª ed. Oxford: Oxford University Press, 1995. 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

FUER, Alan & GEHANI, Marani (editores) Comparing and Assessing Programing Languages Ada, C, Pascal, Englewood Chiffs, Prentice-Hall, Inc.,1984.  
GALANTE, Terezinha Prado & POW, Elizabeth. Inglês para Processamento de Dados. São Paulo: Atlas, 1996. Inglês Instrumental: Leitura e Compreensão de 

Textos. Salvador: Centro Editorial e Didático, UFBA, 1994. 

 

Componente 
Curricular 

Saúde no Trabalho Curso: Informática 

Período letivo : 2º Ano Carga Horária: 34h 40 aula / ano 

Ementa 

 Diferentes aspectos que envolvem a administração aplicada na segurança do trabalho;  
 A identificação dos riscos de trabalhos potencialmente perigosos; 

 Medidas de Controle; considerando a relação custo social X custo privado na empresa. 
 

Objetivos 

 Estabelecer o tipo adequado de proteção: coletiva e individual; 
 Identificar os riscos presentes no ambiente de trabalho; 

 Conhecer os programas de respiração respiratória; 

 Conhecer normalizações e legislação de segurança do trabalho; 
 

 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 
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1. Introdução:  
1.1 Aspectos humanos, sociais e econômicos da engenharia de 

segurança e higiene do trabalho; 

2. Riscos profissionais: 
2.1 Conceituação, causa e efeito de acidentes, classificação, 

analise, custo do acidente; 
3. Normalização e legislação:  

3.1 Normas brasileiras e estrangeiras, CLT, legislação acidentaria, 

portarias normativas. 
4. Ergonomia:  

4.1 Conceito, sistema homem - maquina, antropometria, controles 
do trabalho muscular, indicadores sinapse acuidade visual, 

audição, escalas e sinais de advertência.  
5. Toxicologia industrial: 

5.1  Agentes tóxicos, penetração no organismo, absorção, enzimas, 

limites de tolerância, métodos de investigação toxicológica.  
6. Avaliação e controle de riscos profissionais: 

6.1  Ruído e vibrações, condições ambientais, radiações, iluminação, 
arranjo físico, cor, transporte e armazenagem, correntes elétricas, 

transito de equipamentos de proteção individual, treinamento; 

7. Proteção contra incêndio; proteção, equipamentos de combate. 
8. Primeiros socorros: 

8.1  Conceituação, ferimentos, queimaduras, fraturas, intoxicação, 
parada respiratória e cardíaca, transporte do acidentado.  
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Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Vários autores. Segurança e Medicina do Trabalho. São Paulo: Editora Atlas, 2008. CARELLA, Benedito. Segurança no Trabalho e Prevenção de 

Acidentes. São Paulo: Editora Atlas, 2008. CAMPOS, Armando, TAVARES, José da Cunha e LIMA, Valter. Prevenção e controle de risco em 

máquinas, equipamentos e instalações. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2006. 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

BURGESS, William A. A identificação de possíveis riscos à saúde do trabalhador. Belo horizonte: Editora ERGO, 2000. Manuais de Legislação Atlas. 

Segurança e Medicina do Trabalho. 61ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. OLIVEIRA, Cláudio A. Dias de. Procedimentos Técnicos em Segurança e Saúde 

do trabalho. Micro, Médias e Grandes Empresas. São Paulo: Ed. LTR, 2000. Saliba, Tuffi & Saliba, Sofia. Legislação de Segurança, Acidente do 

Trabalho e Saúde do Trabalhador. São Paulo: Editora LTR, 2003. ZOCCHIO, Álvaro. Como Entender e Cumprir as Obrigações Pertinentes a 

Segurança e Saúde no Trabalho. São Paulo: Editora LTR, 2008. 

 

Componente Curricular Filosofia Curso: Informática 

Período letivo : 2º. Ano Carga Horária: 34h 40 aula / ano 

Ementas 

Provocar o educando para que manifeste suas dúvidas, dê idéias, critique, para  que desenvolva  com, o seu crescimento e maturidade, 

cidadão crítico-reflexivo, com competência técnica e eticamente e comprometido efetivamente com as transformações sociais, políticas e culturais e 

em condições de atuar no mundo do trabalho, na perspectiva da edificação de uma sociedade mais justa e igualitária, com condições de reflexão, 

cuja ação demonstre a atuação do ser humano traduzida no entendimento do processo histórico da sociedade, com vista ao  desenvolvimento cultural 

e do trabalho humanizado. Construir com o educando o raciocínio lógico, desenvolver o senso crítico, o respeito ao próximo e à vida em sociedade.  

Objetivos 

 Ler de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e registros; 

 Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos 
discursivos nas ciências naturais e humanas, nas artes e m outras 

produções culturais; 
 Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto de sua origem 

especifica quanto em outros planos: o pessoal-biografico; o entorno                

sócio-politico e cultural; o horizonte da sociedade cientifico-tecnológica. 

 Elaborar, por escrito, o que foi apropriado de modo reflexivo. 

 Debater em tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente 
e mudando de posição em face de argumentos mais consistente. 

 Aprimorar a autonomia intelectual e o pensamento critico, bem como a 

capacidade efetiva de atuar de forma consciente e  criativa na vida 
pessoal, na política e no lazer; 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

 Introdução a Filosofia: o que é Filosofia? 

1.1. Definição etimológica da palavra filosofia; 

3. A consciência moral: o que é Moral? 

3.1. Valores morais; 
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1.2. Conceito geral, importância e utilidade da filosofia; 

1.3. O surgimento da filosofia na Grécia antiga; 
1.4. A passagem do pensamento mítico para o filosófico; 

1.5. Noções fundamentais do pensamento filosófico (a physis, a arque, 
o cosmo, o logos, o caráter crítico); 

1.6. História da Filosofia Grega (pré-socráticos, período socrático e 

sistemático); 
1.7. Principais períodos da História da Filosofia; 

1.8. Leitura, análise e interpretação de textos filosóficos; 
 

2. A cultura e a filosofia política: o que é Política? 
2.1. A democracia; 

2.2. A cidadania; 

2.3. Os conflitos sociais; 
2.4. O poder; 

2.5. A participação; 
2.6. Formas de Governo (monarquia, aristocracia, tirania); 

 

3.2. Heteronomia; 

3.3. Autonomia; 
3.4. Responsabilidade moral; 

3.5. Liberdade e determinismo; 
3.6. Moral e ética; 

3.7. Moral e história; 

3.8. Moral de direito; 
3.9. Moral e arte; 

3.10. Moral e ciência. 
4. O conhecimento filosófico e cientifico: o que é o Conhecimento? 

4.1. O conhecimento e senso comum e filosófico; 
4.2. Mito, ciência, ciências da natureza; 

4.3. Ciências humanas; 

4.4. Cientificismo; 
4.5. Ciência e política; 

4.6. Ciência e tecnologia; 
4.7. Arte como conhecimento; 

4.8. Os paradigmas emergentes da ciência; 

4.9. Filosofia:: interdisciplinaridade e transdiciplinaridade. 
 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano  

Filosofia CHAUI, Marilene 1ª São 

Paulo 

Ática 2000  

Discurso do método: meditações DESCARTES, R. 1ª São 
Paulo 

Nova Cultural 1996  

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Dicionário de Filosofia ABBAGNANO 1ª São Paulo Martins Fontes 2000 

Filosofando: Introdução a Filosofia ARANHA, Maria L. Arruda 1ª São Paulo Moderna 2003 

Convite a Filosofia CHAUÍ, Marilene 1ª São Paulo Ática 2003 
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Componente 
Curricular 

Sociologia Curso: Informática 

Período letivo : 2º Ano Carga Horária :34h 40 aula / ano +01 aula extra/ano 

Ementa 

 Sociologia; 
 Relações individuais; 

 Socialização; 
 Grupos Sociais; 

 Cultura, Raça  e Sociedade; 
 Trabalho e Sociedade; 

 Política e Sociedade 

Objetivos 

 Relacionar os temas propostos com a prática social experimentada pelos alunos em sua vivência cotidiana, de modo que as discussões 
empreendidas em sala de aula possam contribuir para a reflexão  dos problemas sociais (locais, regionais, nacionais e mundiais), 

possibilitando a busca pela construção da cidadania pela e a transformação da sociedade. 

 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

A Antropologia Cultural e os desafios da cultura; O mundo do trabalho. Sociologia Política; O poder como objeto de análise; Formas de 

dominação; A ideologia; O Estado; Política 
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Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano  

Cidadania em preto e branco: discutindo 

as relações raciais. 

BENTO Maria Aparecida Silva 1ª São Paulo Ática 2003  

Movimentos culturais de juventude. BRANDÃO, Antonio Carlos 1ª São Paulo Moderna 1990  

Temas da cultura de massa: música, 

futebol e consumo. 

CALDAS, Waldenyr 1ª São Paulo Arte & Ciência 2001  

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Sociologia: introdução à ciência da 

sociedade 
COSTA, Cristina 1ª São Paulo Moderna 1997 

Aprendiz do futuro: cidadania hoje e 

amanhã  

DIMENSTEIN 1ª São Paulo Ática 2003 

Iniciação à sociologia TOMAZI, Nelsono Dácio (og) São Paulo Atual 2000 

 

Componente Curricular Fundamentos de Redes de Computadores  

Período letivo : 2º Ano Carga Horária: 102 h 120 aulas / ano  

Ementa 

 
Identificar meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação, reconhecendo as implicações de sua aplicação no ambiente de rede; 
Identificar os equipamentos de certificação de meios físicos; 
Compreender a instalação dos dispositivos de rede, os meios físicos e software de controle desses dispositivos analisando seu funcionamento e relações entre 
eles; 
Analisar as características dos meios físicos de transmissão disponíveis e as técnicas de transmissão digitais e analógicas fazendo relação entre os dois; 
Descrever componentes de redes; 
Compreender as arquiteturas de redes. 

Conhecer a tipos  de redes de computadores ; 

Compreender as tecnologias das redes; 

Entender os protocolos das redes de computadores; 
Compreender os mecanismos de segurança nas redes. 
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Objetivos 

Capacitar o aluno para conceituação e aplicação dos protocolos de redes e dos equipamentos de comunicação de dados. 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Histórico das Redes de Computadores 

1.1. Evolução da Informática e das Telecomunicações 

1.2. Objetivo das redes de computadores 

1.3. Padronizações 

2.  Tecnologia de Redes.  

2.1. Histórico  

2.2. Níveis de Redes, 

2.3. Redes de computadores: arquiteturas, serviços, 
terminologias, topologias 

3. Protocolos de Redes locais, metropolitanas e de longa distância. 

3.1. O modelo OSI 

3.2. Padrão IEEE 802 

3.3. TCP/IP 

4. Serviços de roteamento, resolução de nomes, Internet, mail e permissões de acesso 

(PROXY, HTTP, FTP, SSH, TELNET). Introdução à administração e gerência de redes.  
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Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT12 

Redes de computadores TANENBAUM, Andrew S.; SOUZA, 
Vandenberg D. de. 

