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1 – IDENTIFICAÇÃO DO CURSO:  

1.1. Título do Curso  

Tecnologias da Informação e Comunicação para Maturidade.  

1.2. Eixo Tecnológico  

Informação e Comunicação.  

1.3. Área de abrangência  

Estrutural e região do entorno.  

1.3. Local da oferta  

Campus Estrutural.  

1.4. Carga horária total 

 200h.  

1.5. Público Alvo 

Pessoas com no mínimo 40 anos de idade que pretendem aprender a operar tecnologias da informação e 

comunicação. 

1.6. Nível mínimo de escolaridade  

Ensino Fundamental Incompleto.  

1.7. Idade mínima exigida  

40 anos.  

1.8. Período de realização  

2018/1.                                                 

1.9. Forma de ingresso  

Sorteio de interessados.  

1.10. Qualificação conferida  

O curso de Formação Inicial Continuada (FIC) de Tecnologias da Informação e Comunicação para 

Maturidade do Instituto Federal de Brasília (IFB) - Campus Estrutural, confere aos concluintes aprovados 

em todos os componentes curriculares e com atendimento à frequência mínima exigida, o Certificado de 

Conclusão de Curso de Formação Inicial Continuada (FIC) de Tecnologias da Informação e Comunicação.  

1.11. Número de vagas por turma  

40 vagas.  
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2 – JUSTIFICATIVA  

O Instituto Federal de Brasília de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – IFB foi criado em 

2008 por meio da lei 11.892/2008. Desde então, o instituto vem se estruturando e consolidando as atividades 

de ensino no DF. Hoje o IFB conta com 10 Campi: Campus Brasília, Campus Ceilândia, Campus Estrutural, 

Campus Gama, Campus Planaltina, Campus Samambaia, Campus Taguatinga, Campus São Sebastião, 

Campus Riacho Fundo, Campus Taguatinga Centro.  

É importante destacar que o IFB tem, ainda, como missão “oferecer ensino, pesquisa e extensão no 

âmbito da Educação Profissional e Tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, por meio da 

produção e difusão de conhecimentos, contribuindo para a formação cidadã e o desenvolvimento sustentável 

comprometidos com a dignidade humana e a justiça social” (BRASIL, 2014).  O IFB elencou fundamentos 

para balizar suas ações, dentre eles destaca-se o comprometimento com a formação de um cidadão 

trabalhador, capaz de ser sujeito de sua trajetória, capaz de atuar profissionalmente nos diversos setores da 

economia.   

O IFB - Campus Estrutural, objetivando atender tanto aos princípios dos Institutos Federais, quanto 

atender às demandas locais de qualificação inicial e continuada e a formação cidadã, a partir da inclusão 

digital de adultos da Cidade Estrutural e entorno, oferece o curso de Tecnologias da Informação e 

Comunicação na Maturidade na modalidade FIC. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) apresentaram significativo crescimento nas 

últimas décadas, tanto no que se refere ao surgimento de novos recursos quanto em relação ao alcance de 

nossos usuários, seja no amplo uso no mundo do trabalho e como entretenimento. As possibilidades que as 

TICs proporcionam têm caracterizado o mundo como globalizado e conectado em rede. Assim, a grande 

disseminação, aplicabilidade e uso dessas tecnologias, seja para trabalho, entretenimento ou educação, 

justificam a premissa de que a inclusão digital contribui para a inclusão social. O uso dessas tecnologias 

promove a inclusão social, inclusive pelo acesso à informação, o empoderamento do cidadão dos seus 

direitos e das políticas públicas e a possibilidade de interação social.    

