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Quadro 1 - Dados de Identificação da Instituição

 Dados da Unidade Escolar

CNPJ: 10.791.831/0001-82

Razão Social: Instituto de Educação, Ciências e Tecnologia de Brasília

Nome de Fantasia: Instituto Federal de Brasília

Unidade: Campus Brasília

Esfera Administrativa: Federal

Endereço da Unidade: SGAN 610, Módulos D, E, F e G

Cidade/UF/CEP: Brasília – DF CEP: 70860-100

Telefone/: (DDD) fone Fax: (61) 2193-8050

E-mail de contato da Unidade: gustavo.barros@ifb.edu.br

Site Institucional: http://www.ifb.edu.br/

Área do Curso: Informática

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação

 Quadro 2 – Dados do Curso 
DADOS DO CURSO

Forma Integrado ao Ensino Médio

Eixo Tecnológico do Curso Informação e Comunicação

Habilitação Técnico em Informática

Carga Horária
3.567 horas / 4.280 h/a
Estágio não obrigatório
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1 APRESENTAÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília tem como objetivo

principal atender a carência de mão de obra especializada em diversas áreas do conhecimento,

promover a educação profissional nos diversos níveis e proporcionar o desenvolvimento da região.

Para alcançar suas finalidades institucionais o IFB tem como missão:

Produzir  e  difundir  o  conhecimento  científico  e  tecnológico  no  âmbito  de  educação
Profissional, por meio do ensino, de pesquisa e de extensão para a formação profissional e
cidadão  contribuindo  para  o  desenvolvimento  sustentável  do  Distrito  Federal  e  entorno.
(BRASIL, 2009).

Com vistas  à  missão  institucional  do  IFB,  buscou-se junto  às  administrações  locais,

sindicatos,  conselhos  de  classe,  dentre  outros,  informações  que  apontassem as  potencialidades

socioeconômicas e as carências de mão de obra na região, de modo a indicar as prioridades para

oferta de cursos nas diversas modalidades de ensino. 

Sendo assim, o IFB passa a oferecer no Campus Brasília o Curso Técnico em Informática

integrado  ao  ensino  médio,  que  se  enquadra  no  Eixo  Tecnológico  de  “Informação  e

Comunicação”, integrante do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. 

As políticas, os programas e as práticas pedagógicas do Instituto Federal de Brasília –

Campus Brasília  deverão  propiciar  condições  para  que  os  egressos  da  Educação  Profissional

integrada  ao  Ensino  Médio  apresentem  um  perfil  caracterizado  por  competências  básicas  e

profissionais que lhes permitam desenvolver com segurança suas atribuições profissionais, lidar

com  contextos  caracterizados  por  mudanças,  competitividade,  necessidade  permanente  de

aprendizado, revisão de posições e práticas e desenvolvimento de atitudes.

O  Técnico  em  Informática,  no  exercício  pleno  de  suas  atribuições,  deverá  ser  um

indivíduo: responsável,  criativo,  crítico,  diligente,  prudente, pontual,  consciente da ética, tendo

espírito de liderança e participante no processo transformador da sociedade. Vale ressaltar ainda,

que  no  âmbito  de  formação  desse  profissional  o  mesmo  deve  desenvolver,  ao  máximo,  as

competências gerais e específicas constantes neste plano, integrando-as dentro do contexto de sua

formação.

Este  plano de  curso está  organizado conforme orienta  Resolução n.  10/2013-IFB que

aprova o Regulamento do Ensino Técnico de Nível Médio do Instituto Federal de Brasília (IFB) de

11 de junho de 2013 e a Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012, que “Define

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio” em seu

Artigo 20.
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1.1 – Histórico da Instituição

A Escola Técnica Federal de Brasília foi transformada em Instituto Federal no dia 29 de

dezembro  de  2008,  sua  origem remonta  ao  final  da  década  de  50  com a  criação  da  Escola

Agrotécnica  de Brasília,  em Planaltina,  subordinada  à  Superintendência  do  Ensino Agrícola  e

Veterinário do Ministério da Agricultura, tendo como objetivo ministrar os cursos regulares dos

antigos Ginásio e Colegial Agrícola.

A Escola de Planaltina foi criada em 17 de fevereiro de 1959 pelo Plano de Metas do

Governo do Presidente Juscelino Kubitschek (Lei nº 3.552 de 16 de fevereiro de 1959 e Exposição

de Motivos n 95 – DOU de 19/02/1959) e inaugurada em 21 de abril de 1962 com a denominação

de  Escola  Agrotécnica  de  Brasília,  subordinada  à  Superintendência  do  Ensino  Agrícola  e

Veterinário do Ministério da Agricultura, com o objetivo de ministrar cursos regulares dos antigos

Ginásio e Colegial Agrícola.

Por meio do Decreto nº 60.731 de 19 de maio de 1967, determinou-se a subordinação das

Escolas Agrícolas do Ministério da Agricultura ao Ministério da Educação e da Cultura. Com a

extinção  da  Escola  Didática  do  ensino  agrário,  os  colégios  de  aplicação  voltaram  a  ter  a

denominação anterior de Colégio Agrícola de Brasília.

O Colégio Agrícola de Brasília foi transferido para o Governo do Distrito Federal por

meio do Decreto Nº 82.711 de 24 de novembro de 1978, celebrado entre a Fundação Educacional

do  Distrito  Federal  (FEDF)  e  a  Coordenação  Nacional  do  Ensino  Agropecuário  do  Colégio

Agrícola.

A partir da Portaria nº 129 de 18 de julho de 2000, o Colégio Agrícola de Brasília passou a

denominar-se Centro de Educação Profissional – Colégio Agrícola de Brasília (CEP/CAB) cujo

funcionamento  tinha  como objetivo  a  qualificação e  requalificação profissional,  objetivando a

realização de Cursos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores e Cursos de Educação

Profissional Técnica de Nível Médio, direcionados à demanda mercadológica, principalmente na

sua área de abrangência.

A transformação do Centro de Educação Profissional/CAB em Escola Técnica Federal de

Brasília se dá em 25 de outubro de 2007 através da Lei nº 11.534.

Em 29 de dezembro de 2008, visando atender ao Plano Federal de Educação Tecnológica

na implantação de um novo modelo de instituição de educação profissional e tecnológica, é criado,

por intermédio da Lei 11.892, como entidade de natureza autárquica, vinculada ao Ministério da

Educação,  o  INSTITUTO  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E  TECNOLOGIA  DE

BRASÍLIA – IFB, com seus cinco campi: Brasília, Gama, Planaltina, Samambaia e Taguatinga

com posterior aumento para dez Campi em 2014.
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1.2 – Caracterização Regional

O Distrito Federal está constituído em 30 Regiões Administrativas. O Plano Diretor de

Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT/2007 propõe a regionalização do território do

DF pela  agregação  de  regiões  administrativas,  em sete  Unidades  de  Planejamento  Territorial,

denominadas de: Central, Central-Adjacente1, Central Adjacente 2, Oeste, Norte, Sul e Leste.

O Campus Brasília  encontra-se  na  Unidade  de  Planejamento  Territorial  Central  que

envolve as Regiões Administrativas do Plano Piloto – RA I, Cruzeiro – RA XI, Candangolândia –

RA XIX e Sudoeste/Octogonal – RA XXII.

Nesta  sessão,  apresentaremos  as  características  da  cidade  de  Brasília  e  cidades

circunvizinhas, bem como as cidades do entorno que serão beneficiadas pelos cursos do Campus

Brasília.

Brasília1

A primeira ideia para a construção de Brasília data de 1823, quando o José Bonifácio de

Andrade e Silva, Patriarca da Independência, propôs a criação de uma nova capital no interior do

Brasil como forma de garantir a segurança do país.

No ano de 1892, foi nomeada uma Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil,

para realizar um levantamento sobre topografia, clima, geologia, flora, fauna e recursos materiais

da região do Planalto Central.

Somente em 1955 foi delimitada uma área de 50 mil quilômetros quadrados – onde se

localiza o atual Distrito Federal, com o início da construção em abril de 1956, no comando do

então presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira.

No dia 21 de abril de 1960, a estrutura básica da cidade estava edificada, sendo então

inaugurada  Brasília.  Os  candangos  (nome  dado  aos  primeiros  habitantes  da  nova  cidade)

comemoram ao lado de Oscar Niemeyer,  Israel Pinheiro,  Lúcio Costa e Juscelino Kubitschek,

principais responsáveis pela construção.

Com a finalidade de facilitar a administração do Distrito Federal, em 1964 o território foi

subdividido  em oito  Regiões  Administrativas  (RA's):  Brasília,  Gama,  Taguatinga,  Brazlândia,

Sobradinho, Planaltina, Paranoá e Núcleo Bandeirante. Cada uma delas com um administrador

nomeado pelo então prefeito. Com a evolução da ocupação habitacional, por meio do Decreto nº

11.921 de 1989, procedeu-se uma nova divisão com a criação de mais quatro RA's: Ceilândia,

Guará,  Cruzeiro  e  Samambaia.  Em 1993,  mais  quatro  RA's  foram criadas:  Santa  Maria,  São

Sebastião, Recanto das Emas e Riacho Fundo. Já em 1994, outras três RA's surgiram: Lago Norte,

1 Disponível em: <http://www.brasilia.df.gov.br/sobre-a-ra-i/conheca-brasilia-ra-i.html>. Acesso em 18 agt 2013.
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Lago Sul e Candangolândia.

Mais  recentemente  foram  criadas  mais  sete  RA's:  Águas  Claras,  Riacho  Fundo  II,

Sudoeste/Octogonal, Varjão, Park Way, Setor Complementar de Indústria e Abastecimento – SCIA

e  Sobradinho  II,  Jardim  Botânico  e  Itapoã.  Ao  todo  o  Distrito  Federal  comporta  28  RA's

atualmente, cada uma com um Administrador Regional, nomeado pelo governador, responsável

pela promoção e coordenação dos serviços públicos da região.

Brasília  (RA I)  é  formada  pela  Asa  Norte,  Asa  Sul,  Setor  Militar  Urbano,  Setor  de

Garagens e Oficinas, Setor de Indústrias Gráficas, Área de Camping, Eixo Monumental, Esplanada

dos  Ministérios,  Setor  de  Embaixadas  Sul  e  Norte,  Vila  Planalto,  Granja  do  Torto,  Vila

Telebrasília,  Setor  de  áreas  Isoladas  Norte  e  sedia  os  três  poderes  da  República:  Executivo,

Legislativo e Judiciário

No dia 07 de dezembro de 1987, Brasília foi tombada pela UNESCO como Patrimônio

Histórico e Cultural da Humanidade, sendo o único monumento arquitetônico com menos de cem

anos a receber este título.

Lago Norte2

A história do Lago Norte está relacionada à criação do Lago Paranoá, lago artificial criado

devido às necessidades climáticas de Brasília, ao redor do qual se formou a Península Norte.

O Lago Norte é a região administrativa nº XVIII do Distrito Federal, que abriga hoje

quase 33 mil habitantes. Seu nome original era Península Norte, mas como já existia o Lago Sul,

surgiu então um nome equivalente,  assim como Asa Sul/Norte. A região é banhada pelo Lago

Paranoá, represa artificial criada para amenizar o clima seco do DF.