10 Rio de Janeiro Elsevier 2003  

Redes de computadores e Internet: abrange 
transmissão de dados e ligação inter-redes e 
Web;  

COMER, Douglas Bookman  2ª Porto Alegre Conectiva S.A 2001 Sim 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Redes de computadores curso completo Torres, Gabriel 1ª Rio de Janeiro Axcel 

Books 

2001 

Comunicação de dados e redes de 
computadores 

 

.FOROUZAN, Behrouz A.  3 ed Porto Alegre Bookman,  2006 

Interligação em redes com TCP/ IP Douglas E. Comer  vol I Rio de Janeiro  Campus  1998 

 

Componente 

Curricular 
Linguagem de Programação I Curso: Informática 

Período Letivo : 2º ANO Carga Horária: 102 120 aula / ano  

Ementa 

Proporcionar ao aluno condições para:  
 Compreender os conceitos fundamentais de algoritmos como forma de solução de problemas;  

 Demonstrar ao aluno técnicas de elaboração de algoritmos;  

 Desenvolver no aluno o raciocínio lógico;  

 Elaborar e implementar algoritmos na linguagem de programação JAVA.  

 

Objetivos 
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 Desenvolver raciocínio lógico para construção de algoritmos; 

 Conhecer a estruturação lógica de algoritmos para o 

desenvolvimento de programas de computadores; 
 Desenvolver programas em uma linguagem estruturada. 

 Compreender e interpretar programas de computadores. 
 Compreender os conceitos básicos em metodologia de orientação a 

objetos; 

 Conhecer as terminologias básicas adotadas na metodologia orientada a 

objetos 

 Conhecer os elementos que compõem os diagramas construídos através 
da UML , seus significados e relacionamentos 

 Adquirir, por esforço próprio, conhecimentos sobre programação 
orientada a objetos que não tenham sido abordados na unidade. 

 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. O paradigma de Orientação a Objetos: 
1.1. Conceitos gerais; 

1.2. Abstração de dados; 

1.3. Metodologias OO; 
2. Introdução à Metodologia orientada a objetos utilizando a 

Linguagem JAVA: 
2.1. Objeto; 

2.2. Mensagem 

2.3. Classe; 
2.4. Instancia; 

2.5. Método; 
 

 
2.6. Abstração; 

2.7. Encapsulamento; 
2.8. Herança; 

2.9. Polimorfismo; 
3. A Interpretação da Linguagem de Modelagem Unificada: UML: 

3.1. Notações genéricas; 

3.2. Diagramas: 
3.2.1. Classe; 

3.2.2. Casos de uso; 
3.2.3. Integração; 

3.2.4. Estado; 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT13 

Java Como Programar DEITEL, H. M.; DEITEL, P.J. 8 SP Pearson, 2010 S 

Introdução a Programação Orientada a 

Objetos usando Java 

SANTOS, R.  RJ Editora 

Campus, 

2003 Sim 

Algoritmos - Lógica P/ Desenvolvimento de 

Programação 

Manzano / Jayr Oliveira  São Paulo Érica   

Modelagem de Objetos através da UML José Davi Furlan  São Paulo Makron 
Books 

1998 Sim 

Projeto Baseado em Objetos  Peter Yourdon  Rio de 

Janeiro  

Campus  1993 Não 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

                                                 
13

  LT - Livro Texto? Sim/Não 
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Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Modelagem e projetos baseados em objetos J. Rumbaugh  Rio de Janeiro Campus 1984 

Introdução à programação orientada a objetos 
usando java 

SANTOS, Rafael   São Paulo Campus,  2003 

 

Componente Curricular Banco de Dados Curso: Informática 

Período letivo : 2º Ano Carga Horária: 102 h 120 aula / ano 

Ementa 

 Compreender os conceitos fundamentais de banco de dados;  

 Compreender e utilizar Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD) no desenvolvimento de aplicações para a Internet;  

 Construir modelos de dados relacionais e utilizar técnicas de normalização;  

 Modelar bancos de dados para os mais diferentes tipos de aplicações utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento;  

 Compreender e utilizar a linguagem SQL.  

Objetivos 

 Compreender os conceitos básicos em Modelagem de Dados 

 Conhecer as técnicas de normalização de dados 
 Dominar as técnicas de modelagem de dados 

 Interpretar e analisar o resultado da modelagem de dados. 
 Compreender o paradigma de orientação por objeto e da arquitetura 

cliente-servidor, aplicando-o em banco de dados. 
 Compreender a tecnologia  multicamadas. 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Estrutura de dados aplicada a banco de dados. 
2. Tipos de armazenamento  e métodos de acesso aos dados. 

3. Ambientes/ferramentas de gerenciamento de banco de dados  

4. Modelos de bancos de dados 
5. Linguagem SQL. 

6. Administração de bancos de dados. 

7. Conceitos básicos em Modelagem de Dados 

a. Entidades; 

b. Atributos; 

8. Relacionamentos 

9. Ferramentas de Modelagem de Dados 

a. Normalização: 

i. Definição 

ii. Converter para Primeira Forma Normal 

iii. Converter para Segunda Forma Normal 

iv. Converter para Terceira Forma Normal 

v. Normalizar durante a Modelagem de Dados 
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a. Tipos de Relacionamentos 

b. Analisar e modelar relacionamentos 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT14 

Princípios de modelagem de dados David C. Hay 1ª São Paulo Makron Books 1998 Sim 

Sistema de banco de dados:  

 

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry 
F.; SUDARSHAN, S.. 

. 3 ed. São Paulo Makron Books,  2004 Sim 

Modelagem de dados Peter Chen 1ª São Paulo Makron Books 2002 Não 

 Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Sistemas de Banco de Dados, Elmasri, R.; Navathe, S.B.; 6ª ed, São Paulo  Person 2011 

Banco de dados: projeto e implementação.  MACHADO, Felipe Nery Rodrigues.  1 ed São Paulo:  Érica, 2004 

 

Componente Curricular Relações Interpessoais Curso: Informática 

Período letivo : 2º Ano Carga Horária: 34h 40 aula / ano  

Ementa 

 Relações humanas na vida: conceito e importância. Compreensão do comportamento humano nas relações intrapessoal, interpessoais e 

intergrupais; 

       .    Comunicação humana: conceito, funções e barreiras.  

Objetivos 

   Analisar as bases conceituais das relações humanas potencializando seus efeitos na saúde. 

 Discutir o desenvolvimento de equipes na perspectiva da promoção de ambientes humanizados.  
 Analisar o processo da comunicação humana, abordando novas competências de comunicação entre os profissionais da saúde e pacientes 

 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

                                                 
14

  LT - Livro Texto? Sim/Não 
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1. Relações humanas: 

1.1 Conceito e importância; 

1.2 Relações humanas na família; 
1.3 Relações humanas públicas; 

1.4 Relações humanas no trabalho; 
2. O trabalho: 

2.1 Condições e motivação; 

2.2  Seleção e aprendizagem; 
 

2.3 Relações interpessoais; 
2.4 Comunicação; 

3. O indivíduo no grupo:  

3.1 Confiança e julgamento; 
3.2 Soluções de problemas;  

4. Liderança:  
4.1 Tipos e formas de ação do grupo; 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Comportamento humano no trabalho e 
negócios 

DAVIS, K; NEWSTRON, J 1ª São Paulo Pioneira 1996 

Relações humanas: psicologia das relações 
interpessoais 

MINUCUCCI, Agostinho 6ª São Paulo Atlas 2001 

Desenvolvimento interpessoal MOSCOVICI, Felá 3ª Rio de Janeiro Livros Técnicos 1985 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Razão e emoção: a inteligência emocional em 
questão 

MOSCOVICI, Felá 1ª Salvador Casa da 
Qualidade 

1997 
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3º ANO 

Componente 
Curricular 

Língua Portuguesa Curso: Informática 

Período letivo: 3º Ano Carga Horária: 102 h 124 aula / ano 

Ementa 

 Compreensão da Língua Portuguesa como linguagem geradora de significados e de integração do homem no mundo como sujeito na construção de sua 
identidade e cidadania; 

 Práticas de produção de leitura e de textos próprios das esferas sócio-interativas do cotidiano, do mundo do trabalho, da cultura  e do meio acadêmico;  
 Domínio dos recursos lingüísticos referentes à micro e à macro estrutura textual; 

 Leitura de textos literários com vistas a uma reflexão do conteúdo histórico, político, social, e cultural da produção artístico-literária; 
 Incentivo à produção de gêneros discursivos orais. 

 

Objetivos 

 Produzir leitura a partir da análise de recursos expressivos da língua verbal e não verbal, relacionando textos e contextos mediante o tema, o estilo, a 
estrutura composicional e a função que caracteriza os gêneros discursivos; 

 Produzir textos em que se apliquem os recursos lingüísticos adequados para a produção de sentidos, orientando-se pelas características que definem o 
gênero textual; 

 Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas instituídas de construção do imaginário coletivo como patrimônio representativo de cultura e as 

características temáticas, filosóficas e históricas que constituem fatores de produção de sentido dos textos;  

 Compreender e usar a língua portuguesa como geradora de significação e integradora da identidade; 

 Aplicar os recursos da língua em contextos relevantes de produção escrita e oral na vida, tanto em contexto escolar quanto no mundo do trabalho; 
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Bases Científico – Tecnológicas (Conteúdo)  

1. Gêneros de estrutura lingüística argumentativa; 

2. Carta argumentativa; 

3. Texto de opinião 
4. Resenha; 

5. Texto instrucional; 
6. Currículo; 

7. Memorando; 

8. Textos Publicitários; 
9. Texto científico: característica, estruturas e normas da ABNT; 

 

10. Organização e constituição das idéias do texto. Estruturação do texto e do 

parágrafo. Mecanismos léxico-gramáticais da produção escrita. Coesão e 
coerência. Retextualização. 

11. Gêneros discursivos orais: seminários, palestras e mesa redonda; 
12.  Gênero discursivo mediático: documentário; 

13. Romances, contos, crônicas e poemas; 

14. Recursos lingüísticos para a produção de leituras e de textos: 
14.1. Concordância verbal, nominal e regência como recurso da norma culta 

para a produção textual; 
14.2. Coesão e coerência. 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Língua portuguesa: ensino médio TAKAZAKI, Heloisa Home 1ª São Paulo IBEP 2004 

Redação cientifica MEDEIRO, João Bosco. 1ª São Paulo Atlas 2004 

Como escrever textos técnicos OLIVEIRA, José Mauro Moreira; Motta, Carlos 
Alberto Paula. 

1ª São Paulo Atlas 2005 

Lições de Texto: leitura e redação PLATÃO, F. FIORIN J. L. 1ª São Paulo Ática 1997 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Redação e textualidade COSTA VAL, M da Graça 1ª São Paulo Martins Fontes 1991 

O texto na sala de aula: leitura e produção GERALDI, João Wandeley 1ª Cascavel ASSOESTE 1984 

Texto e coerência KOCH, I. V. & TRAVAGLIA 1ª São Paulo Cortez 1989 

PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS: 
Língua Portuguesa  

MEC / SEF 1ª Brasília MEC 1997 

Sofrendo a gramática PERINI, Mário A. 1ª São Paulo Ática 1997 
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Componente Curricular Matemática Curso: Informática 

Período letivo : 3º Ano Carga Horária: 102 h 120 aula / ano 

Ementa 

 Estatística 

 Geometria analítica (completa) 
 

 Números Complementares 

 Polinômios 
 

Objetivos 

 Construir e aplicar conceitos e princípios matemáticos para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da 
produção tecnológica e das manifestações artísticas. 

 Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas, para enfrentar situações-problema, 
segundo uma visão crítica com vistas à tomada de decisões. 

 Organizar informações e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para a construção de argumentos consistentes. 

 Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, considerando a 
diversidade sócio-cultural como inerente à condição humana no tempo e no espaço. 

 Desenvolver por acumulação, continuidade e ruptura relacionando-a com o desenvolvimento da sociedade. 
 Utilizar recursos tecnológicos como instrumentos 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 modelos, esboços, fatos conhecidos, relações e propriedades da geometria. 
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Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Geometria Analítica: 
2. Ponto; 

3. Reta; 
4. Equação da reta 

5. Circunferência. 
6. Números complexos. 

7. O número i 

8. Forma algébrica de um número complexo 
9. Forma trigonométrica de um número complexo 

10. Operações com números complexos 
 

11. Estatística: 

12. Coleta e organização de dados 
13. Tabelas e gráficos 

14. Medidas estatísticas 

15. Medidas de posição 
16. Medidas de dispersão 

17. Polinômios. 
18. Polinômios em uma variável 

19. Operações com polinômios 

20. Equações polinomiais 
21. Relação de Girard 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Matemática: ciências e aplicações Gelson IEZI & outros 1ª São Paulo Editora Atual 2001 

Matemática Tezzi et al. APOIO 1ª São Paulo Atud 2004  

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Matemática: contexto e aplicações DANTE, Luiz Roberto 1ª São Paulo Ática 2003 
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Componente 

Curricular 
Química Curso: Informática 

Período letivo : 3º Ano Carga Horária: 68 h 80 aula / ano 

Ementa 

 Química orgânica; 

 Fenômenos naturais; 
 Compostos orgânicos; 

 Funções orgânicas; 

 Elementos da química orgânica; 
 Fontes de energia; 

Objetivos 

 Compreender as transformações da química orgânica numa visão macroscópica e microscopia; 

 Articular a relação teórica e prática permitindo a ampliação no cotidiano; 
 Reconhecer e propor investigação de um problema relacionado á química orgânica; 

 Relacionar os fenômenos naturais com o meio e vice-versa; 
 Traduzir as linguagens discursivas em outras linguagens usadas em Química; 

 Reconhecer a importância dos compostos orgânicos no cotidiano; 
 Selecionar dados experimentos que caracterizem um composto orgânico; 

 Relacionar as funções orgânicas a outras áreas de conhecimento; 

 Formular questões diagnósticas e propor soluções para problemas apresentados, utilizando os elementos da química orgânica; 
 Identificar através de experimentos fatos ao diversos tipos de reações orgânicas; 

 Expressar dúvidas, idéias e conclusões acerca das fontes de energia.  
  

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Química dos compostos do carbono; 
2. Características gerais dos compostos orgânicos; 

3. Funções orgânicas e suas aplicações; 

4. Estudo das estruturas dos compostos orgânicos (isomeria); 

5. Principais reações envolvendo os compostos orgânicos; 
6. Importância dos compostos orgânicos nas diversas áreas; 

7. Aplicações dos compostos orgânicos; 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Química CAMARGO, Geraldo 1ª São Paulo SCIPIONE 1995 

Química FELTRE, Ricardo 3ª São Paulo Moderna 2000 

Química LEMBO, Antonio 3ª São Paulo Ática 1999 
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Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Química NOVAES 3ª São Paulo Atual 1993 

Química REIS, Martha 1ª São Paulo FTD 2004 
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Componente 

Curricular 
Física Curso: Informática 

Período letivo : 3º Ano Carga Horária : 68 h 80 aula / ano 

Ementa 

Campos e tipos de forças; Funcionamento dos aparelhos elétricos; Consumo de Energia Elétrica; Funcionamento de Motores Elétricos; Funcionamento dos 

Circuitos Elétricos; Tipos de Geradores Elétricos; Identificar e Solucionar Problemas de Correntes Elétricas e Produção de Calor. 

Objetivos 

 Relacionar e diferenciar os vários campos e tipos de força existente na física; 

 Compreender o funcionamento dos aparelhos elétricos e a produção de calor a partir da eletricidade; 

 Relacionar o consumo da energia elétrica com o funcionamento de eletrodomésticos e os valores financeiros; 

 Compreender o funcionamento dos motores elétricos; 

 Compreender os princípios de geração e distribuição de energia elétrica; 

 Identificar e solucionar problemas que englobam corrente elétrica e produção de calor; 

 Compreender o funcionamento dos circuitos elétricos residenciais; 

 Diferenciar os diversos tipos de geradores de energia elétrica. 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

 Eletrodinâmica; 

 Aparelhos elétricos resistivos; 
 Corrente elétrica; 

 Potência elétrica; 
 Resistência elétrica; 

 Eletrostática; 

 Campo elétrico; 

 Potencial elétrico; 
 Eletromagnetismo; 

 Campo magnético; 
 Força Magnética; 

 Indução eletromagnética geração e distribuição de energia elétrica; 

 Efeito fotoelétrico; 
 Noções de energia nuclear. 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano LT15 

                                                 
15

  LT - Livro Texto? Sim/Não 
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Curso de Física  ALVARENGA, Beatriz. MÁXIMO, Antonio 3ª São Paulo Scipione 2001 Não 

Física: Mecânica GASPAR, Alberto 1ª São Paulo Ática 2003 Não 

Física Térmica GASPAR, Alberto 2ª São Paulo Ática 2003 Não 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Física: Eletromagnetismo GASPAR, Alberto 3ª São Paulo Ática 2003 
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Componente Curricular Biologia Curso: Informática 

Período letivo : 3º Ano Carga Horária : 68 h 80 aula / ano 

Ementa 

 Elementos biológicos; 
 Sistemas constituintes do corpo humano; 

 Constituintes do corpo humano; 
 Genética; 

 Leis de Mendel; 

 Biotecnologia; 
 Evolução dos Seres Vivos; 

Objetivos 

 Analisar de forma critica e sistemática os diversos elementos do campo biológico dentro de uma perspectiva da contextualização e transformação da            

realidade;  
 Compreender as relações existentes entre os sistemas constituintes do corpo humano e a partir daí, efetuarmos analogia; 

 Conceituar os principais termos relacionados à genética; 

 Caracterizar as leis de Mendel; 

 Diferenciar os tipos de heranças genéticas: polialelia, interação gênica, herança quantitativa, linkagem e genética de população; 

 Caracterizar as principais técnicas utilizadas pela biotecnologia, como também, as suas aplicações nos diversos campos de conhecimento; 

 Entender o processo de formação da Terra e do sistema solar; 

 Analisar as diversas teorias que procuram explicar a evolução dos seres vivos. 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Fisiologia humana: sistema digestivo, respiratório, circulatório, 

excretor, nervoso e endócrino; 
2. Genética: as leis de Mendel, heranças genéticas e as técnicas usadas 

pela biotecnologia; 
 

3. Evolução: formação do sistema solar e a evolução dos seres vivos; 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Biologia das células AMABIS & MARCATHO 3ª São Paulo Moderna 2000 

Biologia hoje LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNADJER, 

Fernando 

3ª São Paulo Ática 2002 
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Ciências biológicas MARCZQSKI, M; VÉLEZ, E 3ª São Paulo FTD 1999 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Biologia atual PAULINHO, W. R.  3ª São Paulo Ática 2003 

Fundamentos de biologia SOARES, J. L. 3ª São Paulo SCIPIONE 1999 
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Componente Curricular Geografia Carga Horária : Integrado Técnico em Informática 

Período letivo : 3º Ano Carga Horária : 68 h 80 aula / ano 

Ementa 

 Conceitos básicos da geografia; 
 Interpretação dos códigos específicos da Geografia; 

 Quadro natural das dimensões globais, regionais e locais; 
 Espaço mundial e global 

Objetivos 

 Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da geografia: espaço, território, região, lugar, escala e paisagem, tomando por base a leitura  do 
cotidiano sócio-social da sociedade e, por conseguinte do aluno; 

 Promover a leitura, análise e interpretação dos códigos específicos da Geografia (mapas, gráficos, tabelas, etc), considerando-os como elementos de 

representação de fatos espaciais e/ou espacializados; 
 Identificar a dinâmica do quadro natural nas dimensões globais, regionais e locais e sua relação com o crescimento socioeconômico; 

 Conhecer a produção do espaço mundial e global, numa perspectiva política, cultural, econômica e social. 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Dinâmica sócio-espacial do território Matogrossense; 

1.1. Formação e expansão do território; 

1.2. Economias tradicionais e modernas do Mato Grosso; 
1.3. Os problemas sociais urbanos do Mato Grosso; 

2. O quadro natural do Estado de Mato Grosso: 
2.1. Relevo; 

2.2. Vegetação; 

2.3. Solo; 

2.4. Hidrografia; 
2.5. Clima; 

2.6. Problemas ambientais. 

 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano  

Geografia geral e do Brasil: ensino médio LUCCI, Elian, BRANCO, Anselmo Lazaro, 
MENDONÇA, Cláudio 

1ª São Paulo Saraiva 2003  

Meio ambiente e ciências humanas MORAES, Antonio Carlos Robert 1ª São Paulo Hucitec 1994  

       

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Mapas da geografia e cartografia temática MARTINELLI, Marcelo 1ª São Paulo Contexto 2003 
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O espaço geográfico: geografia geral do 

Brasil 

MOREIRA Igor 1ª São Paulo Ática 2000 

 

 



 

 

81 

 

Componente 

Curricular 
Educação Física Curso: Informática 

Período letivo : 3º Ano Carga Horária:68h 80 aula / ano 

Ementa 

 Lutas; 

 O esporte; 
 

 O jogo; 

 As ginásticas 

Objetivos 

 Valorizar o corpo e a atividade física, para ocupar o tempo livre e 

como meio de diverti-se, de sentir-se bem consigo e com os outros; 

 Utilizar as características físicas básicas e seu conhecimento da 
estrutura e do funcionamento do corpo na atividade física e no 

controle de movimentos adaptados às circunstancias e às condições 
de cada situação; 

 Resolver problemas que requerem o domínio de aptidões psico-
motora, aplicando mecanismos  de adequação aos estímulos 

perceptivos, de seleção e formas e tipos de movimentos e de 

avaliação de suas possibilidades; 

 Adquirir hábitos higiênicos, posturas de exercício físico, adotando 
uma postura responsável em relação a seu próprio corpo e 

relacionando estes hábitos a seus efeitos sobre a saúde; 

 Utilizar os recursos expressivos do corpo/movimento para transmitir e 
compreender mensagens expressas através de sensações, ideais e 

estados de ânimo; 
 Canalizar a necessidade de atividade Física através de sua 

participação em diversos tipos de jogos independente do nível de 
destreza alcançado neste, aceitando as normas e o fato de ganhar e 

perder, como elemento próprio deles, cooperando quando for 

necessário, entendendo a oposição como dificuldade a superar e 
evitando comportamentos agressivos e posturas de rivalidade. 
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Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

 LUTAS: Jogos de combates, para serem inseridos como atividades na 

disciplina de educação física, com o propósito de despertar o 
interesse dos alunos para este conteúdo, bem como aumentar as 

possibilidades do elemento lúdico. Os jogos de combate podem ser 

de ataque ou de defesa: os de “ataque” podem apresentar como de 
agarrar, reter, desequilibrar, imobilizar; os de “defesa”, podem 

apresentar os de esquivar-se, resistir e livra-se. Ainda tem as lutas 
por território, por um objeto; onde os papéis de ataque e defesa ora 

são alternados, ora são simultâneos. Outro aspecto importante é que 

as regras devem preservar a integridade física dos participantes e 
dinamizar o combate, adaptando-as ao grupo ou dupla em combate. 