Soma-se à importância da inclusão digital como desenvolvimento pleno da cidadania o lamentável 

panorama da comunidade local no que se refere ao acesso às tecnologias da informação e comunicação. A 

Cidade Estrutural apresenta os menores índices de acesso ao mundo digital se comparado as demais regiões 

administrativas do Distrito Federal. Enquanto na Cidade Estrutural apenas 27% possuem microcomputador 

em casa, a média no Distrito Federal é de 47%. Quanto ao acesso à internet a disparidade é ainda mais 

alarmante: apenas 35% dos domicílios da Estrutural possuem acesso à internet diante de 71% da média do 
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DF (PDAD, 2015). Vale ressaltar ainda que na SCIA/Estrutural é baixíssima a renda per capita da população, 

somados às baixas escolaridade e qualificação profissional.  

Diante dos dados mencionados, a presença do IFB na Cidade Estrutural tem o compromisso com a 

formação cidadã, a capacitação e qualificação da população adulta da comunidade e, consequentemente, de 

empregabilidade e de desenvolvimento local. Nesse sentido, o curso FIC (Formação Inicial e Continuada) – 

Tecnologias da Informação e Comunicação do IFB – Campus Estrutural contribuirá para a promoção da 

inclusão e da justiça social de uma parcela significativa da comunidade, excluída historicamente de 

oportunidades de acesso. 

  

3 – OBJETIVOS  

 3.1 Objetivo Geral: 

Dar acesso à comunidade local à compreensão e operação de ferramentas indispensáveis dos sistemas 

operacionais, bem como o funcionamento dos programas mais comumente utilizados. 

3.2 Objetivos específicos: 

• Capacitar os estudantes na compreensão de conceitos básicos em informática;  

• Habilitar os estudantes para reconhecer diferentes tipos de hardware e software;  

• Oferecer subsídios para que os participantes desenvolvam as habilidades aprendidas tanto em 

sua residência quanto no mundo do trabalho; 

• Garantir a inclusão digital e social. 

   

4 – PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO  

Ao final deste curso, o estudante deverá ser capaz de:  

• Fazer uso proficiente das tecnologias da informação e comunicação;  

• Utilizar o conhecimento adquirido no uso de suas atividades cotidianas e no mundo do 

trabalho;  

• Demonstrar conscientização quanto aos princípios éticos para a cidadania, respeito e 

responsabilidade; 

• Atuar nos diferentes espaços sociais de forma ativa e cidadã. 
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5 – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

5.1 Matriz Curricular  

Componentes Curriculares  

1º Semestre  

Carga  horária  

(hora/relógio=h)  

Carga horária  

(hora/aula=h/a)  

Nº  de  

semanais  

aulas  

Tecnologias da Informação e 

Comunicação  

100h 120h/a 5  

Língua Portuguesa  40h 48h/a 2  

Arte e Cultura 30h 36h/a 1,5  

Inglês Instrumental 30h 36h/a 1,5  

Total  200h 240h 10  

  

5.2 Detalhamento dos Componentes Curriculares  
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COMPONENTE 

CURRICULAR  

BASES TECNOLÓGICAS  HABILIDADES  BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tecnologias da 

Informação e 

Comunicação para 

maturidade 

- Conceitos básicos: definição 

de informática, evolução histórica e 

suas gerações;  

- Noções de hardware e 

software; 

-  Informação: definição, tipos e 

respectiva quantificação; 

- Processamento de informação: 

componentes e conceitos gerais; 

-  Componentes de um sistema 

de informática; 

- Tipos de software, sua 

interligação e modo de interação com 

o usuário; 

- Sistemas operacionais: 

definição e função (Tipos de 

interfaces, Software aplicativo; 

- Compreender processo 

recente de popularização das 

tecnologias da informação e 

comunicação;  

- Aplicar noções de 

hardware e software de um 

microcomputador; 

- Operar e gerenciar um 

sistema operacional; 

- Realizar operações de 

busca e pesquisa na internet;  

- Realizar operações com 

correio eletrônico, tais como: criar 

e-mail, enviar e receber 

mensagens e anexar arquivos. 

BÁSICA  

 

1. BOGHI, C.; SHITSUKA, R. 

Aplicações práticas com Microsoft Office 

Excel 2003 / Solver – Ferramentas 

computacionais para a tomada de decisão. 