O  bairro  é  dividido  em  quadras  do  lago  (QL)  e  quadras  internas  (QI).  A  região

compreende ainda um setor de mansões, onde está localizada a Casa da Dinda (residência oficial

de um ex-presidente da república), os Núcleos Rurais, o Taquari e o Centro de Atividades.

O Centro de Atividades, que fica na entrada da cidade, está a principal área de comércio e

concentra dois Shoppings Centers: o Shopping Iguatemi e o Shopping Deck Norte.

O Lago Norte  é  um bairro bem assistido em termos de infraestrutura e de segurança

pública: tem uma Delegacia Policial na QI 05 – 9ª Delegacia de Polícia e dois postos da Polícia

militar no canteiro central da DF 009: um entre as QI’s 01 e 02 e outro entre as QI’s 09 e 10.

2 Disponível em: <http://www.lagonorte.df.gov.br>. Acesso em: 03 jun 2014.
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Lago Sul3

Chamada de Setor de Habitações Individuais Sul – SHIS, o Lago Sul teve início em 1957

com a construção de casas para os engenheiros da CCBE (Companhia Construtora Brasileira de

Estradas) que colaboraram na construção de Brasília.

A Base  Aérea  de  Brasília  foi  edificada  no  Lago Sul,  em 1958,  a  fim de  auxiliar  na

implantação da capital.  Outras construções foram executadas: a Ermida Dom Bosco (1956), O

Seminário Nossa Senhora de Fátima (1962), Centro Comercial  Gilberto Salomão (1968), Cine

Espacial (1970), 1ª ponte – Ponte das Garças (1978), valorizando o local .

A Região Administrativa do Lago Sul – R A XVI iniciou com a Lei nº 643 (10/01/94).

Atualmente abrange o Setor de Habitações Individuais Sul, o Setor de Mansões Urbanas Dom

Bosco, o Setor de Estaleiro Sul, a Base Aérea de Brasília e o Aeroporto Internacional de Brasília.

Fazem parte também as áreas de preservação ambiental: APA das Bacias dos Córregos Gama e

Cabeça do Veado; Áries Cerradão; dos Córregos Capetinga-Taquara e do Setor Habitacional Dom

Bosco;  Jardim  Botânico  de  Brasília,  a  Estação  Ecológica  do  Jardim  Botânico  e  a  Reserva

Ecológica do IBGE; e os parques: Garça Branca; Canjerana e Copaíbas.

O Lago Sul está inserido em duas Áreas de Proteção Ambiental (APA): a APA Gama

Cabeça  de  Veado  e  a  APA do  Lago  Paranoá,  abrangendo  parques  ecológicos  e  unidades  de

conservação.  Sendo eles:  Parque Ecológico  do Anfiteatro Natural  do Lago Sul;  Parque Garça

Branca; Santuário Ecológico Canjerana; Parque das Copaíbas; Parque Bernardo Sayão; Parque da

Ermida Dom Bosco;  Parque Península Sul;  ARIE (Área de Relevante Interesse Ecológico) do

Riacho Fundo; ARIE do Bosque; ARIE do Cerradão; ARIE do Paranoá Sul; Estações Ecológicas

do Jardim Botânico;  Reserva Ecológica do IBGE e Fazenda Água Limpa da Universidade de

Brasília.

População  Total  aproximada:  24.406  habitantes  (fonte:  Codeplan/2004); 

Índice  de  Desenvolvimento  Humano:  0,945  (maior  que  o  IDH  da  Noruega  e  da  Suécia);

Renda Média Anual Per Capita: R$ 23.956,09, significando 40% da renda total da população do

Distrito Federal. 

Cruzeiro4

O Cruzeiro é formado por parte das terras da antiga Fazenda Bananal, desapropriada para

sediar a nova capital que seria construída. Concebido como parte do Plano Piloto e destinado à

moradia dos funcionários de diversos órgãos federais, o Cruzeiro tem como data de fundação o dia

30 de novembro de 1959, quando foi celebrada a primeira missa no local.  Este foi também o

3 Disponível em: <http://www.lagosul.df.gov.br>. Acesso em: 03 jun 2014.
4 Disponível em: <http://www.cruzeiro.df.gov.br>. Acesso em: 03 jun 2014. Coletânea de Informações Socioeconômicas – RA XI – Cruzeiro (2006) 
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primeiro evento social do bairro que cresceu e tornou-se a Região Administrativa XI.

A linha de ônibus que passou a servir a localidade recebeu a denominação de Cruzeiro,

aludindo ao marco da primeira missa de Brasília, erguido no ponto mais alto do Eixo Monumental,

próximo ao Palácio do Buriti.

A equipe do Lúcio Costa foi responsável pelo projeto urbanístico da cidade e pelo nome

Setor de Residências Econômicas Sul – SRE/S (Cruzeiro Velho). Os primeiros moradores não se

acostumaram com a sigla e começaram a denominar a cidade por “Cemitério” e posteriormente

“Bairro do Gavião”. Em razão da insatisfação da população com o nome, em 1960 a região passou

a ser denominado Cruzeiro, graças à proximidade da Cruz onde foi celebrada a primeira missa e,

ainda, devido ao nome da linha de ônibus.

Em fins da década de sessenta, os primeiros blocos do setor vizinho ao SRE/S começaram

a ser habitados por funcionários do GDF e da iniciativa privada, dando nova formação ao desenho

urbano e foi logo apelidado de Cruzeiro Novo. No decênio seguinte, implantada a Área Octogonal

Sul, o setor ganha uma nova configuração.

Concebido em 1988, pelo projeto Brasília Revisitada, o Setor de Habitações Coletivas

Sudoeste - SHCSW foi criado em 1989.

A Lei nº 49/89 e o Decreto nº 11.921/89, de 25/10/89 determinam a criação e fixa os

limites da Região Administrativa Cruzeiro - RA XI, por desmembramento da RA I - Brasília.

A Região Administrativa do Cruzeiro encontra-se dentro da Poligonal de tombamento do

Plano Piloto. Desde 1992 a RA-XI é considerada Patrimônio Histórico e Artístico da Humanidade,

conforme prevê o Decreto-Lei nº 25 de 30/11/37, e a Portaria nº 314 de 08/10/92, do atual Instituto

de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, do Ministério da Cultura. 

Varjão5

Na década  de  60,  dá-se  o  início  do  povoamento  da  Vila  Varjão  com a  chegada  das

primeiras famílias que vieram desenvolver atividades agrícolas. No começo dos anos 70, segundo

informações de antigos moradores, a pessoa que detinha a posse da área resolveu implementar

uma divisão das terras entre seus empregados, embora a terra fosse de propriedade do Governo do

Distrito Federal e administrada pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP.

A partir de então, novas divisões foram realizadas e os lotes distribuídos entre parentes

próximos e amigos de forma irregular e desordenada, principalmente entre 1977 e 1982. Em 1984

foi realizado o primeiro estudo para fixação da população no local.

No início dos anos 90, o Governo do Distrito Federal – GDF assinou o Decreto nº 13.132,

5 Coletânea de Informações Socioeconômicas – RA XXIII – Varjão (2006).
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de 19 de janeiro de 1991, que fixava a população no local, determinando a elaboração de um

projeto urbanístico para a implantação definitiva do Varjão.

Com base na ocupação original da área e visando preservar as características iniciais da

vila, o projeto baseou-se na configuração física existente e nas atividades urbanas já consolidadas.

Em 1997, com o objetivo de regularizar a situação fundiária de toda a área da Vila e, em

atendimento às exigências ambientais o Governo do Distrito Federal encomendou um novo projeto

urbanístico e um Relatório de Impacto de Vizinhança – RIVI, no qual está prevista a revisão do

Projeto Urbanístico e ressalta a necessidade de adensamento da Vila com proposta de implantação

de novas quadras e incorporação de novas glebas a serem parceladas.

Inserida até então no espaço geográfico da Região Administrativa do Lago Norte, em 06

de maio de 2003, por força da Lei nº 3.153, a Vila Varjão foi,  por desmembramento de área,

elevada  à  categoria  de  Região  Administrativa  passando  a  constituir  a  RA XXIII  do  Distrito

Federal.

Núcleo Bandeirante6

Surgiu em 1956, sem concepção urbanística, com o nome de “Cidade Livre”, onde era

permitido não só residir como também negociar, com isenção de tributação.

Foi  criada  pelos  candangos-trabalhadores  que  construíram  Brasília  e  que  resolveram

morar perto da cidade. Como o núcleo habitacional seria provisório, os lotes eram emprestados

gratuitamente em forma de comodato aos interessados até a data da inauguração de Brasília.

Para atender às necessidades dos moradores que ali passaram a viver, surgiram muitas

casas de comércio, hotéis, farmácias, restaurantes, etc.

Com a inauguração da capital em 1960, os contratos de comodato foram cancelados e os

comerciantes da Cidade Livre foram transferidos para a Asa Norte de Brasília.

Os terrenos desocupados pelos comerciantes foram invadidos por famílias de baixa renda,

que ali construíram suas casas aumentando o número de habitantes da cidade.

Insatisfeitos com o plano do governo de desativar o núcleo habitacional, os habitantes

fizeram um movimento pedindo a fixação definitiva da “Cidade Livre”. O governo atendeu ao

pedido e em dezembro de 1961, criou oficialmente a cidade, com o nome de Núcleo Bandeirante,

fazendo parte da Região Administrativa I - Brasília.

Hoje, a cidade do Núcleo Bandeirante é a sede da Administração Regional que foi criada

em 1989, como a RA VIII, pela Lei n.º 49/89 e o Decreto n.º11921/89. A região é formada de áreas

urbana e rural. A área urbana é composta pela cidade do Núcleo Bandeirante, Vila Metropolitana,

6 Coletânea de Informações Socioeconômicas – RA VIII – Núcleo Bandeirante (2006).
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Setor  de Clubes  e  Vila  Nova Divinéia.  A área  rural  é  formada pela  Agrovila  Vargem Bonita,

Colônia Agrícola Núcleo Bandeirante I e II e Área Isolada Vargem Bonita.

Sudoeste/Octogonal7

Em  6  de  maio  de  2003  a  Lei  de  nº  3.153  cria  a  Região  Administrativa  XXII  –

Sudoeste/Octogonal,  por  desmembramento  da  área  da  RA XI  Cruzeiro.  As  Áreas  Octogonais

foram inauguradas na década de 80, enquanto o Setor de Habitações Coletivas Sudoeste - SHCSW

foi concebido em 1988, como parte integrante do projeto “Brasília Revisitada”, do urbanista Lúcio

Costa e, criado em julho de 1989, constituindo uma alternativa de moradia para a população de

alto e médio poder aquisitivo.