 ESPORTE: Neste conteúdo serão mostradas as três formas de 
manifestação do Esporte, que são: Esporte de rendimento, Esporte 

Escolar e Esporte Comunitário (participação). O esporte rendimento, 
visa a melhoria da performance, o compromisso das participações 

oficiais, exige sacrifícios corporais, embora se observe também o 

prazer e o orgulho de fazer parte de uma elite desportiva campeã. No 
desporto comunitário, se observa a abnegação dos organizadores, o 

descompromisso com a performance, a valorização da participação, a 
vivência lúdica é sua tônica, pois seus principais objetivos são: 

Integrar as pessoas, oportunizar uma atividade física regular para a 

comunidade, desenvolver social e pessoalmente os participantes e 
valorizar a participação para estabelecer um estilo de vida ativa.  

 

 O desporto escolar além de todos os objetivos anteriores sobre 

história dos esportes, as regras, os fundamentos, as formas de 
participação, os valores éticos e morais e a organização do 

treinamento desportivo, oferece conhecimento cientifico sobre: 

participação física, técnicas e táticas do jogo, reflexão sobre as 
influências da mídia, da economia, dos avanços tecnológicos para a 

melhoria da performance. 
 

 O JOGO: Refletir sobre o conceito de jogo, sua importância para a 

sociedade e para a vivência lúdica, seu papel na cultura de um povo, 
a sua força na arregimentação de pessoas, a sua adequação às 

faixas etárias, classificação dos jogos recreativos com a construção 
de regras, elaboração de contextos, elaboração de gincanas, jogos 

cooperativos e  sua importância.  
 AS GINCANAS: Oportunizar aos discentes subsídios para elaboração 

de uma seqüência de atividades de ginástica  onde eles possam 

vivenciar as ginásticas com os cuidados e as observações que não  
prejudiquem a sua postura, não comprometa o funcionamento pleno 

de seu corpo, não ponha em risco suas articulações, tendo 
consciência quanto a  intensidade e o volume de exercícios físicos, 

se baseando pela pulsação que este reflita sobre a importância da 

atividade física, para  melhoria da qualidade de vida, onde esta seja 
praticada de forma regular, norteada e com acompanhamento 

profissional individual ou coletivo. 

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano  

Ensinando Voleibol BONJITIAN, José Crisótomo Marcondes 1ª Rio de Janeiro Phorte 2000  

Cinestologia Aplicada aos Esportes CARNAVAL, Paulo Eduardo 1ª Rio de Janeiro Sprint 2000  

Handebol, 1000 Exercícios SANTOS, R.G.L. 4ª Rio de Janeiro Sprint 2004  

Manual de Futsal ANTUNES, José Laudier --- Rio de Janeiro Sprint 2000  

Basquetebol 1000 Exercícios BEZERRA --- Rio de Janeiro Sprint 2006  
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Natação 1000 Exercicios  CABRAL, Fernando, CRISTIANINI --- Rio de Janeiro Sprint 1995  

Musculação na Academia RODRIGUES, Carlos Eduardo C. --- Rio de Janeiro Sprint 2002  

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Condicionamento Físico ESCALISSIMO, Humberto 1ª Rio de Janeiro Sprint 2000 

Compreendendo o Desenvolvimento 

Motor 

GALLAHUE, D. L. OZMUM, J.C. 1ª São Paulo --- 2003 
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Componente 
Curricular 

Sociologia Curso: Informática 

Período letivo : 3º Ano Carga Horária :68 h 80 aula / ano 

Ementa 

 Sociologia; 

 Relações individuais; 

 Socialização; 
 Grupos Sociais; 

 Cultura, Raça  e Sociedade; 
 Trabalho e Sociedade; 

 Política e Sociedade 

Objetivos 

 Relacionar os temas propostos com a prática social experimentada pelos alunos em sua vivência cotidiana, de modo que as discussões 
empreendidas em sala de aula possam contribuir para a reflexão  dos problemas sociais (locais, regionais, nacionais e mundiais), 

possibilitando a busca pela construção da cidadania pela e a transformação da sociedade. 
 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. Indivíduo e Sociedade: 

1.1. Sociologia: ciência da sociedade; 
1.2. Relações indivíduo-sociedade; 

1.3. Processo de socialização e papéis sociais; 

1.4. Instituições e grupos sociais; 
2. Cultura e Sociedade: 

2.1. Cultura e Ideologia; 
2.2. Diversidade cultural e racial; 

2.3. Cultura popular, erudita e de massa; 
2.4. Mídia e consumo. 

 

3. Trabalho e Sociedade: 

3.1. Trabalho e desigualdade social; 
3.1. Novas relações de trabalho; 

3.2. Qualificação e mercado profissional; 
3.3. Estrutura e ascensão social; 

4. Política e Sociedade: 
4.1. Política e cotidiano; 

4.2. Democracia e exercício político; 

4.3. Exclusão social e violência; 
4.4. Movimentos Sociais. 
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Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano  

Cidadania em preto e branco: discutindo 

as relações raciais. 

BENTO Maria Aparecida Silva 1ª São Paulo Ática 2003  

Movimentos culturais de juventude. BRANDÃO, Antonio Carlos 1ª São Paulo Moderna 1990  

Temas da cultura de massa: música, 

futebol e consumo. 

CALDAS, Waldenyr 1ª São Paulo Arte & Ciência 2001  

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Sociologia: introdução à ciência da 

sociedade 
COSTA, Cristina 1ª São Paulo Moderna 1997 

Aprendiz do futuro: cidadania hoje e 

amanhã  

DIMENSTEIN 1ª São Paulo Ática 2003 

Iniciação à sociologia TOMAZI, Nelsono Dácio (og) São Paulo Atual 2000 

 

Componente Curricular História Curso: Informática  

Período letivo : 3º Ano Carga Horária : 68 hs 80 aula / ano 

Ementa 

 Sociedade; 
 Papel das instituições sociais; 

 Conhecimento e sociedade; 
 Tecnologias contemporâneas; 

Objetivos 

 Compreender a sociedade, sua gênese e transformação, e os múltiplos fatores que nela intervêm, como produtos da ação humana; a si mesmo como 

agente social; e aos processos sociais como orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos. 

 Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação de espaços físicos e as relações da vida humana com a paisagem, em 

seus desdobramentos políticos-sociais, culturais, econômicos e humanos. 

 Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-se às práticas dos diferentes grupos e atores 

sociais, aos princípios que regulam a convivência em sociedade, aos direitos e deveres da cidadania, à justiça e à distribuição dos benefícios 
econômicos. 
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 Traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as práticas sociais e culturais em condutas de indagação, análise, 

problematização e protagonismo diante de situações novas, problemas ou questões da vida pessoal, social, política, econômica e cultural. 

 Entender os princípios das tecnologias associadas ao conhecimento do indivíduo, da sociedade e da cultura, entre as quais as de planejamento, 

organização, gestão e trabalho de equipe, e associá-las aos problemas que se propõem resover. 

 Entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências Humans sobre sua vida pessoal, os processos de produção, o desenvolvimento do 

conhecimento e a vida social. 

 Entender a importância das tecnologias contemporâneas de comunicação e informação para planejamento, gestão, organização, e fortalecimento do 

trabalho de equipe. 

 Aplicar as tecnologias das Ciências Humanas e Sociais na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida. 

 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

Os desdobramentos das Revoluções Liberais e Revolução Industrial no mundo 

1.1 As revoluções e Liberais e Nacionalistas do Século XIX  

1.2 A afirmação do liberalismo político e econômico 

1.3 O trabalho no contexto das transformações ocorridas a partir das revoluções liberais e da revolução industrial 

1.4 As crises do liberalismo burguês. 

    1.4.1 os confrontos do Capital Liberal com ele mesmo: imperialismo e o neo-colonialismo; o totalitarismo; a era das catástrofes: o apogeu da crise 

(1914-1945) 

     1.4.2 Os confrontos do liberalismo com o socialismo: a Revolução Russa; a Guerra Fria - confrontos e conflitos entre o socialismo e o capitalismo; o 

fim da guerra fria; a afirmação do liberalismo - o neoliberalismo e a globalização. 

2 os desdobramentos das Revoluções Liberais e Revolução Industrial no Brasil e no Rio Grande do Norte 

  2.1 O liberalismo brasileiro - acomodação e singularismo: o Século XIX; 

  2.1.1 Os conflitos Sociais - urbanos e rurais 

  2.1.2 A crise do escravismo e o trabalho assalariado 

  2.1.3 o republicanismo, a crise e o fim da monarquia 

2.2 República, democracia e trabalho 

  2.2.1 O operariado brasileiro no contexto da República oligárquica 
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  2.2.2 A revolução de 1930 - Era Vargas 

  2.2.3 A redemocratização, o Golpe de 1964 e a Ditadura Militar 

  2.2.4 A democracia brasileira contemporânea no contexto da hegemonia do capital neoliberal e da globalização 

3 História da Mato Grosso - República 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano  

Toda História: história geral e história do 
Brasil 

Arruda, José Jobson de ; Piletti, Nelson Única São Paulo Ática 1999  

História: novo ensino médio Figueira, Divalte Garcia  São Paulo Ática 2000  

História: das cavernas aso terceiro 
milênio 

Mota, Myriam Becho; Braick, Patrícia Ramos Única São Paulo Moderna 2001  

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

História para o ensimo médio: História 

Geral e do Brasil 

Vicentino, Claúdio; Dorigo, Gianpolo Única São Paulo Scipione 2001 

      

 

Componente 
Curricular 

Filosofia Curso: Informática 

Período letivo : 3º. Ano Carga Horária: 68 h 80 aula / ano 

Ementas 

Provocar o educando para que manifeste suas dúvidas, dê idéias, critique, para  que desenvolva  com, o seu crescimento e maturidad 
cidadão crítico-reflexivo, com competência técnica e eticamente e comprometido efetivamente com as transformações sociais, políticas e culturais 

e em condições de atuar no mundo do trabalho, na perspectiva da edificação de uma sociedade mais justa e igualitária, com condições de reflexão, 

cuja ação demonstre a atuação do ser humano traduzida no entendimento do processo histórico da sociedade, com vista ao  desenvolvimento 

cultural e do trabalho humanizado. Construir com o educando o raciocínio lógico, desenvolver o senso crítico, o respeito ao próximo e à vida em 

sociedade.  

Objetivos 
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 Ler de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e registros; 
 Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos 

discursivos nas ciências naturais e humanas, nas artes e m outras 
produções culturais; 

 Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto de sua origem 

especifica quanto em outros planos: o pessoal-biografico; o entorno                
sócio-politico e cultural; o horizonte da sociedade cientifico-

tecnológica. 

 Elaborar, por escrito, o que foi apropriado de modo reflexivo. 

 Debater em tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente 
e mudando de posição em face de argumentos mais consistente. 