São Paulo: Érica, 2005. 

 

2. COSTA, C. M. C; EPAMINONDAS, J. 

M; WANDERLEY, P. H. S. Informática 

Básica para a terceira idade. Brasília: 

Editora IFB, 2016. 

 

3. MACHADO, F. B.; MAIA, L. P. 

Arquitetura de Sistemas Operacionais. 3. 

ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 
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- Processador de Texto: 

Microsoft word;  

- Planilha eletrônica: microsoft 

excel;  

- Internet: histórico, protocolos, 

tipos de navegadores, utilização de 

buscadores, e-mails. 

-  Sites e redes sociais;  

4. RAMALHO, J. A. Introdução à 

informática: teoria e prática. São Paulo: 

Futura, 2003. 

 

COMPLEMENTAR  

1. VELLOSO, F. de C. Informática – 

conceitos básicos. 7. ed. Rio de janeiro: 

Elselvier/Campus, 2004. 
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COMPONENTE 

CURRICULAR  

BASES TECNOLÓGICAS  HABILIDADES  BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Língua Portuguesa 

- Sociolinguística -  conceitos 

essenciais: preconceito linguístico. 

Variantes linguísticas. Norma culta 

ou padrão versus as variantes do 

cotidiano. Adequação linguística. 

- Exercício diagnóstico. 

- Texto verbal, texto visual, 

texto verbo-visual. 

- Linguagem oral: instruções, 

perguntas e respostas; 

-  Sistema alfabético e 

ortografia: segmentação das 

palavras; 

-  Leitura e escrita de 

diferentes gêneros textuais: lista, 

receitas e instruções, formulários e 

- Desenvolver maior desenvoltura 

na oralidade.  

- Desenvolver a capacidade de 

escuta e fala ao tempo e espaço de fala 

do outro.  

- Compreender o funcionamento 

do sistema de escrita, das características 

e normas que condicionam seu uso.  

- Fazer uso dos conhecimentos 

linguísticos em suas práticas sociais 

com a finalidade de intervenção e 

transformação da realidade.  

- Conhecer diferentes 

modalidades de textos de forma 

autônoma.  

- Construir produções textuais de 

BÁSICA  

1.          Albuquerque, Eliana Borges 

Correia de / Leal,Telma Ferraz.  A 

Alfabetização de Jovens e Adultos em 

uma Perspectiva de Letramento. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2007. 

 

2.   ANTUNES, Irandé.  Aula de 

Português: encontro & interação. São 

Paulo: Parábola, 2003. 

   

4.      BAGNO, Marcos. A norma 

oculta: língua e poder na sociedade 

brasileira. São Paulo: Parábola, 2003. 

 

 



  

  

  

  

   
Instituto Federal de Brasília - IFB  

  

4  

 

questionários, bilhetes, cartas,  

mensagens eletrônicas, anúncios, 

folhetos e cartazes; ditos populares 

e anedotas, experiências de vida e 

biografias. 

- Análise linguística: flexão 

das palavras e concordância, 

substituição de palavras. 

nível básico inicial, adequando o uso 

formal e informal da língua-alvo.  

- Realizar a leitura e  

compreensão de textos simples, 

construídos com o emprego de 

sentenças e expressões cotidianas. 

- Empregar adequadamente 

estruturas gramaticais e lexicais básicas 

da língua portuguesa. 

COMPLEMENTAR  

 

1.  ANTUNES, Irandé. Lutar com 

palavras: coesão e coerência. São 

Paulo: Parábola, 2005. 

 

2. FREIRE, Paulo. Pedagogia da 

Autonomia: saberes necessários à 

prática educativa. São Paulo: Paz e 

Terra. 1996. 148 p. 
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COMPONENTE 

CURRICULAR  

BASES TECNOLÓGICAS  HABILIDADES  BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA  

  

  

  

  

  

  

  

  

Arte e Cultura 

- Arte como um meio de 

expressão humana. 