De formação essencialmente urbana, a RA contém além das áreas residenciais e setores

comerciais,  as  quadras  mistas,  o  Hospital  das  Forças  Armadas  e  o  Instituto  Nacional  de

Meteorologia – INEMET. A região está situada próxima ao Parque da Cidade e dispõe de ampla e

diversificada  atividade  comercial  –  supermercados,  gastronomia,  saúde,  moda,  estética,  entre

outros,  além de  instituições  de  ensino  e  sociais.  As  quadras  residenciais  contam com vários

espaços públicos destinados ao lazer e entretenimento, bem equipados e conservados.

Park Way8

A criação do loteamento das Mansões Suburbanas Park Way (MSPW) foi incluída no

Plano Urbanístico de Brasília, em uma das suas últimas alterações em 1957/58.

Com lotes iniciais de 20.000 m
2
 o SMPW foi concebido para ser implantado por partes,

tendo sido registradas, inicialmente, as áreas destinadas ao uso residencial.

Em dezembro de 1999 o Governador do Distrito Federal enviou à Câmara Legislativa o

Projeto de Lei Complementar nº 451/99 que permite ao poder executivo o parcelamento das áreas

verdes do Setor de Mansões Park Way com lotes de uso residencial, coletivo e de bens e serviços.

O  Setor  de  Mansões  Park  Way fazia  parte  da  Região  Administrativa  VIII  –  Núcleo

Bandeirante  até  2003 quando por meio da Lei nº 3.153 de 29/12/2003 passou a ser a Região

Administrativa XXIV, sendo que os limites das duas Regiões ainda não estão definidos.

Candangolândia9

7 Disponível em: <http://www.sudoeste.df.gov.br/sobre-a-ra-sudoesteoctogonal/conheca-sudoesteoctogonal—ra-xxii.html>. Acesso em: 03 jun 2014
8 Coletânea de Informações Socioeconômicas – RA XXIV – Park Way (2006).

9 Coletânea de Informações Socioeconômicas – RA XIX – Candangolândia (2006).

http://www.sudoeste.df.gov.br/sobre-a-ra-sudoesteoctogonal/conheca-sudoesteoctogonal
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Em  1956,  a  Companhia  Urbanizadora  da  Nova  Capital  do  Brasil  -  NOVACAP  -

responsável pela construção de Brasília, veio para a região do Distrito Federal tomar as primeiras

providências. Como os funcionários precisavam ficar alojados com suas famílias, próximo ao local

onde seria erguida a cidade, foi construído o primeiro acampamento oficial de Brasília, nas terras

onde hoje está localizada a Candangolândia.

Após a construção de Brasília, quase todos os habitantes do acampamento mudaram-se

para a nova capital. No local permaneceram aqueles que resolveram fazer daquela região sua nova

terra.

Em  atendimento  ao  programa  de  descentralização  do  Governo  do  Distrito  Federal,

Candangolândia foi desmembrada do Núcleo Bandeirante sendo criada em janeiro de 1994, pela

Lei no 658/94 e o Decreto no 15.513/94 a RA XIX.

O nome da região é uma homenagem aos pioneiros de Brasília, que são chamados de

candangos. A região é formada apenas de área urbana, sendo que grande parte é ocupada pelo

Jardim Zoológico de Brasília.
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2  JUSTIFICATIVA 

Nos últimos anos o mundo viveu uma verdadeira revolução no contexto tecnológico. Hoje não

imaginamos o mundo sem a tecnologia da informação, no entanto a cadeia da indústria de informação

e comunicação ainda está em desenvolvimento, capilarizando-se em todos os setores da economia em

todo o mundo.

No Distrito Federal, empresas de vários portes buscam atender ao mercado e conquistar nichos

internacionais. O Arranjo Produtivo Local - APL de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

do DF apresenta como principal gargalo do setor atualmente a escassez de mão de obra, tanto em

qualidade, quanto em quantidade, atribuindo estas carências ao perfil do profissional, cuja formação

não atende às necessidades do mercado. Aponta ainda para a carência de centros tecnológicos que

desenvolvam  pesquisa,  certifiquem  produtos,  atendam  e  apoiem  pequenas  empresas  deste

seguimento. O mercado brasileiro necessita de profissionais especialistas na área de Tecnologia da

Informação (TI), e caracteriza-se como o maior empregador da área na América Latina.

Estudo feito pela consultoria International Data Corporation (IDC) apontou que, de 2006 até

2009, pelo menos 630 mil profissionais em tecnologia da informação seriam contratados na América

Latina - a maior parte no Brasil (35%), que já emprega 892 mil pessoas na área. Muitas empresas

acabam se associando a escolas para abrir cursos e contratar os melhores alunos. As razões para a

carência de mão de obra especializada na área de desenvolvimento de sistemas são diversas. Grande

parte  dos  cursos  formam profissionais  com vistas  a  empregabilidade.  O  nível  de  conhecimento

exigido pelo mercado tem sido muito maior do que o entregue ao mesmo.

Do total de empregos gerados pela indústria no DF, o setor de TI é responsável por 36%, abaixo

apenas da construção civil com 42%. Isso representa 33.000 empregos e um faturamento anual de R$

4 bilhões  do setor.  A maior  concentração de empreendimentos  está  nas  regiões  do Plano Piloto,

Guará,  Taguatinga  e  Cruzeiro.  As  atividades  mais  expressivas  e  requisitadas  dentro  do  setor  de

Tecnologia da Informação (TI) são as de consultoria em sistemas de informática, desenvolvimento de

programas e as atividades de manutenção.

Para o desenvolvimento do Distrito Federal neste campo, está prevista a implantação do Parque

Tecnológico  Capital  Digital,  onde  espera-se  gerar  uma  demanda  de  80  mil  empregos  diretos  e

indiretos, com possibilidades de captação e investimentos na ordem de R$ 1 bilhão em 2014. As

indústrias desse setor deverão chegar ao faturamento de R$ 5 bilhões, o dobro do resultado verificado

no ano 2008 no Distrito Federal. A implantação do Parque Capital Digital, localizados próximo ao

Parque Nacional da Água Mineral, receberá a instalação de 10 empresas âncoras10. Com isto espera-

se  que  o  DF  aumente consideravelmente  a  oferta  de  emprego  e  as  exportações  de  soluções

10 Disponível  em:<http://www.df.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/DF/Avan%C3%A7a-a-implanta%C3%A7%C3%A3o-da-Capital-Digital>.  Acesso
em: 01 Jun 2014.
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tecnológicas, como a atração e instalação de cinco laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento de

classe  internacional  e  estabelecimento  de  alianças  estratégicas  com,  no  mínimo,  um  parque

tecnológico de cada continente até 2010, bem como qualificar ou atrair 15 mil profissionais até o ano

de 2014 em Tecnologia de Informação e Comunicação. O APL de TIC do DF espera ampliar em

12%11 ao ano o mercado de mão de obra qualificada em tecnologia da informação, até dezembro de

2012.

Outra motivação que justifica a oferta do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino

Médio no Campus Brasília está relacionada com a realidade socioeconômica da região,  que vem

apresentando um significativo crescimento nos últimos anos e com da importância dada pelas regiões

administrativas que o Campus Brasília tem condições de atender, considerando sua localização e a

descrição da RA I, que deve atender também a Vila da Telebrasília e Vila Planalto.

De  acordo  com os  dados  da  Tabela  1  e  2,  as  Regiões  Administrativas  a  serem atendidas

prioritariamente pelo Campus Brasília, perfazem 16,55% do total de habitantes do Distrito Federal

(423.115 habitantes).

Tabela 1 - População Urbana do Distrito Federal - Regiões Administrativas - 2011

Regiões Administrativas Total de Habitantes Percentual
DISTRITO FEDERAL 2.556.149 100,0

Fonte: Adaptado CODEPLAN – Pesquisa Distrital por Amostras de Domicílios – PDAD/DF-2011 

Tabela 2 - População Urbana das regiões administrativas do Campus Brasília

REGIÕES ADMINISTRATIVAS Total de Habitantes
RA I - BRASÍLIA 209.926
RA XVIII - LAGO NORTE 33.526
RA XVI- LAGO SUL 29.677
RA XI - CRUZEIRO 31.230
RA XXIII – VARJÃO 9.021
RA VII – NÚCLEO BANDEIRANTE 22.569
RA XXII – SUDOESTE/OCTOGONAL 51.565
RA XXIV – PARK WAY 19.648
RA XIX – CANDANGOLÂNDIA 15.953
Total População da Região de Atendimento do Campus Brasília Campus 423.115
Percentual de Habitantes em relação Tabela 1 16,55%

Fonte: Adaptado de CODEPLAN – Pesquisa Distrital por Amostras de Domicílios – PDAD/DF-2011 

A população urbana residente nas regiões a serem atendidas pelo Campus Brasília, é composta,

em grande parte, por jovens em idade escolar. Ressalta-se a faixa etária entre 15 e 19 anos que é a

população foco do curso ora apresentado, representa 1,14% da população do DF com um total de

25732 habitantes (Tabela 3).

11 12% ao ano equivale a 60 profissionais dos 500 postos de trabalho vagos no DF, segundo dados do SINFOR.
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Tabela 3 - População Urbana Residente por Faixa Etária - Regiões Administrativas – 2011

Faixa Etária População 15-19 anos %

RA I - BRASÍLIA 12.511 5,96%

RA XVIII - LAGO NORTE 1.716 5,12%

RA XVI  - LAGO SUL 1.304 4,39%

RA XI  - CRUZEIRO 2.181 6,98%

RA XXIII - VARJÃO 998 11,06%

RA VII  - NÚCLEO BANDEIRANTE 1.445 6,4%

RA XXII  - SUDOESTE/OCTOGONAL 2.910 5,64%

RA XXIV - PARK-WAY 1.420 7,23%

RA XIX - CANDANGOLÂNDIA 1.247 7,82%

População de 15 a 19 anos – Área de 
Atendimento Campus Brasília

25732

 Fonte: Adaptado de CODEPLAN – Pesquisa Distrital por Amostras de Domicílios – PDAD 2011

A área de Tecnologia da Informação está presente e em franco crescimento em todos os Setores

da Economia. No Distrito Federal, os setores de comércio e serviços representam 82% da ocupação

da população em relação aos demais setores de atividades do DF (Tabela 4). Isso reflete igualmente

na necessidade de serviços e produtos de informática para esses setores de atividades. 

Tabela 4 - População Ocupada segundo os Setores de Atividades do Distrito Federal – 2011

SETORES DE ATIVIDADES PERCENTUAL
Indústria 3,8%
Comércio 16,0%
Serviços 66,4%
Outros (Construção civil, empregos domésticos etc) 13,8%

Total População DF 100%
Fonte: PED/DF – Convênio SETRAB/GDF, SEADE/SP e DIEESE 

As  pesquisas  realizadas  pelo  PDAD  (2011)  demonstram  a  necessidade  de  maiores

investimentos na formação e no desenvolvimento dos recursos humanos visando integrar a demanda

dos setores comércio e serviços das regiões com a oferta de cursos técnicos profissionalizantes.