 Aprimorar a autonomia intelectual e o pensamento critico, bem como a 

capacidade efetiva de atuar de forma consciente e  criativa na vida 
pessoal, na política e no lazer; 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

Filosofia Política e suas principais teorias; O olhar da Filosofia sobre o trabalho;  

A crítica marxista ao modo de produção capitalista; 
Trabalho e alienação; O pensamento liberal;  

Filosofia contemporânea; Correntes filosóficas do século XX; Principais filósofos do século XX. 

Relacionamento Informática e Sociedade; Compreender os aspectos de responsabilidade profissional perante a Sociedade; Identificar os impactos sociais e 
econômicos causados pela informática. Dominar os principais padrões internacionais; Incorporar questões éticas e legais relativas à expansão dos negócios, 

baseados em processos de tecnologias de informação; Conhecer as formas de planejamento da política de segurança de informações; Levantar aspectos 
legais ligados a Segurança de Informação 

O Computador na Sociedade Moderna, Ética Profissional, Atuação do Profissional no Mercado de Trabalho, Impactos políticos, sociais, econômicos das novas 

tecnologias, Informática na Educação, na Saúde, no Lazer e na Agricultura, Ambientes Integrados de Aprendizagem., 
Internet e Programas de Educação à Distancia, Ferramentas para Educação à Distancia, A Internet no Brasil, 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano  

Filosofia CHAUI, Marilene 1ª São 

Paulo 

Ática 2000  

Discurso do método: meditações DESCARTES, R. 1ª São 
Paulo 

Nova Cultural 1996  

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Dicionário de Filosofia ABBAGNANO 1ª São Paulo Martins Fontes 2000 

Filosofando: Introdução a Filosofia ARANHA, Maria L. Arruda 1ª São Paulo Moderna 2003 

Convite a Filosofia CHAUÍ, Marilene 1ª São Paulo Ática 2003 
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Componente Curricular Ferramentas para Design de WebSites  

Período letivo : 3º. Ano Carga Horária:102 h 120 aula/ano  

Ementa 

Introduzir o aluno no contexto da internet e prepara-lo para compreensão de confecção de páginas WEB.  

Programação para Internet. Arquitetura WEB. Servidores WEB. Protocolo HTTP. XHTML e Scripts CGI. Paradigma de programação para WEB. Linguagens Script 

para WEB. Scripts Server-Side e Client-Side. Ferramentas para Desenvolvimento WEB.  

Objetivos 

 Identificar os componentes de páginas WEB 

 Desenvolver programas que permitem controle da dinâmica de páginas web 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

 Princípios de aplicações Web e hospedagem: portais, ebusiness, e-commerce, provedores, registro de domínio e acesso gratuito; 

 Softwares e ferramentas adotados no desenvolvimento de aplicações web; 

 Fundamentos HTML 5. Principais componentes de um documento HTML 5 (BODY, HEAD, CABEÇALHOS, SEPARADORES); 

 Formatação de textos, blocos e parágrafos, listas;  

 Listas: ordenadas, numeradas; 

 Tabelas. Principais características e formatação; 

 Tabelas. Ligações: links, hiperlinks e âncoras; 

 CSS - Folhas de estilo, fundamentos, controle de aparência de um site, cores e padrões de fundo, fontes, tipografia e layout; 

 HTML - Formulários, entrada de dados, elementos e processamento de formulários; 

 Javascript: Conceitos básicos, variáveis, strings e Matrizes; 

 Javascript: Operações condicionais e Loops; 

 Javascript: Eventos, Funções, trabalhando com janelas e imagens. 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

MANZANO, José Augusto N.G. Estudo Dirigido de JavaScript. São Paulo. Ed. Érica, 2001. 

OLIVEIRO, Carlos A. J. – Faça um Site HTLM 4.0 : Orientado por Projeto . São Paulo: Ed. Érica, 2000. 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

KOBAYACHI, Cíntia; BEU, Érika Luciane. Webdesigner – Estrutura e Programação . São Paulo. Ed. Érica, 2001. 

TOLEDO, Suely Alves de – Estudo Dirigido de WEB : HTLM 4.0 . São Paulo: Ed. Érica, 2001.  

MANZANO, J. A. N. G.; TOLEDO, S. A. Guia de Orientação e Desenvolvimento de Sites. Editora Érica. 2008. 
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Componente 
Curricular 

Linguagem de Programação II Curso: Informática 

Período Letivo : 3º ANO Carga Horária: 102 120 aula / ano  

Ementa 

Proporcionar ao aluno condições para:  

 Compreender os conceitos fundamentais de algoritmos como forma de solução de problemas;  

 Demonstrar ao aluno técnicas de elaboração de algoritmos;  

 Desenvolver no aluno o raciocínio lógico;  

 Elaborar e implementar algoritmos na linguagem de programação JAVA.  

 

Objetivos 

 Desenvolver aplicação avançada através da linguagem JAVA 

utilizando banco de dados; 

 Conhecer a estruturação lógica de classes: classes abstratas  para o 
desenvolvimento de programas de computadores; 

 Desenvolver programas em uma linguagem estruturada. 
 Compreender e interpretar programas de computadores. 

 Compreender os conceitos básicos em metodologia de orientação a 

objetos; 

 Conhecer as terminologias básicas adotadas na metodologia orientada a 
objetos 

 Conhecer os elementos que compõem os diagramas construídos através 

da UML , seus significados e relacionamentos 
 Adquirir, por esforço próprio, conhecimentos sobre programação 

orientada a objetos que não tenham sido abordados na unidade. 

 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

Classes e Métodos Genéricos. Recursão.  
Acesso a dados com JDBC. 
Interfaces Gráficas com o Usuário, Componentes GUI – Swing, 
 Tratamentos de Eventos em GUI,  
Applets e Imagens Gráficas 2d. Arquivos.  
Pacotes e Implementacão de Projeto orientado a objetos. 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Java Como Programar DEITEL, H. M.; DEITEL, P.J. 8 SP Pearson, 2010 

Introdução a Programação Orientada a 
Objetos usando Java 

SANTOS, R.  RJ Editora 
Campus, 

2003 
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Algoritmos - Lógica P/ Desenvolvimento de 

Programação 

Manzano / Jayr Oliveira  São Paulo Érica  

Modelagem de Objetos através da UML José Davi Furlan  São Paulo Makron 
Books 

1998 

Projeto Baseado em Objetos  Peter Yourdon  Rio de 

Janeiro  

Campus  1993 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Modelagem e projetos baseados em objetos J. Rumbaugh  Rio de Janeiro Campus 1984 

Introdução à programação orientada a objetos 
usando java 

SANTOS, Rafael   São Paulo Campus,  2003 

 

Componente 

Curricular 
Programação de Robótica Curso: Informática 

Período Letivo : 3º ANO Carga Horária: 102 120 aula / ano 

Ementa 

Proporcionar ao aluno condições para:  

 Compreender os conceitos fundamentais de robótica através da programação de Robôs Lego;  

 Demonstrar ao aluno técnicas de elaboração de algoritmos para manipulação de robôs LEGO;  

 Desenvolver no aluno o raciocínio lógico;  

 Elaborar e implementar algoritmos na linguagem de programação Lejos NXJ (JAVA) 

 Proporcionar uso do Lego Mindstorms no apoio ao Ensino de Programação de Computadores  
 

Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

 Construindo um robô 
o Iniciando o RCX Command Center  
o Escrevendo o programa com  Lejos NXJ 
o Executando o programa 
o Erros no programa  
o Modificando a velocidade  

 Utilizando Variáveis 

 Estrutura de Controle 
 Sensores 



 

 

92 

 Rotinas e SubRotinas 

 Comunicação entre robôs 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Java Como Programar DEITEL, H. M.; DEITEL, P.J. 8 SP Pearson, 2010 

Introdução a Programação Orientada a 
Objetos usando Java 

SANTOS, R.  RJ Editora 
Campus, 

2003 

Algoritmos - Lógica P/ Desenvolvimento de 

Programação 

Manzano / Jayr Oliveira  São Paulo Érica  

Modelagem de Objetos através da UML José Davi Furlan  São Paulo Makron Books 1998 

Projeto Baseado em Objetos  Peter Yourdon  Rio de Janeiro Campus  1993 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Modelagem e projetos baseados em objetos J. Rumbaugh  Rio de Janeiro Campus 1984 

Introdução à programação orientada a objetos 

usando java 

SANTOS, Rafael   São Paulo Campus,  2003 

 

 Componente Curricular Administração Curso: Informática 

Período letivo : 3º Ano Carga Horária: 68 h 80 aula / ano 

Ementa 

Organização e administração. Classificação das organizações. Estrutura organizacional; 

A atividade administrativa. Evolução do pensamento administrativo;   
Abordagem científica, humanística, estruturalista, neoclássica, comportamental, sistêmica e abordagem contingencial; 

O ambiente organizacional. O fator humano. A influência da tecnologia; 
A administração contemporânea. A empresa e o ciclo administrativo sob as influências do ambiente e do estilo de administração e noções de gestão 

ambiental. 

 

Objetivos 

Proporcionar ao aluno conceitos da administração com ênfase teórica de conceitos, características e aspectos e seus principais expoentes, capacitando-o  a 

diagnosticar situações administrativas, dimensionar recursos, planejamento de aplicações de recursos, resolver problemas, gerar inovação e competividade. 
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Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo) 

1. História da Administração 

2. Tipos de Organização 
3. Funções Administrativas 

4. Os Princípios Administrativos 

4.1 Os Novos Paradigmas 
5. Formação de empreendedores e não de empresas 

6. Visão, oportunidade e criatividade 

7. Como desenvolver empreendedores 
8. Os instrumentos metodológicos 

9. A oficina do Empreendedor 
10. Caminhos do auto-aprendizado 

 
 

Bibliografia Básica (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

 Teoria da Aministração Chiavenato, Idalberto 7ª São Paulo  Elsevier 2001 

O homem a administração a sociedade Peter Drucker 1ª São Paulo  Nobel 2001 

Decifrar pessoas Jô-Ellan Dimitrius e Mark Mazzarella 18ª São Paulo Alegro 2000 

A revolução dos gerentes Yoshio Hatakeyama 1ª Belo Horizonte FCO 1995 

Bibliografia Complementar (títulos , periódicos, etc.) 

Título/Periódico Autor Edição Local Editora Ano 

Boa idéia! e agora? Fernando Dolabela 1 São Paulo Cultura Editora 
Associados 

2000 

Gerenciando data wareHouse Fernando Dolabela 1 São Paulo Cultura Editora 
Associados 

1999 

      

 

Componente 
Curricular 

Espanhol Curso: Informática 

Período letivo:  3º ano Carga Horária:  68 H 80 aula/ano 

Ementa 

Estudo e compreensão de textos em língua espanhola visando o desenvolvimento e uso de estratégias de leitura em seus diferentes níveis e a 
compreensão da língua espanhola como linguagem geradora de significados e de integração do homem no mundo contemporâneo. 

 

Objetivos 
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Ler textos que tratam de diferentes áreas do conhecimento e refletir sobre o conteúdo histórico, político, social e cultural da produção. 