- Elaboração de composições 

plásticas utilizando pintura, 

desenho, modelagem, 

construção e colagem. 

- Técnicas para expressar-se 

por meio da arte. 

- Desenhos orientados (como 

autorretrato) ou não. 

- Leitura e releitura de obra de 

arte. 

- Apreciação de literatura de 

cordel, repente, rap e demais 

manifestações artísticas 

presentes na cultura popular. 

- Apreciação da arte indígena 

- Reconhecer a arte como um meio de 

expressão humana. 

- Valorizar as habilidades artísticas que 

os estudantes trazem de suas 

experiências de vida. 

- Desenvolver diferentes expressões 

artísticas, por meio da sensibilidade, 

reflexão e interpretação. 

- Reconhecer a expressão artística como 

possibilidade de intervenção social. 

- Reconhecer em diferentes obras 

artísticas a relação e uso da cor na 

composição. 

- Trabalhar o desenho para o 

desenvolvimento da coordenação 

motora, cognitiva e emocional. 

- Proporcionar aos estudantes visitas a 

BÁSICA  

1. 1. BARBOSA, Ana Mae. A imagem no 

ensino da arte: anos oitenta e novos tempos. 

São Paulo: Perspectiva; Porto Alegre: 

Fundação IOCHPE, 1991. 

 

COMPLEMENTAR  

1. BARBOSA, A. M.; COUTINHO, R. 

G. (Org.). Arte/educação como mediação 

cultural e social. São Paulo: UNESP, 2009 

 

2. CHRISTOV, Luiza Helena da S.; 

MATTOS, Simone Aparecida R. (Orgs.). 

Arte-educação: experiências, questões e 

possibilidades. São Paulo: Expressão e Arte, 

2006. 
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brasileira. 

- Apreciação da música 

africana e sua influência nas 

danças populares. 

teatros, museus e exposições culturais. 

- Conhecer e estudar a influência das 

matrizes indígena e africana na cultura 

brasileira. 
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COMPONENTE 

CURRICULAR  

BASES TECNOLÓGICAS  HABILIDADES  BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Inglês Instrumental 

- A Língua Inglesa e as 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação; 

- Vocábulos da Língua 

Inglesa em temáticas 

relacionadas à área de 

informática e ao mundo do 

trabalho.   

-  Conhecimentos da 

Língua Inglesa no acesso às 

informações tecnológicas e 

culturais, considerando o 

contexto socioeconômico do 

estudante trabalhador.  

 

- Empregar a Língua Inglesa na 

ampliação à ciência, à cultura, à 

tecnologia e ao mundo do trabalho; 

- Compreender a relação existente 

entre a Língua Inglesa e as Tecnologias 

da Informação e Comunicação; 

- Identificar o uso de determinados 

termos e expressões estrangeiras na 

comunicação cotidiana; 

- Entender a comunicação como 

troca de ideias e de valores culturais 

entre povos; 

- Assimilar o vocabulário em 

inglês próprio da área de informática; 

- Ampliar o conhecimento de 

vocabulário semântico básico para uso 

cotidiano e o mundo do trabalho.  

BÁSICA  

 

1.      LATHAM-KOENIG, Cristina & 

OXENDEN, Clive & SELIGSON, Paul. 

English File Elementary Student’s Book.3rd 

Edition. Oxford University Press – ELT, 2012 

 

2.      LATHAM-KOENIG, Cristina & 

OXENDEN, Clive & SELIGSON, Paul. 

English File Elementary Workbook. 3rd 

Edition. Oxford University Press – ELT, 2012. 