De acordo com o estudo12 da distribuição dos postos de trabalho no Distrito Federal realizado

pela CODEPLAN em 2013, onde 30 regiões administrativas são citadas, tendo como base, a Pesquisa

Distrital por Amostra de Domicílios do Distrito Federal – PDAD/DF-2011, Brasília aparece como a

RA que mais gera postos de trabalho no DF, respondendo por 47,72% das ocupações existentes nas

RA´s  do  estudo,  e  Taguatinga  em  vem 2º  lugar  8,92% dos  postos  de  trabalho.  Estes  números

demonstram a grande demanda de profissionais concentrada no Plano Piloto do Distrito Federal área

12 Disponível  em:  <http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/Pesquisas%20Socioecon%C3%B4micas/2013/RESUMO%20PERFIL
%20DA%20DISTRIBUI%C3%87%C3%83O%20DOS%20POSTOS%20DE%20TRABALHO%20NO%20DF.pdf> Acesso em: 25 jun 2014.
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geográfica  de  atendimento  do  Campus  Brasília  com  a  oferta  do  curso  Técnico  em  Informática

Integrado ao Ensino Médio.

Além dos  dados  apresentados,  foi  realizada  em 10 de  março  de  2009,  no  MEC,  Consulta

Pública no Plano Piloto para definição dos cursos a serem oferecidos pelo Campus de Brasília, onde

participaram  diversos  representantes  de  universidades,  fóruns,  cooperativas,  associações  e

representantes dos setores públicos e privados. Para o Eixo de Informação e Comunicação do Campus

Brasília foi apontado como demanda o Curso de Técnico em Informática para o desenvolvimento de

programas de computadores que já é ofertado atualmente na modalidade Subsequente que atende

pessoas com ensino Médio Completo.

Nessa direção buscando detalhar a vocação da área de TI em Brasília, o corpo docente do Eixo

de  Informação  e  Comunicação  do  Campus  Brasília/IFB  elaborou  uma  pesquisa  direcionada  às

empresas que já operam há algum tempo no mercado brasiliense, principalmente no Plano Piloto. O

questionário foi respondido por gestores de diferentes destas Empresas de TI. O  resultado

possibilitou a visualização das necessidades dessas empresas com relação a área de conhecimento do

profissional de TI  e principalmente serviu para nortear a  inclusão de habilidades e competências

específicas para o Curso Técnico em Informática.

Os resultados da pesquisa mostraram que conhecimentos em diferentes técnicas de linguagens

de programação,  técnicas  de engenharia  de  software,  designer  de páginas  de Internet  e  redes  de

computadores  justificam a  matriz  curricular  proposta.  Alguns  gráficos  referentes  a  pesquisa  são

apresentados a seguir. A pesquisa completa encontra-se a disposição no Campus Brasília.

Figura 1 – Conhecimento em Orientação a Objeto Figura 2 – Existência de designer de páginas de 
Internet nas empresas

Os gráficos apresentados na figura 1 e 2 demonstram que profissionais de Desenvolvimento da

área de TI tem um bom conhecimento na área de Orientação a Objeto que é um paradigma utilizado

para  desenvolvimento  de  sistemas  na  maioria  das  Empresa  do  Setor.  O  gráfico  2  demonstra  a

existência  de  profissionais  de  Design  para  desenvolvimento  de  portais  de  internet  e  interfaces
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amigáveis  de  programa  de  computador  para  Web,  o  que  nos  possibilitou  focar  o  curso  no

desenvolvimento de sistemas sem perder de vista o Design de páginas Web, porém não sendo este

último foco da habilitação. Os gráficos a seguir  trazem o perfil  das Linguagens de programação

mais utilizadas pela Empresas:

Figura 3 -  Os gráficos apresentam as linguagens de

programação utilizadas nas empresas de TI

Figura 4 -  Os gráficos a linguagem de programação

mais utilizada nas empresas de TI

Estes resultados nos permitiram abordar no Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino

Médio,  as  linguagens de  programação mais  utilizadas  pelas  Empresas  buscando uma abordagem

durante o curso de maneira conveniente e equilibrada para que os alunos tivessem o tempo necessário

para adquirir os conhecimentos sobre programação para desenvolvimento de sistemas em ferramentas

que as utilizam.

A pesquisa também obteve informações sobre o perfil dos profissionais de TI e se as empresas

têm interesse na contratação dos profissionais que formaremos. Os resultados são apresentados nos

gráficos seguintes.

Figura 5 – Nível de Formação Profissionais de TI Figura 6 – Interesse em Profissionais Técnicos de Nível
Médio

Pelo exposto acreditamos ter números que justifiquem a proposta da oferta do Curso Técnico

em Informática Integrado ao Ensino Médio pelo Campus Brasília como mais uma opção de formação

profissional para um público existente e carente deste tipo de formação para que de forma competente

possa  ocupar  os  postos  de  trabalho  que  o  Distrito  Federal  em especial  Brasília  no  Plano  Piloto

oferece.
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3  OBJETIVOS

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

Brasília, Campus Brasília, visa a formação do profissional habilitado para atuar junto ao setor de

informática,  exercendo atividades  de  planejamento,  execução e  condução de projetos  na  área.

Além disto, em consonância à formação profissional, será objetivo do curso, o aprimoramento do

educando como pessoa, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e

do pensamento crítico, conforme previsão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira,

propiciando formação completa de leitura de mundo, atuação como cidadão e compreensão das

relações sociais.

O Campus, ao oferecer o Curso Técnico Profissional Integrado ao Ensino Médio com

habilitação em Informática, tem por objetivo:

 Oferecer  condições  para  que  o  aluno  desenvolva  as  competências  profissionais  gerais

requeridas  pela  área de Informática,  de modo a facilitar  e  ampliar  suas  possibilidades  de

acesso ao mercado e de atuação e interação com outros profissionais da área;

 Desenvolver as competências específicas relacionadas ao perfil de conclusão da habilitação de

Técnico em Informática;

 Atender a demanda local do mercado por profissionais técnicos na área de informática, bem

como, na prestação autônoma de serviços;

 Contribuir  para a  formação crítica e  ética frente  as  inovações  tecnológicas relacionadas à

informática, avaliando seu impacto no desenvolvimento e na construção da sociedade;

 Formar cidadãos e profissionais técnicos para uma inserção competente no mundo do trabalho

e na sociedade, que também sejam empreendedores de atividades no setor de informática;

 Proporcionar aos estudantes uma sólida formação na área de informática integrada à formação

para a cultura, o trabalho a ciência e Tenologia;

 Desenvolver  no  curso  um  ensino  baseado  na  prática,  visando  significativamente  à  ação

profissional,  com  uma  metodologia  de  ensino  que  contextualiza  e  põe  em  ação  o

conhecimento;

 Consolidar e aprofundar conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o

prosseguimento de estudos;

 Compreender  os fundamentos científico-tecnológicos de informática,  relacionando a teoria

com a prática, no ensino de cada componente curricular.
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4  REQUISITOS DE ACESSO 

O acesso ao Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio será realizado

a partir de processo seletivo, para ingresso à primeira série do curso, exclusivamente para estudantes

com Ensino Fundamental completo.  A seleção ocorrerá no final de cada ano letivo para início das

aulas  no  início  do  semestre  subsequente, seguindo  os  critérios  institucionais  estabelecidos  na

Resolução nº 008-2012/CS-IFB - que aprova o Projeto Pedagógico Institucional do IFB - em seu item

4.1.1 (IFB, 2012a), os processos de ingresso nos cursos do IFB devem prever ações afirmativas e de

caráter inclusivo, tendo como instrumentos de seleção:

•Questionários de trajetória de vida;

•Ações afirmativas;

•Sorteios públicos; e

•Testes de Habilidades Específicas.

As ações afirmativas serão previstas e pormenorizadas em Edital específico de seleção do curso.
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5   PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

O Curso Técnico em Informática tem por objetivo formar profissionais empreendedores,

promovendo  a  construção  de  competências  que  contemplem  habilidades,  conhecimentos  e

comportamentos que atendam às demandas do setor produtivo e das relações sociais. Este curso busca

principalmente  o  aprendizado  de  novas  técnicas,  atualização  tecnológica,  gestão  de  pessoas  e

problemas, tendo em vista uma resposta à demanda quantitativa e qualitativa da região do DF pelo

perfil profissional em Desenvolvimento de Sistemas locais e para Internet (Web), comunicação de

dados  e  em  programas  de  apoio  às  atividades  empresariais,  industriais,  de  comercialização  e

prestação de serviço.

Por  meio  da  construção  de  saberes  e  fazeres  articulados,  que  legitimam  a  formação

profissional, a partir de atitudes dialógicas que busquem, promovam, potencializem e compartilhem

metodologias entre os diferentes níveis e modalidades de ensino da formação profissional, o egresso

do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, além de profissional-cidadão-crítico-

reflexivo, competente técnica e eticamente, comprometido com as transformações da realidade na

perspectiva da igualdade e da justiça social e equilíbrio ambiental, terá condições de apoiar e auxiliar

o trabalho dos profissionais da informática que demandem sistemas computacionais, especialmente

envolvendo programação de computadores. 

Ser capaz de analisar, projetar, documentar, testar, implantar e manter em funcionamentos

sistemas computacionais de informação. Ser competente para manipular ferramentas computacionais,

equipamentos  de  informática  e  desenvolver  projetos  de  sistemas,  no  uso  de  linguagens  de

programação dominando metodologias  de  proposição  e  desenvolvimento  de  projetos  de sistemas

computacionais,  prezando  pela  qualidade,  usabilidade,  robustez,  integridade  e  segurança  de

programas computacionais, que são métricas fundamentais e imprescindíveis ao desenvolvimento de

Sistemas,  sendo ainda capaz de se adaptar às mudanças das condições do mundo do trabalho se

comportando de maneira ética com autonomia intelectual e pensamento crítico.

5.1 – Competências Gerais

Dentro das competências gerais o Técnico em Informática deverá ser capaz de:

• Elaborar atividades de investigação para identificação e resolução de problemas;

• Desempenhar atividades de gerenciamento e trabalho em grupo;

• Compreender e produzir textos técnicos e de assuntos gerais;

• Comunicar-se verbalmente e transmitir informações; 

• Ser capaz de se adaptar às mudanças das condições do mundo do trabalho se comportando de

maneira ética com autonomia intelectual e pensamento crítico;

• Consolidar  e  aprofundar  os  conhecimentos  adquiridos  no  Ensino  Fundamental  para  o
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prosseguimento dos estudos.

5.2 – Competências Específicas

Dentro das competências específicas o Técnico em Informática deverá ser capaz de:

• Desenvolver  e  implantar  sistemas  informatizados,  dimensionando  requisitos  e

funcionalidade  do  sistema,  especificando  sua  arquitetura,  escolhendo  ferramentas  de

desenvolvimento;

• Elaborar e prestar suporte técnico de treinamento ao cliente com documentação técnica

apropriada;

• Estabelecer  padrões,  coordenar  projetos  oferecendo  soluções  para  ambientes
informatizados por meio de pesquisa de novas tecnologias de TI;

• Administrar ambientes informatizados;

• Elaborar laudos, perícias, pareceres, relatórios e planos, inclusive de incorporação de novas

tecnologias;

• Analisar as características econômicas, tecnológicas, sociais e ambientais, identificando as

atividades peculiares da área, que devem ser implementadas;

• Desenvolver  postura  empreendedora  para  administrar  seu  próprio  negócio  e  ter

crescimento profissional;

• Desempenhar suas atividades buscando qualidade, controle de custo e segurança; 

• Desenvolver uma sólida base de conhecimentos tecnológicos e científicos;

• Desenvolver a capacidade adaptar-se a novas situações no mundo do trabalho.