Desenvolver a leitura da língua estrangeira espanhola através da consciência crítica para compreensão do mundo que o cerca; 
Dominar recursos lingüísticos referentes à micro e à macro estrutura textual; 

Reconhecer o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação e escolher o vocábulo que melhor reflita a sua idéia; 
Perceber que nos diferentes textos, refletem o modo de ser, agir e pensar de seus autores; 

Valorizar a leitura como fonte de informação e prazer; 

Reconhecer a importância da utilização das estratégias de leitura na apreensão dos sentidos veiculados no texto; 
Identificar os elementos não-verbais como elementos provedores de sentidos em textos diversos, tanto orais quanto escritos; 

Interpretar manuais de instrução, catálogos, textos técnicos e outros; 
Utilizar e reconhecer mecanismos de coesão e coerência textual; 

Predizer, inferir, deduzir, fazer, associações, tirar conclusões a partir do significado global de um texto; 
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Bases Cientifico – Tecnológicas (Conteúdo)  

10. Estratégias de leitura; 

11. Níveis de leitura; 
12. Uso do dicionário; 

13. Variantes lingüísticas; 

14. A linguagem verbal e a não verbal como recurso para a compreensão; 
15. Texto literário e o não-literário; 

16. Gêneros textuais;  
17. Palavras heterotônicas, heterogenéricas e heterosemânticas. 

 

18. Gramática no Texto: 

18.1. Recursos fonéticos e fonológicos para produções e leitura de 
textos; 

18.2. A ortografia como base para variante culta na produção escrita; 

18.3. Concordância verbal, nominal e regência como recurso da norma 
culta para a produção textual; 

18.4. Pontuação e a produção de sentidos; 

18.5. Palavras heterotônicas, heterogenéricas e heterosemânticas. 

 

 
BIBLIOGRAFIA:   

  
- ALVES, Adda. Mucho – espanhol para brasileiros. São Paulo: Editora Moderna, 2000. 

- DIAZ Y GARCÍA-TAVERA, Miguel. Dicionário Santillana para estudantes: espanhol-português, português-espanhol. São Paulo: Moderna, 2003. 
- GONZÁLEZ, Marisa et all. Socios: Curso básico de español orientado al mundo del trabajo. Barcelona – Es: Difusión, 1999. 

- MARINERO, Jaime M. Espanhol para vestibular. Curitiba: Centro Cultural Editora e Distribuidora Hispano Ltda, 2004. 

- MARTIN, Ivan Rodrigues. Espanhol: Série Brasil. São Paulo: Ática, 2004. 
- MILANI, Esther Maria. Gramática de Espanhol para Brasileiros. São Paulo: Saraiva, 2000. 

- PALÁCIOS, Mônica; CATINO, Georgina. Espanhol para Ensino Médio. Série Parâmetros. São Paulo: Scipione, 2004 
- PALOMINO, Maria Ángeles. Primer Plano 1: Profesional. Madrid – Es: Edelsa, 2000. 
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- VARGAS SIERRA, Theresa; SILVA, Luz María. Espanhol Instrumental. Curitiba: Ibpex, 2005. 
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b) Dias letivos da semana: de segunda-feira a sexta-feira. 

c) Número de alunos por turma: 40 

d) Horário para realização das aulas: período integral 

e) Horas de estágio: o curso não contempla estágio obrigatório em virtude das atividades 

complementares a serem atendidas pelo estudante. 

f) Atividades Complementares: 

O curso não contempla atividades complementares 

 

 

XIX. Matriz Curricular:  

 

a seguir é apresentada a tabela da distribuição das habilidades por ano: 

 

a) Dimensionamento dos componentes curriculares da Matriz Curricular Nº 01: 

 
INSTITUO FEDERAL DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLÓGIA DO MATO GROSSO 

MEC – SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

CAMPUS CUIABÁ 

DEPARTAMENTO DA ÁREA DE INFORMÁTICA 

COORDENAÇÃO DE CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET 

 

CURSO INTEGRADO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 

PRIMEIRO ANO 

DISCIPLINA Tipo Carga Horária Carga Semanal Aulas Semanais 

Fundamentos da computação I 68 2,04 2 

Sistemas Operacionais I 85 2,55 3 

Ferramentas para Manipulação de Imagens I 85 2,55 3 

Algoritmo e Lógica de Programação I 102 3,06 3 

Lingua portuguesa C 136 4,08 4 

Matemática C 153 4,59 5 

Química C 68 2,04 2 

Fisica C 68 2,04 2 

Biologia C 68 2,04 2 

História C 68 2,04 2 

Geografia C 68 2,04 2 

Artes C 34 1,02 1 

Educação física C 68 2,04 2 

Inglês C 68 2,04 2 

Filosofia C 34 1,02 1 

Sociologia C 34 1,02 1 

TOTAL   1224   37 

SEGUNDO ANO 
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DISCIPLINA TIPO 
CARGA 

HORÁRIA 
CARGA 

SEMANAL 
AULAS SEMANAIS 

Fundamentos de redes de computadores  I 102 3,06 3 

Linguagem de Programacao I I 102 3,06 3 

Banco de Dados I 102 3,06 3 

Relações Interpessoais S 34 1,02 1 

Lingua portuguesa C 136 4,08 4 

Matemática  C 153 4,59 5 

Química C 68 2,04 2 

Fisica C 68 2,04 2 

Biologia C 68 2,04 2 

História C 68 2,04 2 

Geografia C 68 2,04 2 

Educação física C 68 2,04 2 

Inglês C 68 2,04 2 

Saúde no trabalho S 34 1,02 1 

Filosofia C 34 1,02 1 

Sociologia C 34 1,02 1 

TOTAL   1207   36 

TERCEIRO ANO 

DISCIPLINA TIPO 
CARGA 

HORÁRIA 
CARGA 

SEMANAL 
AULAS SEMANAIS 

Programação de Robótica I 102 3,06 3 

Ferramentas para Design de WebSites I 102 3,06 3 

Linguagem de Programação II I 102 3,06 3 

Administração S 68 2,04 2 

Lingua portuguesa C 102 3,06 3 

Matemática  C 102 3,06 3 

Química C 68 2,04 2 

Fisica C 68 2,04 2 

Biologia C 68 2,04 2 

Geografia C 68 2,04 2 

Educação física (ergonomia) C 68 2,04 2 

Sociologia C 68 2,04 2 

História C 68 2,04 2 

Espanhol C 68 2,04 2 

Filosofia C 68 2,04 2 

TOTAL   1190   35 

 

DISCIPLINAS TIPO 
CARGA HORÁRIA AULAS SEMANAIS 

QTDE % QTDE % 

NÚCLEO COMUM C 2516 69,5% 73 68,9% 

ESPECÍFICAS - DAI  I 969 26,8% 29 27,4% 

ESPECÍFICAS - DAS S 136 3,8% 4 3,8% 

TOTAL   3604 100% 107 100% 

  

DISCIPLINAS 
CARGA 
MÍNIMA 

CARGA HORÁRIA AULAS SEMANAIS 

QTDE % QTDE % 

ESPECÍFICAS 1000 1105 30,5% 33 31,1% 
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NÚCLEO COMUM 2105 2516 69,5% 73 68,9% 

TOTAL 3105 3621 100% 106 100% 

 

 

b) Trabalho de Conclusão de Curso: 

 

O curso de Ensino Médio não contempla trabalhos de conclusão de curso. 

 

 

XX. Fluxograma 

 

Nesta seção é apresentado o fluxograma das disciplinas e seus correlacionamentos ditando 

pré-requisitos entre as mesmas. 

 

 

 

 

XXI. Pesquisa e Producão Científica 

As pesquisas para este curso visam contemplar a interdisciplinariedade e a 

multidisciplinariedade. Todas as pesquisas terão cunho sócio-educativos e de inovacão tecnólogica 

centrada nas tecnologias baseadas na Internet, bem como pesquisar temas atuais e tendências de 

mercado. Os projetos terão as normativas baseadas nas políticas da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Inovacão do IFMT. 

 

XXII. Estágio Supervisionado 

O curso não prevê o cumprimento do estágio supervisionado, porém o aluno que se propuser 

a fazer terá todo o suporte administrativo observando o Art. 82 da LDB 9.394/96, bem como a Lei 

No. 11.788 e orientacões da Pró-Reitoria de Extensão do IFMT. 

 

XXIII. Metodologia 

A metodologia adotada integra os conteúdos teóricos e práticos, sistematizando uma ação 

conjunta, tornando-os mais compreensivos e significativos. O processo partirá do mais simples para 

o mais complexo, fazendo com que o aluno adquira gradativamente novas formas de elaborar, 

identificar e agir em sinergia. 

Os docentes procurarão desenvolver um ensino construtivo, orientando a aprendizagem do 

Ano  I 

Fundamentos de Tecnologia 

da  Informação 

(sem certificação) 

Ano II 

Programação e Redes de 

Computadores 

(com Certificação) 

Ano III 

Desenvolvimento de 

Aplicativos para Internet 

(Com Certificação) 
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aluno, a fim de levá-lo a conduzir suas competências e servi-se delas. Com isso o aluno irá adquirir 

conhecimentos aproveitando sua capacidade de partilhar liderança. 

No desenvolvimento das atividades, os docentes adotarão várias técnicas de ensino, visando 

torná-las mais ajustada à realidade dos alunos e mais eficiente quanto aos seus resultados. Estes 

docentes utilizarão metodologias que facilitem o desenvolvimento da área profissional, incluindo 

aplicação operatória dos conceitos e princípios científico-tecnológicos significativos, envolvendo 

conseqüentemente o uso inteligente de ferramentas e técnicas, indispensáveis para o processo de 

profissionalização do aluno. 

 

XXIV. Avaliação de aprendizagem 

 

A Sistemática de Avaliação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso - IFMT compreende avaliação diagnóstica, formativa e somativa. 

O rendimento escolar do educando será avaliado pelo seu aproveitamento, envolvendo 

aspectos cognitivos, sociais, afetivos e psicomotriz, através de: 

 

a) Observação contínua pelos educadores; 

b) Elaboração de portifólio;  

c) Trabalhos individuais e\ou coletivos; 

d) Provas escritas; 

e) Resolução de exercícios; 

f) Desenvolvimento e apresentação de projetos; 

g) Seminários; 

h) Relatórios; 

i) Provas orais. 

 

Para efeito de verificação de rendimento escalar, o semestre letivo será dividido em 02 (dois) 

semestres e, consequentemente, o ano letivo em 04 (quatro) bimestres: 

 

I. A verificação de aprendizagem (VA) será expressa em notas, numa escala de 0,0 (zero) a 

10,0 (dez); 

II. Considerar-se-ão como verificação de aprendizagem as técnicas citadas acima; 

III. As estratégias de verificação de aprendizagem deverão ser variadas de forma que, 

combinadas com outras, levem o discente ao hábito de pesquisa, à reflexão e à 

criatividade; 

IV. Na avaliação dos educandos, para cada bimestre ou período de estudo, deverão ser 

aplicadas, no mínimo, duas verificações de aprendizagem incluindo a avaliação 

bimestral, através de um ou mais instrumentos citados acima; 

V. Corrigidas, as avaliações serão devolvidas aos educandos a fim de que haja apreciação, 

discussão ou reclamação dos resultados; 

VI. Os critérios e valores de avaliação aditados pelo educador devem estar explícitos aos 

educandos no inicio do período, observado as normas estabelecidas neste documento; 

VII. As avaliações bimestrais serão marcadas pelo educador no horário de sua aula, 

observando o período estipulado no Calendário Escolar e orientação da Gerência de 

Ensino; 

 

O processo para realização dos cálculos das médias relacionadas as disciplinas do curso está 

vinculado aos procedimentos adotados no regimento do IFMT-Campus Cuiabá e será determinante 

para os devidos cálculos aritméticos, respeitando todos os critérios admitidos no regimento desta 

Instituição Federal de Ensino. 
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Ao final de cada período letivo e\ou encerramento de módulo, os educadores deverão 

entregar o Diário de classe corretamente preenchido, o relatório de notas e faltas, sem rasuras e\ou 

corretivos nas respectivas Coordenações de cursos do Departamento da Área de Informática, dentro 

do prazo estabelecido pelo Departamento de Educação, considerando:  

 

  Os prazos previstos em Calendário Escolar para as alterações de notas e\o 

frequência, deverão  ser respeitadas rigorosamente pelos educadores.  