 

COMPLEMENTAR  

1.     Dicionário: Oxford Escolar para 

Estudantes brasileiros de Inglês. Oxford 

University Press – ELT, 2009. 
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6 – METODOLOGIA  

A proposta metodológica está baseada na educação dialógica de Paulo Freire, em que os estudantes 

são envolvidos em discussões de questões próximas ao vivido, tornando o conhecimento relevante para a 

formação de atitudes críticas, que são essenciais aos cidadãos. Além disso, é nessa busca e investigação do 

pensamento-linguagem do indivíduo referido à sua realidade que “o diálogo da educação como prática da 

liberdade” se instaura, pois, a investigação do “universo vocabular mínimo” pode possibilitar ao homem, 

além da apreensão, uma forma crítica de pensar o mundo (FREIRE, 2014). 

O curso compreenderá 200h ou 240h/aula de aulas simultaneamente teóricas e práticas, ministradas 

através de:  

• Aulas expositivas e participativas;  

• Dinâmicas em grupo;  

• Trabalhos em pequenos e grandes grupos;  

• Visitas guiadas;  

• Registros reflexivos1;  

• Apreciações artísticas e debates;  

• Atividades práticas;  

• Avaliações qualitativas e quantitativas.  

  

7 – INFRAESTRUTURA DO CAMPUS ESTRUTURAL 

7.1 Instalações e Equipamentos 

                  O Campus Estrutural conta com a seguinte Infraestrutura: 

Salas de aula 12 (doze) Auditório. 01 (um) 

Biblioteca 01 (uma) 
Laboratório de 

Física/Química/Biologia 
01 (um) 

Banheiros 04 (quatro) Laboratório de Informática 02 (dois) 

                                                           
1 Mais informações na obra de FREIRE, Madalena. A metodologia. In: GENESCÁ, Ana C. G; CID, Lucia de A. (Orgs). Pró-

Saber: Imaginação e Conhecimento. Edições Pró-Saber, Rio de Janeiro, 2013. Cap. 2.  
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Almoxarifado 01 (um) Salas da Diretoria de Ensino 01 (uma) 

Sala dos 

professores 
01 (uma) 

Salas da Diretoria de 

Administração 
01 (uma) 

Recepção 01 (uma) Sala da Direção Geral 01 (uma) 

Auditório 01 (um) Sala do Registro Acadêmico 01 (uma) 

Sala do Napne 01 (uma) Espaço de Convivência  01 (um) 

Cozinha/refeitó

rio 
01 (um) Quadra Poliesportiva 01 (uma) 

Sala da 

Coordenação 

de Curso 

01 (uma) 
Laboratório de Motores à 

combustão 
01 (um) 

Oficina de 

manutenção 

Automotiva 

01 (uma) 
Laboratório de Hidráulica e 

Pneumática 
01 (um) 

Laboratório de 

Motores à 

combustão/Met

rologia 

01 (um) Laboratório Automotivo 01 (um) 

Laboratório de 

Eletroeletrônic

a 
01 (um)   

        

7.2 Biblioteca e Acervo Bibliográfico 
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A biblioteca possui 2 (dois) pavimentos, totalizando 193 m2, sendo o pavimento inferior reservado 

para o acervo bibliográfico e as consultas online, e o superior para estudo em grupo. A estrutura da biblioteca 

conta com os seguintes recursos: 

 

Horário de 

atendimento 

Espaço Físico para 

Estudos 

Serviços  

Oferecidos 

Servidores 

9h às 22h de 

segunda a 

sexta-feira 

16 cabines para estudo 

individual, das quais 9 

possuem computadores. 

6 mesas para estudo em 

grupo ou individual de 

forma compartilhada. 

A área da biblioteca é de 

aproximadamente 185 m² 

Cadastro a novos usuários, 

consulta local, empréstimo 

domiciliar e devolução de 

documentos do acervo 

bibliográfico, cursos de 

normatização de trabalhos 

acadêmicos, cursos sobre 

acesso ao portal de periódicos 

da Capes e treinamento de 

usuários para o uso do sistema 

SIABI. 

2 bibliotecários e 

2 auxiliares de 

biblioteca 

Quadro 1 – Estrutura da Biblioteca do Campus Estrutural. 