5.3 – Campo de Atuação Profissional

As políticas, os programas e as práticas pedagógicas do Instituto Federal de Brasília –

Campus Brasília - deverão propiciar condições para que os egressos da Educação Profissional

integrada  ao  Ensino  Médio  apresentem  um  perfil  caracterizado  por  competências  que  lhes

permitam desenvolver  com segurança  as  suas  atribuições  profissionais  e  lidar  com contextos

caracterizados  por  mudanças,  competitividade,  necessidade  permanente  de  aprender,  rever

posições e práticas, desenvolver e ativar valores, atitudes e crenças.

O Técnico em Informática é um profissional capaz de apoiar, auxiliar e desenvolver o

trabalho dos profissionais da informática que demandem sistemas computacionais, especialmente

envolvendo programação de computadores, podendo atuar no mundo do trabalho como:

 Autônomo/Empresário sem  vínculo  empregatício,  recebendo  honorários,  com

ampla autonomia de atuação profissional;

 Empregado: com  vínculo  empregatício,  regido  pela  consolidação  das  leis
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trabalhistas-CLT, sendo remunerado pelo trabalho prestado dentro das organizações

empresariais;

 Servidor  público:  com  vínculo  estatutário,  regido  por  leis  próprias  para  o

funcionalismo público, sendo contratado através de concurso público e remunerado

pelos governos federal, estaduais ou municipais.

 Trabalhador de Organização Não Governamental (ONG).

O Técnico em Informática poderá exercer os seguintes cargos ou funções:

 Desenvolvedor de sistemas para Desktop;

 Desenvolvedor de sistemas para Web;

 Operador de suporte em banco de dados;

 Operador de suporte em rede de computadores;

 Empreendedor em negócios comerciais próprios na área de informática.

E ainda de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações  -  CBO, o código da

ocupação do Técnico em Informática, é 3171-10, e engloba as seguintes denominações: Programador

de computador, Programador de processamento de dados, Programador de sistemas de computador,

Técnico de aplicação (computação), Técnico em programação de computador. 
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6   ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O Curso Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio obedece ao disposto na Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, nº 9.394/96, ao Decreto 5.154/04, que regulamenta

os dispositivos referentes à Educação Profissional previstos na LDB, e sua articulação com o ensino

médio, na forma integrada. Ainda Resolução Nº 4/2012-CNE que define a nova versão do Catálogo

Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, a Resolução 06/2012-CNE/CEB que Define Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio e a Resolução 4/2010-

CNE que Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica.

A organização curricular tem por características:

 Desenvolver a formação para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para

progredir no trabalho e em estudos posteriores;

 Atender as demandas do mundo do trabalho e da sociedade;

 Estruturar  um  currículo  que  evidencie  as  competências  gerais  e  profissionais  e

específicas da habilitação Técnica e do Ensino Médio;

 Carga horária  anual  programada para  a  execução do curso  em seus  três  anos  de

duração em consonância com a Resolução 06/2012 Art. 27;

 Integração Curricular entre os componentes curriculares de cada ano que tem sua
articulação centrada na matriz de integração anual parte do planejamento docente de
cada ano;

 Conciliação das demandas identificadas com a vocação, a capacidade institucional e

os objetivos do Instituto Federal de Brasília e do Campus Brasília;

6.1 – Estrutura

Organizou-se  a  estrutura  curricular  do  curso  Técnico  em Informática  Integrado  ao  Ensino

Médio visando proporcionar o trabalho interdisciplinar e a organização e dinamização dos processos

de ensino-aprendizagem, a formação integral do cidadão, a partir da construção coletiva de todos os

docentes do curso.

No que se refere à estrutura do currículo da educação básica, a LDB (Brasil, 1996) menciona

que  este  nível  de  educação  pode  ser  organizado  em  séries  anuais,  períodos  semestrais,  ciclos,

alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e

em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de

aprendizagem assim o recomendar.
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Analisando-se as características dos conhecimentos a serem desenvolvidos ao longo do curso

proposto, considerou-se que a maneira mais produtiva de desenvolvê-los é por meio de Séries Anuais,

que contemplem a formação profissional técnica em informática integrada a formação geral do ensino

médio contemplando a parte diversificada de acordo com a legislação vigente (BRASIL, 2012) e

(BRASIL, 2012a).

6.2 – Itinerário Formativo

O estudante matriculado no Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio ofertado

pelo Campus Brasília, terá direito ao Certificado de Ensino Médio Integrado com Habilitação em

Informática, após a integralização de todas as componentes curriculares que compõem o curso. O

Estágio supervisionado está previsto no plano porém não é obrigatório ao aluno.

O curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio ofertado pelo Campus Brasília tem

duração mínima de três anos, perfazendo um total de 3.567 horas, sendo 2.400 horas de Componentes

Curriculares  de  Formação das  Bases  Científicas  do Ensino Médio,  1.000 horas  de  Componentes

Curriculares de Formação Profissional e 167 horas da Parte Diversificada do Currículo   (BRASIL,

2012) e (BRASIL, 2012a).

O detalhamento do itinerário formativo do curso é representado na Figura 7.

6.3 – Fluxograma

O  discente  matriculado  no  curso  será  habilitado  como  Técnico  em  Informática  após  a

integralização  de  todas  as  Componentes  Curriculares  e  o  cumprimento  de  todas  as  atividades

previstas na matriz curricular do curso. O detalhamento do fluxo e da duração do curso é representado

na Figura 7.

Figura  7 – Itinerário Formativo Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio.

O estágio Supervisionado está previsto no Plano de Curso Técnico Integrado a Ensino Médio

porém não é obrigatório uma vez que a área de informática não tem conselho profissional.
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6.4 – Quadro Resumo

Os  quadros  apresentados  a  seguir  têm  como  objetivo  fornecer  um  panorama  geral  e

simplificado do curso a ser ofertado. Considerando a proposta para o curso Técnico em Informática

Integrado ao Ensino Médio.

Quadro 3 – Resumo Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio nas três séries
de ensino.

1º Ano Carga Horária: 1320 Hora Aula

Eixo Tecnológico: Informação e comunicação

Título da Habilitação: Técnico em Informática Integrado do Ensino Médio

Perfil do Egresso:

Ser capaz de analisar,  projetar,  documentar,  testar,  implantar e manter em funcionamentos sistemas
computacionais de informação.  Ser  competente para manipular  ferramentas  computacionais,  equipamentos de
informática e desenvolver projetos de sistemas, no uso de linguagens de programação dominando metodologias de
proposição e  desenvolvimento de projetos  de  sistemas  computacionais,  prezando pela qualidade,  usabilidade,
robustez, integridade e segurança de programas computacionais, que são métricas fundamentais e imprescindíveis
ao desenvolvimento de Sistemas, sendo ainda capaz de se adaptar  às  mudanças das condições do mundo do
trabalho se comportando de maneira ética com autonomia intelectual e pensamento crítico.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Ser  capaz  de  reelaborar
conceitualmente  os  modos  de
compreensão  do  mundo  da
Literatura greco-latina;
Compreender  o  vocábulo  em  suas
origens e construir o próprio léxico
do cotidiano;
Constituir  entendimento  intelectivo
sobre  a  comunicação  medieval  e
seus  desdobramentos
contemporâneos;
Estruturar formas oficiais de escritas
e  relacioná-las  com  as  funções
textuais;
Contextualizar (estabelecer relações)
literatura  clássica  com  os  tempos
atuais;
Comparar  Períodos  Literários  com
períodos da Informática,
Entender o vocábulo e suas matrizes
significativas,  como  classificá-lo  e
utilizá-lo em diferentes textos;
Articular  a  natureza  mista  das
funções  de  linguagem  com  a
produção  de  diferentes  tipos  de
textos, relacionando com a edição de
textos.

Língua, Literatura e Produção de Textos e a relação
desses  com  os  primórdios  da  informação,  a
informação  em  forma  de  poesia  na  Era  Clássica  e
antes disso, heranças vocabulares greco-romanas; 
Som e ritmo medieval, fonemas e sílabas, grafemas e
sílabas, oralidade e escrita no Trovadorismo, de Paço
em Paço criando sistemas  de  informação,  Leitura  e
Produção de Novelas de Cavalaria; 
Onde nos leva a imaginação, dando forma a palavra
escrita,  origem,  formação  e  classe  de  palavras;  as
primeiras  palavras  oficialmente  escritas  em  terras
brasileiras,  Quinhentismo e  Renascimento,  literatura
de  formação  e  de  informação,  produção  de  cartas,
ofícios, memorandos, etc.;
A tensão do Barroco, informações que circulam em
um mundo em tensão, produção de sermões e poesias;
A  rede  de  informações  cresce  no  Brasil,  o
Neoclassicismo, os poetas e as “redes sociais”, poesia,
cartas  e  política;  Frases,  Orações  e  Períodos  nos
textos  de  função  poética,  de  função  subjetiva,  de
função  apelativa,  de  função  conativa  ou  de  função
mista. 
Comparação entre textos de diferentes épocas com o
mesmo tema; 
Comparação entre as variações linguísticas de época
e/ou  de  estilo,  produção  de  textos  com  os  temas
observados nesses textos.

Língua
Portuguesa

Bibliografia Básica:
CEREJA, W Roberto; MAGALHÃES Thereza Cochar. Português Linguagens - Literatura - Produção de Texto -
Gramática - Vol. 1. São Paulo, Atual, 2012.
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CEREJA, W Roberto; MAGALHÃES Thereza Cochar. Conecte: Texto e Interação. São Paulo, Atual, 2012.
PROENÇA FILHO, Proença. Estilos de época na literatura. Rio de Janeiro, Prumo, 2013.

Bibliografia Complementar:
A Bibliografia complementar em geral só é utilizada para o Ensino Superior para fins de aprofundamento teórico
do aluno.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Desenvolver  noções  de  consciência
corporal;
Desenvolver  noções  de  espaço  a
partir do corpo em movimento;
Desenvolver  capacidade  de
socialização a partir da dança.
Ter  preparo  básico  corporal  para  a
dança;
Ter noções básicas de expressão em
dança;
Estar  apto  para  realizar  diferentes
qualidades de movimento.
Disponibilizar-se para o ato criativo;
Desenvolver noções de tempo a partir
do corpo em movimento;
Desenvolver  capacidade  de
socialização a partir da dança.

Introdução  a  exploração  criativa  dos  movimentos,
enfocando as partes do corpo, tempo, espaço, peso e
fluência.  Desenvolvimento  de  jogos  criativos,  com
ênfase  nas  diversas  possibilidades  de
interações/relacionamentos.
Aprofundamento  da  exploração  criativa  dos
movimentos.  Ampliação  da  utilização  de  jogos
criativos  iniciados  com  o  foco  na  pesquisa  de
movimento em dança.