 As alterações de notas e\ou freqüências deverão ser efetuadas em relatório 

especifico, o qual será encaminhado à SGDE, somente via Gerência de Ensino ou 

Coordenação de Curso. A cada final de bimestre letivo o docente de cada disciplina, 

registrará as notas dos alunos no sistemas disponibilizado para tal, e entregarão uma 

via do relatório de notas no DAÍ, para arquivamento 

. 

O aluno que não obtiver média anual estipulada pelo regimento desta Instituição deverá 

realizar as determinações definida no mesmo. A recuperação contínua e paralela aplicada ao Ensino 

Médio deste departamento deve ser uma prática constante no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT, denominada reforço da aprendizagem, poderá ser 

desenvolvida em sala de aula ou em atividades extra classe e destinada a educandos que, após a 

realização das avaliações bimestrais, obtiveram rendimento escolar inferior a média definida no 

regimento da Instituição de Ensino para aprovação. 

 

Se após a recuperação paralela, o educando tiver obtido nota igual ou acima da média 

bimestral, o docente deve registrar, em formulário próprio de alteração de notas e no diário de 

classe essa nota como a média do bimestre. O acompanhamento do reforço da aprendizagem ficará 

sob a responsabilidade do Departamento da Área Educacional da Informática. Com relação às 

avaliações bimestrais, serão marcadas pelo educador no horário de sua aula, observando-se o 

período no calendário escolar. O prazo para entrega das notas e a divulgação dos resultados do 

rendimento escolar do educando serão previstos no Calendário Escolar. 

Caso o educando não compareça no dia da avaliação inviabilizando apurar o seu 

aproveitamento escolar, ser-lhe-á atribuído grau 0 (zero). Deverá ser concedida ao educando a 

segunda chamada para a realização de prova ou trabalho, se requerida por problemas de saúde do 

próprio educando, por falecimento de familiar direto ou qualquer outro motivo previsto na lei, todos 

devidamente comprovados e submetidos ao fluxo de encaminhamento, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis após a realização da primeira chamada e a critério do educador, após esse prazo. Para efeito de 

controle do processo, deverão ser estabelecidas as seguintes normas: Em todos os componentes 

curriculares, devendo ocorrer o registro do rendimento escolar dos alunos, compreendido pela 

apuração da assiduidade e o resultado das avaliações, conforme descrito abaixo: 

I. O processo de avaliação, constante do plano de ensino, registrado no diário de classe ou 

qualquer outro instrumento de registro adotado pela escola e explicitado aos alunos, 

deverá compreender a realização de atividades contínuas e diversificadas. O conceito 

final só deverá ser considerado quando for composto, no mínimo, pelo resultado de dois 

instrumentos de avaliação. 

II. A assiduidade poderá compor o conceito quanto for utilizada, no mínimo, como terceiro 

instrumento. Com o objetivo de verificação do rendimento global dos alunos, poderão 

ser unificados instrumentos de avaliação a serem aplicados. 

III. Para a análise e solução de questões extraordinárias que envolvam o processo ensino-

aprendizagem, serão organizados, sempre que necessários conselhos de classe 

pedagógicos. O aluno que estiver impedido de prosseguir estudos, exceto pela situação 

de frequência inferior a 75%, deverá ter sua situação analisada pelo corpo de 

professores, ao qual caberá a deliberação final sobre a possibilidade de sua aprovação. 
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IV.  Em todos os componentes curriculares, sempre que o aluno apresentar desempenho não 

satisfatório, face aos objetivos propostos para um componente curricular, expresso nos 

resultados dos instrumentos de avaliação e no acompanhamento dos professores, deverão 

ser proporcionados estudos de recuperação, de forma paralela e, preferencialmente, 

simultânea ao desenvolvimento das aulas. O resultado dos estudos de recuperação, 

sempre que for favorável ao aluno, deverá substituir o conceito anterior. 

V. A avaliação de estudos deverá ser compatível com a formulação curricular, centrada no 

desenvolvimento de competências. Serão preponderantes os aspectos qualitativos sobre 

os quantitativos. 

VI. A avaliação de aprendiza aprendizagem considera a discussão coletiva, envolvendo 

alunos, docentes e equipe técnica. E terá como propósito, nortear a prática docente, 

oferecendo subsídios para a definição de trabalho pedagógico. 

VII. A recuperação, parte integrante do processo de construção do conhecimento deverá, ser 

entendida como orientação contínua de estudos e criação de novas situações de 

aprendizagem, ocorrendo paralelamente nos ambientes integrado, em que o docente, a 

partir da ação educativa desencadeará o atendimento ao aluno que dele necessitar. 

A avaliação será processada observando-se os seguintes critérios: 

a) Avaliação diagnóstica como instrumento de identificação do estágio de 

aprendizagem em que o aluno está, com a definição de medidas necessárias para 

sanar as deficiências acionadas paralelamente a sua identificação;  

b) Na relação professor-aluno, que se baseia na mediação de conhecimento, garantindo 

o acompanhamento do alcance dos objetivos de forma co-participativa;  

c) Ênfase na auto-avaliação, na avaliação em grupo e na participação entre os próprios 

docentes do curso, promovendo a interdisciplinaridade;    

d) Ênfase na avaliação dos docentes, incluindo-se a auto-avaliação acompanhada de um 

projeto teórico ao final do módulo. 

 

XXV. Avaliação de Competências 

 

O aproveitamento de conhecimento e experiências anteriores far-se-à de acordo com os 

dispositivos legais (Artigo 41º da LDB 9394/96; Decreto Federal 2.208/97; Artigo 5º - Parágrafo 

Único e Artigo 8º § 2º e 3º; Parecer 16/99 CNE; Resolução 4/99 – Artigo 11) e obedecendo os 

critérios estabelecidos pela Organização Didática do IFMT-Campus Cuiabá. 

 

XXVI. Sistema de Avaliação de Curso 

 

O curso será avaliado anualmente através de questionários informatizado e interação com 

alunos que venham a ser utilizado como critérios educativos e que ensejam a boa harmonia entre a 

instituição e o alunado. 

 

XXVII. Atendimento ao Discente 

 

O atendimento ao discente será realizado com profissionais constante no corpo de servidores 

efetivos ou contratados para avaliacão psicológica, didática. Aspectos de acessibilidade serão 

observados para atendimento de PNE's ensejando a transitacão no campus de maneira adequada e 

para tal já está disponibilizado elevador. Se necessário, será disponibilizado para o alunado o 

nivelamento para que o mesmo não se sinta prejudicado em disciplina que tenham maiores 

dificuldades, este nivelamento se dará sempre no inicio de cada curso disponibilizado, ou seja, no 

primeiro semestre visando equalizar os conhecimentos  gerais. 
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XXIX. Aproveitamento de Estudos 

Não há aproveitamento de estudos no Ensino Médio 

 

XXX. Políticas de Controle de Evasão 

 

Um dos primeiros aspectos para se evitar a evasão é inserir no vestibular questões que 

abordem conhecimentos básicos de informática bem como implementar palestras que esclareçam 

qual é o objetivo do curso diante do mercado de trabalho já que um dos motivos da evasão é o 

desconhecimento ou o não saber escolher a profissão que o aluno quer seguir.  

 

“Uma boa escolha profissional leva em conta pelo menos três elementos: quem é o jovem, o 

que é o mercado de trabalho e o que é a vida universitária. As grandes causas da evasão 

universitária, [...] têm relação com a desinformação do aluno sobre si mesmo, sobre as dificuldades 

do mercado e sobre as matérias da faculdade [...]. (AUGUSTIN, 2005. p. 2)” 

 

O processo educacional deve ser explicitados aos alunos ingressantes pois uma vez que 

vieram do ensino médio com um processo de aprendizagem por memorização podem se sentirem 

desmotivados por conta da responsabilidade da construção do conhecimento. No ensino médio o 

aluno tem como base a cópia de textos para que posssam interagir com o aprendizado. No ensino 

superior o alunado deverá ser incentivado para pesquisar e produzir os próprios textos de forma que 

estes não influenciam em parte a sua evasão. 

Será solicitado da direção do IFMT-Campus Cuiabá políticas voltadas para a permanência 

dos estudantes, tais como: apoio financeiro através de bolsas de pesquisas, alimentação e de estágio. 

Uma outra política muito importante é o apoio psicológico aos alunos carentes, modernização das  

 

XXXI. Certificados e Diplomas 

 
Este curso fornecerá certificados por ter característica modular e na conclusão do curso pelo 

aluno será fornecido um diploma de conclusão do Ensino Médio. 

As certificações a serem fornecidas aos alunos são as seguintes: 

a. Módulo 2: Certificação de Manutenção e Redes de Computadores 

b. Módulo 3: Certificação de Programação para WEB 

 

 

XXXII. Quadro de Docentes 

 
CPF Professores Regime de Trabalho Titulação 

487.426.001-20 Aldo Antonio Vieira da Silva Integral Mestre 

568.869.691-53 Alberto Sales e Silva Integral Mestre 

655.467.251-68  André Valente de Couto Parcial Mestre 

550.009.161-15  Clodoaldo Nunes Integral Mestre 

689.848.801-59 Custódio Gastão da Silva Júnior Integral Mestre 

004.125.198-95   Djalma Souza Queiroz Junior Integral Mestre 

651.693.791-53   Ed’ Wilson Tavares Ferreira Integral Doutor 

314.570.291-20     Eliane Maria Duarte de Barros Integral Mestre 

486.711.501-00 Érica Bussiki Figueiredo Integral Mestre 

572.129.291-15    Gerson Kazuyoshi Kida Integral Especialista 

085.519.707-20 Guilherme Pires Silva de Almeida Integral Especialista 

626.885.881-68  Inara Aparecida Ferrer Silva Integral Mestre 
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771.637.881-34  Jacira Soares da Silva Lopes Integral Mestre 

689.795.251-68  Juliana Fonseca Antunes Integral Mestre 

830.183.791-87   Juliana Saragiotto Silva Integral Mestre 

046.299.296-90 Marilson de Oliveira Correa Integral Especialista 

571.350.881-15   Mônica Cristiane Moreira Crispim Integral Mestre 

544.243.641-00 Reginaldo Hugo S. dos Santos Parcial Mestre 

537.483.521-15  Rothschild Alencastro Antunes Integral Especialista 

328.158.671-68  Ruy de Oliveira Integral Doutor 

141.041.211-34 Silvino Soares Correa Integral Doutor 

345.834.911-15  Sônia Regina Guimarães Fonseca Integral Especialista 

020.895.391-43 Suliane de Oliveira Carneiro Horista Graduado 

849.014.971-20 Valtemir E. do Nascimento Integral Doutor 

570.393.211-49  Wilnice Tavares Reis Oliveira Integral Mestre 

147.703.261-49     Willian de Souza Pereira Integral Doutor 

 

XXXIII. Instalações Físicas e Equipamentos 

 

As instalações do Departamento da Área de Informática são compostas de sala de professores 

equipadas com mesa de 8 lugares e uma mesa para 6 lugares, há também a disposição dois micro-

computadores da marca HP. 