O acervo da Biblioteca conta com livros da bibliografia básica e complementar dos cursos oferecidos 

pelo Instituto, entre eles materiais de referência, livros, periódicos impressos e eletrônicos, normas ABNT e 

multimeios. 

O acervo é atualizado de forma a disponibilizar fontes de informação relacionadas aos cursos 

oferecidos pelo campus, atendendo às solicitações de docentes, discentes e aos programas das disciplinas. 

A consulta ao acervo é realizada via Internet – on-line pelo site ifb.edu.br - ou consulta local. 

Área de Conhecimento Títulos Volumes 

Ciências Naturais e Matemática  178 1002 

Engenharias 67 197 

Ciências Sociais Aplicadas 117 391 

Ciências Humanas 34 85 

Linguística, letras e artes 164 325 

              Quadro 2 – Livros do Campus Estrutural divididos por área do conhecimento. 
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  8 – RECURSOS 

8.1 Recursos de infraestrutura: 

01 Sala de aula: equipada com 40 carteiras, quadro branco, apagador para quadro branco, 

computador, Datashow, mesa e cadeira. 

01 Laboratório de Informática equipado com 40 computadores em rede wireless. 

 

8.2 Recursos humanos: 

01 docente de Informática; 

01 docente de Língua Portuguesa; 

01 docente de Artes; 

01 docente de Língua Inglesa; 

01 técnico administrativo em Pedagogia; 

01 técnico em assuntos educacionais. 

 

8.3 Recursos materiais: 

Pincéis para quadro branco (preto, azul e vermelho); flip chart; folhas para flip chart; cartolinas 

coloridas, papel criativo, cola, tesoura, revistas para recorte, tinta guache (diversas cores) e pincéis.  

 

9 – AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE CONCLUSÃO DO CURSO  

A avaliação da aprendizagem do estudante deverá realizar-se de forma contínua e sistemática ao 

longo do curso. O processo avaliativo deverá contemplar as modalidades de avaliação, a seguir:  

• I – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA – o professor fará uso de atividades avaliativas, no início 

do curso, com o objetivo de verificar o conhecimento prévio do aluno e ter subsídios para um replanejamento 

e/ou readequação do conteúdo a ser ministrado.  

• II – AVALIAÇÃO FORMATIVA – o professor utilizará atividades para avaliar o processo de 

ensino-aprendizagem, considerando atitudes, participação e desenvolvimento do aluno, além do domínio de 

conteúdos curriculares e das habilidades e competências indicadas no Plano de Curso.   

• III – AVALIAÇÃO SOMATIVA – o professor fará uso de atividades avaliativas com o 

objetivo de verificar o resultado do processo de ensino-aprendizagem em sua totalidade. Essas atividades são 
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realizadas ao final de cada componente curricular. As avaliações são direcionadas para a verificação das 

habilidades e competências.  

Nas avaliações poderão ser usados como instrumentos o pré-teste ou teste diagnóstico, provas escritas 

e/ou orais, projetos, resolução de problemas, estudos de caso, painéis integrados, fichas de observação, 

exercícios, questionários, pesquisa, dinâmicas, testes, práticas profissionais, seminários, relatos de 

experiência, relatórios e portfólio, auto avaliação, dentre outros.  

Ressalta-se que, para fins de obtenção do certificado de conclusão deste curso, o estudante deverá 

obter média final mínima de 5,0 em cada um dos módulos componentes deste curso, assim como garantir o 

limite legal de 75% de frequência.  

  

10 – CERTIFICADOS  

O curso de Formação Inicial Continuada (FIC) de Tecnologias da Informação e Comunicação para 

a Maturidade do Instituto Federal de Brasília (IFB) – Campus Estrutural, confere aos concluintes aprovados 

em todos os componentes curriculares e com atendimento à frequência mínima exigida, o Certificado de 

Conclusão de Curso de Formação Inicial Continuada (FIC) de Tecnologias da Informação e Comunicação 

para a Maturidade.   
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