Artes – Dança

Bibliografia Básica:

VIANNA, Klauss. A Dança. São Paulo: Summus, 2005.
KAPIT, Wynn e ELSON, Lawrence M. Anatomia – Um Livro Para Colorir. Tradução Cláudio
NEVES, Neide. Klauss Vianna: estudos para uma dramaturgia corporal. São Paulo: Editora Cortez, 2008.
BERTAZZO, Ivaldo. Cidadão Corpo: Identidade e Autonomia do Movimento. São Paulo: Summus, 1998.

Bibliografia complementar:
LABAN, Rudolf. Domínio do Movimento. São Paulo: Summus, 1978.
BOLSANELLO, Débora P. Em Pleno Corpo:  Educação Somática,  Movimento e Saúde.  2ª.  Edição.  Curitiba:
Juruá, 2010.
MILLER, Jussara. A Escuta do Corpo. São Paulo: Summus, 2007.
MILLER, Jussara. Qual é o corpo que dança? Dança e educação somática para adultos e crianças. São Paulo:
Summus, 2012.
CALAIS-GERMAIN, Blandine e LAMOTTE, Andree.  Anatomia Para o Movimento. Volume 02.  São Paulo:
Manole, 2010.
MARQUES,  Amélia  Pasqual.  Movimento  articular:  aspectos  morfológicos  e  funcionais  da  coluna  vertebral.
Volume 3. Barueri/SP: Manole, 2012

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Conhecer  as  manifestações  culturais
relacionadas ao movimento;
Compreender  o  papel  das  atividades
recreativas;
Desenvolver atividades em grupos;
Conhecer  o funcionamento básico do corpo
humano quando em movimento.

Fundamentos de esportes coletivos, esportes 
individuais, ginásticas, lutas e atividades rítmicas 
expressivas. Jogos e brincadeiras. Fundamentos da 
recreação. Conceito de saúde. Sedentarismo.

Educação
Física

Bibliografia Básica:
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BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília, MEC/SEB, 2000.

_____. Ministério da Educação. PCN + Ensino médio: orientações educacionais complementares aos Parâmetros
Curriculares Nacionais – Linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: MEC/Semtec, 2002.

BROTTO, F. O. Jogos cooperativos: se o importante é competir, o fundamental é cooperar. São Paulo: CEPEUSP,
1995.

COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino da Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992.

NAHAS, M. V. Educação Física no ensino médio: educação para um estilo de vida ativo no terceiro milênio. In:

SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR/  ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE,  IV.
Anais. p.17-20, 1997.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Reconhecer  a  língua  inglesa  (LI)  como ato
social.

Desenvolver  habilidades  de  compreensão  e
produção oral em nível linguístico básico.

Perceber a importância de tornar-se aprendiz
autônomo para aprender uma nova língua e

atender  demandas  pessoais  e  sócio-
econômico-culturais.

Desenvolver habilidades de leitura crítica.

Competências  sócio  comunicativas  e  ações
necessárias para desenvolvê-las.

Oralidade  I  mediada  por  sites  gratuitos  de
aprendizagem de  língua  inglesa  e  por  atividades
interdisciplinares com aulas de música.

Prática  e  uso  de  estratégias  de  aprendizagem
autônoma.

Estratégias  de leitura e  compreensão de textos I.
Gêneros textuais de lógica de programação, redes
de computadores (ex. compilação de mensagens) e 
sistema operacional  (ex. Windows e Linux).  Uso
de preposições (ex. for, at), conjunções e palavras-
chave (ex. bios, set up, cmos, rom, ram).

Língua
Inglesa I

Bibliografia Básica:

Dicionário Oxford Escolar para Estudantes Brasileiros (português/inglês-inglês-português). Oxford: Oxford 
University Press, 2014.
Gallo, Ligia Razera. Inglês instrumental para informática – módulo I. São Paulo: Ícone Editora, 2008. (3a edição)
Raymond, Murphy. Essential gramar in use. São Paulo: Martins Editora, 2010.
Sawaya, Marcia Regina. Dicionário de Informática e Internet Inglês / Português. São Paulo: Nobel, 2008 (3a 
edição).
Sites gratuitos de aprendizagem de língua inglesa e da área de TI.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Compreender  os  elementos  cognitivos,
afetivos, sociais e culturais que constituem a
identidade própria e a dos outros; 
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 os processos
sociais  como  orientadores  da  dinâmica  dos
diferentes grupos de indivíduos; 
Compreender  o  desenvolvimento  da
sociedade  como  processo  de  ocupação  de

As bases  tecnológicas  serão  desenvolvidas  numa
perspectiva  da  história  comparada,  no  período
compreendido entre a pré-história e o feudalismo,
sendo as principais:
Conceito,  concepções  e  o  porquê  de  se  estudar
História;
O  desenvolvimento  das  civilizações  no  tempo  e
espaço;
Sociedades  matriarcal  ou  patriarcal,  relações  de
gênero;
A alquimia

História
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espaços físicos e as relações da vida humana
com  a  paisagem,  em  seus  desdobramentos
político,  sociais,  culturais,  econômicos  e
humanos;
Compreender a produção e o papel histórico
das  instituições  sociais,  políticas  e
econômicas,  associando-as  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;
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,  trabalho
de equipe, e associá-las aos problemas que se
propõem resolver;
Entender  o  impacto  das  tecnologias
associadas  às  Ciências  Humanas  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,  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.

A  descoberta  de  tecnologias  e  processos
inovativos.

Bibliografia Básica:
FREITAS NETO, José Alves de; TASINAFO, Célio Ricardo.  História Geral e do Brasil. São Paulo: Harbra,
2011.
Coleção Discutindo a História; Atual Editora.
Coleção Como seria sua vida; Editora Scipione.

Bibliografia Complementar:
ARIÈS, P. (org.) História da vida privada. Vols.1 a 5. São Paulo: Companhia das
Letras, 1991.
ARRUDA, J. J. de A; PILETTI, N. Toda a História. História Geral e do Brasil.
São Paulo: Ática, 2007.
LE GOFF, Jacques. História e memória. São Paulo: Editora da UNESP, 1992.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Ler,  analisar  e  interpretar  os  códigos
específicos  da  Geografia  (mapas,  gráficos,
tabelas,  etc.),  considerando-os  como
elementos  de  representação  de  fatos  e
fenômenos espaciais e/ou espacializados;

Conceitos e categorias da Geografia;
Localização e Orientação;
A linguagem cartográfica;
Estruturas e formas do relevo;
Clima;

Geografia
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Reconhecer  e  aplicar  o  uso  das  escalas
cartográfica  e  geográfica,  como  formas  de
organizar  e  conhecer  a  localização,
distribuição  e  frequência  dos  fenômenos
naturais e humanos.
Compreender  a  interdependência  entre  os
aspectos  do  relevo,  clima,  hidrografia,  e  as
formações vegetais  existem no mundo e no
Brasil;
Compreender  e  aplicar  no  cotidiano  os
conceitos básicos da Geografia, relacionando
com a realidade e características locais.

Solo;
Hidrografia;
Biomas e formações vegetais.

Bibliografia Básica:
SENE,  José  Eustáquio  de.  MOREIRA,  João  Carlos.  Geografia  Geral  e  do  Brasil.  Espaço  Geográfico  e
Globalização. Ensino Médio. São Paulo: Scipione, 2010.
VESENTINI, J. William. Brasil – Geografia:  O Mundo em Transição. Ensino Médio (volume único).  Editora
Ática.
 LUCCI, Elian Alabi; Branco, Anselmo Lazaro; Mendonça, Cláudio. Território e sociedade no mundo globalizado.
Ensino Médio (volume único). Editora Saraiva.
 TEIXEIRA, Wilson et al (Orgs.). Decifrando a Terra. 2. ed. Sao Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009..

Bibliografia Complementar:
ALVES, A. B. Geografia: Espaço e Vivências. São Paulo: Atual, 2004.
 COIMBRA, P. J; TIBÚRCIO, J. A. M. Geografia: uma análise do espaço geográfico. São Paulo: Harbra, 2003.
VESENTINI, J. W. Sociedade e espaço: Geografia geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2007.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Analisar, refletir e debater acerca do papel da
filosofia,  enfatizando  o  homem  e  suas
múltiplas dimensões;

Compreender  a  importância  da  filosofia,
destacando  o  conhecimento,  os  valores  e  a
ética  como  elementos  fundamentais  ao
desenvolvimento humano;

Compreender a origem da filosofia na Grécia
antiga;

Refletir sobre a história da filosofia antiga e
suas  implicações  para  o  mundo
contemporâneo;

Avaliar a questão do conhecimento a partir de
suas consequências e possibilidades;

Expressar, por meio da fala e da escrita, seu
posicionamento diante de questões sociais e
políticas.

O que é a filosofia?
Caracterização da filosofia
O mito e a filosofia: continuidade ou ruptura?
Condições que possibilitaram o surgimento do 
pensamento filosófico
O nascimento da filosofia: os pré-socráticos

O pensamento filosófico na Grécia Antiga
Sócrates
Platão
Aristóteles

Lógica
O que é lógica?

Elementos da lógica clássica
Silogismos, argumentação e falácias
Lógica Matemática: primeiras noções

Cálculo Sentencial
a) O que é sentença
b) Sentenças simples e compostas

Simbolização de Sentenças
a)Linguagem natural e formal

Operações Lógicas
Negação de sentença
Conjunção de sentença
Disjunção de sentenças
Condicional

Filosofia
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Bicondicional (equivalência)
Construção de tabelas-verdade

Bibliografia Básica:
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução à Filosofia. São
Paulo: Moderna, 2013.
BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo Lógica. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2010.
COTRIM, Gilberto. Fundamentos da Filosofia: história e grandes temas. São Paulo: Saraiva, 2013.
Bibliografia Complementar:

MARCONDES, Danilo. Iniciação à História da Filosofia – dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de
Janeiro: Zahar, 2010.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

• Compreender  a  sociedade,  sua
gênese  e  transformação  como  um
processo aberto, ainda que historicamente
condicionado e os múltiplos fatores que
nelas  intervém,  como  produtos  das
contradições  que  alimentam  a  ação
humana;  a si  mesmo como protagonista
agente  social;  e  os  processos  sociais
como  orientadores  da  dinâmica  da
conflitualidade  dos  interesses  dos
diferentes grupos sociais.

• Entender  os  princípios  das
tecnologias  associadas  ao  conhecimento
do indivíduo, da sociedade e da cultura,
entre  as  quais  as  de  planejamento,
organização,  gestão,  trabalho de equipe,
considerando  o  impacto  das  novas
tecnologias  de  comunicação  e
informação  nos  processos  de  produção,
para o desenvolvimento do conhecimento
e da vida social.