São disponibilizadas 3 salas de aulas com acomodação para 40 alunos e 10 laboratórios de 

informática com acomodação de  20 e alunos e respectivos computadores, sendo que destes 10 

laboratórios existem 7 em bom estado de conservação com necessidade de revitalização de pintura e 

reformulação do layout das mesas. Estes laboratórios estão equipados com computadores novos e 

antigos, os laboratórios 1, 2, 3, 5 e 6 são equipados com computadores novos, os demais estão 

equipados com computadores antigos e portanto já  será necessário a troca dos mesmos. Todas os 

laboratórios tem aparelho de ar-condicionado e data-show e as salas de aulas com ventiladores de 

teto e ar-condicionado.   

Os laboratórios necessitam de modificação em seus layouts para que seja adequados de forma a 

apresentar uma ambiente em que o aluno fique de frente para o professor. Atualmente, os alunos 

ficam de frente para a parede o que não é viável para um bom aprendizado, haja visto que os alunos 

tem de se reposicionar para se atentarem às explicações do professor. 

  

Todas as salas e laboratórios permitem acessibilidade. Para acesso as salas de aulas está 

disponibilizado elevador para os alunos com dificuldade de locomoção. Os laboratórios, por 

estarem no térreo da edificação, facilitam o acesso para qualquer portador de necessidades 

especiais. 

 

INSTALAÇÕES ESPECIAIS E LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS: 

CENÁRIOS/AMBIENTES/LABORATÓRIOS PARA A FORMAÇÃO GERAL/BÁSICA  

 

O curso utiliza laboratório específico apenas para aulas multimídias (apenas no primeiro módulo) e 

nos demais módulos utiliza laboratório de informática de uso geral. 

 

TIPOS DE AMBIENTES/LABORATÓRIOS DE ACORDO COM A PROPOSTA DO CURSO 

O curso utiliza laboratório específico apenas para aulas multimídias (apenas no primeiro módulo) e 

nos demais módulos utiliza laboratório de informática de uso geral. 
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QUANTIDADE DE AMBIENTES/LABORATÓRIOS DE ACORDO COM A PROPOSTA 

DO CURSO 

IES possui 10 laboratórios de informática que atendem aos cursos de graduação tecnológicas e aos 

demais cursos técnicos e médios da IES. 

 

ESPAÇO FÍSICO (ADEQUAÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES, DIMENSÕES, MOBILIÁRIO, 

ILUMINAÇÃO, ETC)E ACÚSTICA) 

Os laboratórios atendem em relação as dimensões, quantidade de mobiliário (cadeiras giratórias e 

bancadas) e computadores, possuíndo boas condições de iluminação, limpeza, acústica e ventilação. 

Abaixo segue detalhamento das dimensões dos laboratórios: 

 

Lab 01: 11.5 de comprimento e 6.8 de largura. 

Lab 02: 11.5 de comprimento e 5 de largura 

Lab 03: 8.85 de comprimento e 5.30 de largura. 

Lab 04: 11.5 de comprimento e 4.8 de largura. 

Lab 05: 11.5 de comprimento e 4.75 de largura. 

Lab 06: 11.5 de comprimento e 3.86 de largura. 

Lab 07: 9.8 de comprimento e 4.85 de largura. 

Lab 08: 6.95 de comprimento e 7.80 de largura. 

Lab 09: 6.95 de comprimento e 7.80 de largura. 

Lab 10: 11.5 de comprimento e 6.80 de largura. 

EQUIPAMENTOS 

 

Todos os laboratórios de informática estão em perfeito estado e condição de uso normal. 

 

Laboratório 1 = 20 máquinas, HD 200 Gb, Memória 4 GB, Processador Intel 2,4 Ghz, CD-RW 

 

Laboratório 2 = 20 máquinas, HD 200 Gb, Memória 4 GB, Processador Intel 2.66 Ghz, CD-RW, Placa de som e Caixa 

de Som; 

 

Laboratório 3 = 20 máquinas, HD 200 Gb, Memória 4 GB, Processador Intel 4 2.66 Ghz, CD-RW, Placa de som e Caixa 

de Som; 

 

Laboratório 4 = 20 máquinas, HD 200 Gb, Memória 1 GB, Processador Intel 3 2.4 mhz 

 

Laboratório 5 = 20 máquinas, HD 200 Gb, Memória 1 GB, Processador Intel 3 2.4 mhz 

 

Laboratório 6 = 20 máquinas, HD 200 Gb, Memória 4 GB, Processador Intel 2.66 Ghz, CD-RW, Placa de som e Caixa 

de Som; 

 

Laboratório 7 = 20 máquinas, HD 200 Gb, Memória 1 GB, Processador Intel 3 2.4 mhz 

 

Laboratório 8 = 20 máquinas, HD 200 Gb, Memória 1 GB, Processador Intel 3 2.4 mhz  

 

Laboratório 9 = 10 máquinas, HD 200 Gb, Memória 1 GB, Processador Intel 3 2.4 mhz  

 

Laboratório 10 = 20 máquinas, HD 200 Gb, Memória 1 GB, Processador Intel 3 2.4 mhz  

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

A Instituição dispõe projeto de instalação de mais dois laboratórios para atender aos novos cursos. 

Hoje contamos com 10 laboratórios, sendo que possuímos laboratórios exclusivos para o ensino do 
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curso superior em Sistemas para Internet, personalizados com os softwares necessários por 

módulo/turma. 

A manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos é efetuada por uma equipe composta por 

professor (coordenador) especialista em redes de computadores, 4 técnicos (estagiários) em 

instalação, configuração e montagem de computadores e atendimento aos laboratórios. 

 

MATERIAIS 

Os materiais permanentes e de consumo são adequados em quantidade e qualidade para atender as 

necessidades do curso. 

Os materiais de consumo são mouses, cabos de rede, força, teclado. 

NORMAS E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

A Instituição conta com controle de retirada e entrega das chaves de laboratórios e normas de uso 

dos laboratórios que contam com a colaboração dos professores que estão utilizando os mesmos. 

Na área de prevenção de incêndio possui uma rede de hidrantes. 

 

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

Todos laboratórios são equipados com portas de ferro e com duas fechaduras (simples e trava de 

segurança). As chaves dos laboratórios ficam guardadas em armário com chave na Coordenação de 

Laboratórios. 

No corredor onde se localizam os laboratórios encontram-se extintores que são trocados sempre que 

necessário (prazo validade expira). 

ATIVIDADES DE ENSINO (PLANEJAMENTO, ABRANGÊNCIA OU ÁREAS DE ENSINO 

ATENDIDAS, QUALIDADE, ETC.) 

As atividades realizadas nos laboratórios possuem um planejamento que é coerente com o projeto 

pedagógico do curso e habilidades lecionadas 

SERVIÇOS PRESTADOS (PLANEJAMENTO, ABRANGÊNCIA OU ÁREAS DE ENSINO 

ATENDIDAS, QUALIDADE, ETC.) 

Os serviços prestados realizados nos laboratórios possuem um planejamento que é coerente com o 

projeto pedagógico do curso e habilidades lecionadas. 

Atendemos ao Projeto Social-Day onde alunos carentes, bem como a comunidade em geral,  

utilizam laboratórios para promovermos a inclusão digital 

ORIENTAÇÃO DE ALUNOS 

A quantidade de alunos e professores é adequada para as atividades desenvolvidas nos laboratórios. 

PROTOCOLOS DE EXPERIMENTOS 

As experiências que são desenvolvidas estão claramente definidas pelo professor da disciplina em 

laboratório. 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

Não se aplica. 
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IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE ATUALIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

Os procedimentos de aquisição de produtos/serviços da área acadêmica, de uma maneira geral, 

incluídos os Laboratórios, estão sistematizados pela Diretoria de Administração e Planejamento - 

DAP, estabelecendo as rotinas para os cursos e demais setores da Instituição. No caso específico dos 

Laboratórios, sejam os de informática, sejam os do ensino é levada em consideração a solicitação 

inicial dos cursos para desencadear os procedimentos administrativos de aquisição. 

 

Vale registrar que, no caso dos Laboratórios de Informática, a IES procura prover os equipamentos, 

atualizando-os para a instalação dos softwares solicitados, sendo que, no que se refere ao aumento 

de equipamentos este se dá em função da expansão dos cursos, do aumento do alunado e de 

componentes curriculares nos cursos em oferta que demandam o uso destes equipamentos. A 

manutenção dos equipamentos de informática é realizada pelos técnicos da Coordenação de 

Laboratórios de Informática e pela Gerência de Tecnologia de Informação.  

SOLICITAÇÕES DE EQUIPAMENTOS 

As solicitações efetuadas a seguir têm como objetivo garantir o bom funcionamento do curso de 
INTEGRADO TÉNICO EM INFORMÁTICA de acordo com o que se considerou na elaboração deste projeto, 
bem como visam garantir o reconhecimento do curso nas futuras avaliações do MEC. 
É importante salientar que os EQUIPAMENTOS DE ROBÕS LEGOS solicitados para a disciplina de 
PROGRAMAÇÃO DE ROBÓTICA devem estar disponíveis  a partir do 3º ano letivo do curso para a referida 
disciplina for ofertada. 
 

XXXIV. Núcleo Docente Estruturante 

 

Não se aplica. 

 

XXXV. Acessibilidade 
 
O IFMT assumiu em seu Plano de Desenvolvimento  Institucional 2010-2014 o compromisso de se 

adequar  aos requisitos de acessibilidade consignados pela legislação e padrões governamentais. 

Assim, o IFMT  tem buscado ao longo dos anos promover a adequação e implantação dos padrões 

de acessibilidade através da implementação das seguintes ações: 

 

• Adequar-se ao que prescreve a legislação e aos padrões governamentais de acessibilidade; 

• Promover a integração  de softwares para ambiente desktop e sítios,  dentro dos padrões  

sugeridos pela SETEC/MEC. 

 Promover a acessibilidade aos portadores  de necessidades especiais tanto para servidores da 

Instituição, comunidade   escolar e a sociedade em geral em seus sistemas  acadêmicos,  

administrativos e em demais serviços. 

• Adquirir  mobiliário adequado de trabalho para servidores da Instituição, englobando 

servidores que possuem necessidades especiais, seja ela de qualquer natureza. 

• Promover treinamento para o pessoal técnico  e usuários  para adequação  aos padrões  hoje 

existentes   e também proporcionar treinamento de acessibilidade de softwares, hardware e 

atendimento aos usuários portadores de necessidades especiais, seja ela de qualquer 

natureza. 

 

Como forma de facilitar a locomoção dos usuários com necessidades especiais a todo o prédio foi 

instalado um elevador com acesso aos pisos superiores.  Também é verificada a existência de 

rampas  de acesso para facilitar a locomoção desses usuários.  Cabe ainda mencionar que o campus 

Cuiabá já possui banheiros adequados ao uso dos PNEEs.  Portanto, as ações acima citadas 
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demonstram  que o campus Cuiabá já consegue prover as condições estruturais mínimas 

demandadas pelos PNEEs. 
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