O que é Sociologia?
• Tipos  de  conhecimentos:  senso  comum,
ciência, religião e filosofia;
• Contextualização das Ciências Sociais;
• De  que  se  ocupam  as  Ciências  Sociais:
Sociologia,  Antropologia,  Ciências  Políticas  e
Economia;
• Sociologia como ciência e suas origens;
• Comitê: a sociologia como “Física Social”
• Durkheim:  fato social,  direito e  anomia,
solidariedade e coesão, ética e mercado;
• Marx: da  cooperação  a  propriedade
privada, classes sociais, teoria e prática;
• Weber:  ação  social,  os  caminhos  da
racionalidade,  as  burocracias  modernas,  o  tempo
mudou? 
• Mudanças e resistências, o protestantismo
e o espírito do capitalismo, o mundo desencantado; 

Cultura e Sociedade
• Conceito de cultura, gênero e etnia;
• Identidade  cultural  (das  etnias  europeias,
africanas,  afro-brasileiras  e  indígenas):  atitudes,
preconceitos e estereótipos;
• Identidade de gênero e diversidade 
sexual;
• Multiculturalismo e diversidade;
• Etnocentrismo e relativismo cultural;
• Manifestações culturais;
• Cultura, Subcultura e Contra Cultura;
• Cultura de massa e Indústria cultural;
• Globalização cultural;
• Movimentos sociais

Sociologia 

Bibliografia Básica:
BEGER, Peter L., A Construção Social da Realidade: tratado de Sociologia do conhecimento. RJ, Vozes, 1985.
______, Perspectivas Sociológicas: Uma visão humanística.RJ, Vozes,1986.
BINS, Milton. Introdução à Sociologia Geral. POA: Mundo Jovem. 1985. 
CASTRO, Celso Antônio Pinheiro de. Sociologia Geral. São Paulo, Editora Atlas, 2002. 
COSTA, Cristina. Sociologia: Uma introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 1997.
DELLA TORRE, Maria Benedita Lima. O Homem e a Sociedade. SP: Ed. Nacional 1984. 
GIDDENS, Anthony. Sociologia. Tradução Sandra Regina Netz. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.
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KOENIG, Samuel. Elementos da Sociologia. RJ: Zahar. 1985. 
KUPSTAS, Márcia (coord.). Trabalho em debate. São Paulo: Moderna, 1997.
LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Marina de Andrade. Sociologia Geral. 7. ed. Ver. E ampl. – São 
Paulo: Atlas, 1999.
QUINTANEIRO, Tânia. Um toque de Clássicos: Marx, Durkheim e Weber. 2.ed. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2002.
TOMAZI, Nélson Dácio. (Coord). Iniciação à Sociologia. São Paulo: Atual, 2000.
VITA, Álvaro de. Sociologia da Sociedade Brasileira. São Paulo: Ática, 1991.

Bibliografia Complementar:

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Reconhecer  a  Biologia  como  fruto  da

conjunção  de  fatores  sociais,  políticos,
econômicos,  culturais,  religiosos  e

tecnológicos;

Compreender  que  a  vida  se  organiza  e  se

estrutura em diversos níveis;

Identificar  e  interpretar  criticamente  as

diversas fases do desenvolvimento biológico
humano,  relacionando-as  as  manifestações

psicológicas e socioculturais;

Identificar  a  célula  como  unidade

responsável pela formação dos seres vivos;

Compreender que a morfologia e a fisiologia

dos seres vivos está diretamente relacionada
à  organização  de  suas  estruturas  e

componentes; 

Compreender  os  processos  que  envolve  o

metabolismo energético da célula;

Relacionar os alimentos com os processos de

desenvolvimento  e  de  manutenção  da  vida
dos  seres  vivos,  além  de  reconhecer  sua

participação na formação celular;

Associar as divisões celulares como meio de

reprodução,  crescimento  e  regeneração,  e
compreendê-las como processos que mantêm

a  composição  genética  das  células  e  das
espécies;

Reconhecer  o  homem  como  coparticipante
das  transformações  do  ambiente  e

responsável  pela  preservação  e  pela
conservação da biosfera;

Relacionar  os  diversos  aspectos  das
interações dos seres  vivos entre si  e com o

meio em que vivem;

1. Citologia
Conceito de vida
A Biologia como Ciência
Teoria celular
Composição química da célula
Biomoléculas
Metabolismo energético (Anabolismo e 
catabolismo)
Organização e funcionamento da célula
Célula procariota e eucariota
Estruturas celulares
Mecanismos de transporte celular
Citoplasma e organelas
Bioenergética
Respiração celular
Fotossíntese
Núcleo (replicação, transcrição e tradução)
Reprodução celular: Mitose e Meiose
Reprodução nos seres vivos (Tipos de reprodução)
2. Ecologia
Ação antrópica sobre o ambiente na perspectiva da 
sustentabilidade
Níveis de organização dos seres vivos
Conceitos básicos de Ecologia
Cadeias alimentares
Teias alimentares
Fluxo de matéria e energia
Pirâmides ecológicas
Ciclos biogeoquímicos
Relações ecológicas
Ecossistemas terrestres e aquáticos
Dinâmica das populações e das comunidades
Sucessão ecológica e comunidade clímax

3. Ambiente e Saúde
Saúde como direito
Drogas (conhecimento e prevenção)
Sexo e sexualidade
Desequilíbrios da saúde

Biologia



35

Identificar, localizar, comparar e reconhecer a
importância dos ecossistemas brasileiros;

Relacionar  os  diversos  ecossistemas  da
biosfera  e  perceber  suas  constantes

modificações;

Compreender  que  os  organismos  possuem

ecossistemas  internos,  em  equilíbrio
dinâmico,  e  que  podem  sofrer  alterações

decorrentes de influências externas;

Reconhecer a interdependência das espécies e

a influência que o meio exerce sobre elas e
vice-versa;

Compreender que a matéria transita de modo
cíclico  nos  meios  bióticos  e  abióticos,

acarretando fluxo de energia;

Estabelecer  diferenças  entre  conservação  e

preservação  do  meio  ambiente,  reconhecer
procedimentos de proteção e de preservação

das espécies envolvidas;

Constatar os prejuízos causados na biosfera e
sugerir  formas  de  intervenção  coletiva,  de
maneira a reduzir os efeitos da ação natural e
identificar  possíveis  alterações  ambientais
que modificam o equilíbrio ecológico;
Reconhecer  a  necessidade  do  controle
biológico;
Reconhecer  que  a  gravidez  precoce  pode
provocar um desequilíbrio social;
Compreender  as  transformações orgânicas  e
comportamentais do adolescente;

● Reconhecer  os  vários  tipos  de
drogas  e  os  malefícios  causados  à
saúde  pela  sua  utilização,
relacionando os efeitos sofridos pelo
organismo humano.

Bibliografia Básica:
AMABIS, J. M. e MARTHO, G. R.  Fundamentos da Biologia Moderna. Volume único. Editora Moderna. São
Paulo-SP.
LOPES, Sônia. Bio Volume único.. São Paulo: Saraiva.

Bibliografia Complementar:

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Descobrir  a  “rationalité” (lógica)  que existe
“por trás da Química”. 

Fazer abstrações e aplicar modelos. 
Utilizar  os  vocábulos,  códigos  e  símbolos

próprios da Química. 

A importância da Química para a Sociedade. Como
solucionar  os  problemas  atuais?  Os  fenômenos:
determinísticos  e  aleatórios.  Evidências
macroscópicas  das  reações  químicas;
reconhecimento  das  substâncias  por  suas

Química
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Traduzir  a  linguagem  discursiva  para  a
linguagem  científica:  gráficos,  tabelas  e

relações matemáticas. 
Consultar  fontes  de  informação  e  obter

informações relevantes para o conhecimento
químico (livro, computador, jornais, manuais

etc). 
Ler  e  escrever,  de  modo  adequado,  os

relatórios e manuais técnicos. 
Fazer  medições  e  cálculos  estatísticos.

Aplicar a Teoria dos Conjuntos. 
Adquirir  noções  de  termos  técnicos  em

inglês.

propriedades.  As  Leis  Científicas.  Princípios  de
utilização do laboratório químico. Classificação e
propriedades  das  misturas.  As  soluções  e  as
substâncias  simples  e  compostas.  As  equações
químicas e seu balanceamento. A notação científica
ou exponencial. 

O  Sistema  Internacional  (SI)  de  unidades.
Conversão  de  unidades.  As  leis  dos  gases.  O
número  de  Avogadro  e  o  conceito  de  mol.  As
relações quantitativas (leis de Lavoisier e Proust). 

O  Modelo  Microscópico  da  matéria  e  o
movimento.  Os  modelos  atômicos  de  Dalton,
Rutherford  e  Bohr.  Átomo,  massa  atômica,
símbolos  químicos.  A Teoria  do  Big  Bang e  a
formação  dos  átomos.  Boa  alimentação,  saúde  e
atividade  física.  O  “algoritmo  do  metabolismo”.
Temperança, bons hábitos, vícios, sedentarismo. A
alquimia  e  sua  contribuição  histórica.  Os  Ciclos
Biogeoquímicos  e  os  Fluxogramas  da  Indústria
Química.  Lixo  eletrônico.  Esgotamento  dos
Recursos Naturais.

Bibliografia Básica:
FELTRE,  R.  Fundamentos de Química:  Química,  Tecnologia,  Sociedade. 4.  ed.  São Paulo:  Moderna,  2005.
Volume único. 
LEMBO, A. Química: realidade e contexto. 3. ed. São Paulo: Ática, 2004. v. 1 , 2, 3. 
PERUZZO, Francisco Miragaia; CANTO, Eduardo Leite do.  Química: na abordagem do cotidiano. 4.ed. São
Paulo: Moderna, 2010.
Bibliografia Complementar:
KOTZ, J. C. TREICHEL, P. Química Geral e Reações Químicas, São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2007.
v. 1 e 2.
MOORE, J. T. Química para Leigos. 1.ed. Rio de Janeiro: Alta Books Editora, 2011.
WILLIAMS, L. D. Química sem mistério. 2. ed. Rio de Janeiro - RJ: Alta Books, 2013. 
CRUZ, R.; GUALHARDO-FILHO, E. Experimentos de Química em microescala, com materiais de baixo custo
e do cotidiano.1. ed. São Paulo: Editora da Física, 2004.
BESSLER, K. E.; NEDER, A. de V. F. Química em tubos de ensaio: uma abordagem para principiantes. 2. ed.
São Paulo: Edgard Blücher, 2011

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Compreender  enunciados  que  envolvam
códigos  e  símbolos  físicos.  Compreender
manuais  de  instalação  e  utilização  de
aparelhos;

Desenvolver  a  capacidade  de  investigação
física.  Classificar,  organizar,  sistematizar  e
identificar  regularidades.  Observar,  estimar
ordens  de  grandeza,  quantificar,  identificar
parâmetros  relevantes.  Compreender  e
utilizar leis e teorias físicas;

Reconhecer  a  Física  enquanto  construção

Introdução à Física
Medidas
Potências de 10 – Ordem de grandeza
Algarismos significativos
Operações com algarismos significativos
A origem do sistema métrico
Movimento retilíneo
Movimento retilíneo uniforme
Velocidade instantânea e velocidade média
Movimento retilíneo uniformemente variado
Queda livre
Galileu Galilei
Vetores - Movimento curvilíneo

Física
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humana,  aspectos de sua história  e  relações
com  o  contexto  cultural,  social,  político  e
econômico;

Utilizar  e  compreender  tabelas,  gráficos  e
relações  matemáticas  gráficas  para  a
expressão  do  saber  físico.  Ser  capaz  de
discriminar  e  traduzir  as  linguagens
matemática e discursiva entre si;

Conhecer  e  utilizar  conceitos  físicos.
Relacionar grandezas, quantificar, identificar
parâmetros  relevantes.  Compreender  e
utilizar leis e teorias físicas;

Reconhecer  o  papel  da  Física  no  sistema
produtivo,  compreendendo  a  evolução  dos
meios  tecnológicos  e  sua  relação  dinâmica
com a evolução do conhecimento científico;

Expressar-se  corretamente  utilizando  a
linguagem física adequada e elementos de sua
representação simbólica. Apresentar de forma
clara e objetiva o conhecimento apreendido,
através de tal linguagem;
Compreender  a  Física  presente  no  mundo
vivencial  e  nos  equipamentos  e
procedimentos tecnológicos. 
Entender o funcionamento de aparelhos;
Dimensionar  a  capacidade  crescente  do
homem propiciada pela tecnologia;

Conhecer fontes de informações e formas de
obter  informações  relevantes,  sabendo
interpretar notícias científicas;

Construir  e  investigar  situações-problema,
identificar a situação física, utilizar modelos
físicos, generalizar de uma a outra situação,
prever, avaliar, analisar previsões;

Estabelecer  relações  entre  o  conhecimento
físico e outras formas de expressão da cultura
humana;
Elaborar  sínteses  ou  esquemas  estruturados
dos temas físicos trabalhados;
Articular  o  conhecimento  físico  com
conhecimentos  de  outras  áreas  do  saber
científico;

Ser capaz de emitir juízos de valor em relação
a  situações  sociais  que  envolvam  aspectos
físicos e/ou tecnológicos relevantes.

Grandezas vetoriais e escalares
Soma de vetores
Vetor velocidade e vetor aceleração
Movimento circular uniforme
Composição de velocidades
Primeira e terceira leis de Newton
Força. A primeira lei de Newton
Equilíbrio de uma partícula
Terceira lei de Newton
Força de atrito
Isaac Newton
Momento de uma força
Equilíbrio de um corpo rígido
Segunda lei de Newton
A segunda lei de Newton
Unidades de força e massa
Massa e peso
Queda com resistência do ar
Forças no movimento circular
Movimento de um projétil
A aplicação das leis de Newton a sistemas de 
corpos
Gravitação Universal
As leis de Kepler
Gravitação universal
Movimento de satélites
Variações da aceleração da gravidade
Hidrostática
Pressão e massa específica
Pressão atmosférica
Variação da pressão com a profundidade
Aplicações da equação fundamental
Princípio de Arquimedes
Conservação da energia
Trabalho de uma força
Potência
Trabalho e energia cinética
Energia potencial gravitacional
Energia potencial elástica
Conservação da energia
A relação massa - energia
Conservação da quantidade de movimento
Impulso e quantidade de movimento
Quantidade de movimento de um sistema de 
partículas
Conservação da quantidade de movimento
Forças impulsivas e colisões
A descoberta do nêutron

Bibliografia Básica:

LUIZ A. Máximo Ribeiro da; Álvares, Beatriz Alvarenga. Curso de Física Vol. 1. Ed. Scipione. São Paulo.
LUIZ Antônio Máximo Ribeiro da; Álvares, Beatriz Alvarenga. Física – Volume único. Ed. Scipione. São Paulo.
RAMALHO, Júnior, Francisco; Ferraro, Nicolau Gilberto; Soares, Paulo Antônio de Toledo. Os fundamentos da 
Física – Vol. 1 – Mecânica. Ed. Moderna. São Paulo.
Gonçalves Filho; Aurélio, Toscano, Carlos. Física para o ensino médio – Série Parâmetros. Ed. Scipione. São 
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Paulo.
GASPAR, Alberto. Física – Mecânica 1. 1ª edição. Ed. Ática, São Paulo 2004.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente

Curricular

Reconhecer,  no  contexto  social,  diferentes
significados e representações dos números e
operações  –  naturais,  inteiros,  racionais  ou
reais. 

Identificar  padrões  numéricos  ou  princípios
de contagem. 

Resolver  situação-problema  envolvendo
conhecimentos numéricos. 

Avaliar  a  razoabilidade  de  um  resultado
numérico na construção de argumentos sobre
afirmações quantitativas. 

Avaliar propostas de intervenção na realidade
utilizando conhecimentos numéricos. 

Interpretar a localização e a movimentação de
pessoas/objetos  no  espaço  tridimensional  e
sua representação no espaço bidimensional. 

Identificar características de figuras planas ou
espaciais. 

Resolver  situação-problema  que  envolva
conhecimentos  geométricos  de  espaço  e
forma. 

Utilizar  conhecimentos  geométricos  de
espaço  e  forma  na  seleção  de  argumentos
propostos  como  solução  de  problemas  do
cotidiano. 

Identificar  a  relação  de  dependência  entre
grandezas. 

Resolver  situação-problema  envolvendo  a
variação de grandezas, direta ou inversamente
proporcionais. 

Analisar informações envolvendo a variação
de grandezas como recurso para a construção
de argumentação. 

Avaliar propostas de intervenção na realidade
envolvendo variação de grandezas.

Introdução a lógica matemática
Raciocínio lógico-matemático
Definições e princípios.
Conectivos.
Quantificadores.
Regras de dedução.

Teoria de Conjuntos
Operações
Diagramas
Resolução de problemas
Conjuntos numéricos

Funções – Conceitos Gerais
Definição geral
Gráficos
Aplicação a problemas gerais.

Função do 1° grau
Estudo da reta.
Aplicações.

Função do 2° grau
Estudo da parábola.
Aplicações.

Geometria Plana
Área de figuras planas.
Polígonos.
Estudo de triângulos.

Geometria Espacial
Poliedros
Prismas
Pirâmides

Sequências Numéricas
Definição
Progressão aritmética
Progressão Geométrica
Sequências recorrentes

Matemática

Bibliografia Básica:
DEGENSZAJN, D, Dolce, O, Iezzi, G e Périgo R. – Matemática Volume Único. Editora Atual. São Paulo
Matemática: Construção e Significado. Desenvolvido e produzida pela Editora Moderna. São Paulo
MACHADO, A. S., Matemática Volume Único. Editora Atual. São Paulo
ALENCAR FILHO, Edgard de. Iniciação à lógica matemática. 18. Ed. São Paulo: Editora Nobel.
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MORTARI, Cezar A. Introdução à lógica. 1. ed. Reimp. São Paulo
SALMON, Wesley C. Lógica. Tradução por Álvaro Cabral. 3. ed. Reimp. Rio de Janeiro

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Ter  domínio  dos  conceitos  fundamentais  de
programação;

Identificar  modelos  matemáticos  para
resolução de problemas; 

Desenvolver habilidades de pesquisa técnica;

Situar-se na Lógica de Programação;

Raciocinar de forma lógica;

Conceitos fundamentais de lógica de programação;
Algoritmos e fluxogramas;
Programação estruturada;
Elementos de um algoritmo;
Diversos tipos de dados;
Tipos de Variáveis;
Declaração de variáveis;
Estrutura sequencial;
Constantes;
Comentários;
Expressões, operadores e funções;
Comandos básicos;
Estruturas condicionais;
Estruturas de repetição;
Estruturas de dados;
Subprogramas (procedimentos, funções, unidade e 
rótulo);
Manipulação básica de arquivos;

Lógica de
programação

Bibliografia Básica:
FERNANDA,  Ana  Gomes  Ascencio.  Lógica  de  Programação.  A Construção  de  Algoritmos  e  Estruturas  de
Dados.Ed. Makron Books.
AUGUSTO, José N. G.  Manzano e Jayr Figueredo de Oliveira.  Algortmos. Lógica para Desenvolvimento de
Programação de Computadores. Ed.Érica.
SCHILDT, Herbert. C Completo e Total. 3º ed. Revista e Atualizada. Ed. Makronn Books.
MANZANO, J. A. N. G. & OLIVEIRA, J. F. Algoritmos – Lógica para Desenvolvimento de Programação. São
Paulo: Érica (005.1 M296A). 
SALVETTI, D. D. & BARBOSA, L. M. Algoritmos. São Paulo: Makron Books (005.1 S183A). 
XAVIER, Gley Fabiano Cardoso. Lógica de Programação. Senac 
GUIMARÃES, Ângelo de Moura & Lages, Newton Alberto Castilho. Algoritmos e Estrutura de Dados. Rio de
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos (001.642 G963a). 
MANZANO, J. A. N. G. & OLIVEIRA, J. F. Estudo Dirigido de Algoritmos. São Paulo: Érica.
PINTO, Wilson Silva.  Introdução ao desenvolvimento de Algoritmos e Estrutura de Dados.  São Paulo:  Érica
(001.642 P659i). 

Bibliografia Complementar:
VICTORINE, VIVIANE MIZRAHI. Treinamento em Linguagem C – Curso Completo – Módulo 1.  Mc Graw
Hill.
FERNANDA, Ana Gomes Ascencio. Lógica de Programação com Pascal. Ed. Makron Books.Computadores.
Ed. Érica.
FORBELLONE, André Luiz Villar & Eberspacher, Henri Frederico. Lógica de Programação – A Construção de
Algoritmos e estruturas de dados. São Paulo: Makron Books (005.1 F692l). 
TREMBLAY, Jean-Paul & Bunt, Richard B. Ciência dos computadores: Uma Abordagem Algorítmica. São Paulo:
McGraw-Hill (001.642 T789c).
H. Farreret al., Algoritmos estruturados, 3ª Ed., Livros Técnicos e Científicos, 1999.
A. Forbellonee H. Eberspacher, Lógica de programação, Pearson, 2005.
B. Kernighan, D. Ritchie, A Linguagem de Programação C, padrão ANSI, Campus, 1990.
H. M. Deitel, P. J. Deitel, C Como Programar, Pearson, 2003.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Conhecer  os  fundamentos  tecnológicos  e
científicos de informática;
Entender  a  evolução  da  história  dos
computadores;

Conceitos de Informática;
Histórico e evolução da informática;
Arquitetura e classificação de computadores;
Hardware, software e peopleware;
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Conhecer  os  pacotes  de  automação  de
escritórios disponíveis no mercado;
Distinguir  entre componentes  de hardware e
software;
Identificar  os principais componentes  de um
computador e suas funcionalidades;
Conhecer  a  funcionalidade  dos  principais
dispositivos de hardware e suas características
técnicas;
Conhecer  a  função  básica  de  um  Sistema
Operacional  e  sua  diferença  em  relação  a
outros programas;
Fazer uso de manuais técnicos de hardware e
de software;
Realizar operações com números binários;
Converter  números  entre  a  base  binária  e
decimal;
Compreender  como  é  feita  a  representação
dos diversos tipos de informação em arquivos
binários;
Conhecer  o  mercado  de  trabalho  onde  os
técnicos;
Principais  dispositivos  de  hardware  e  suas
características técnicas;
Conhecer  a  função  básica  de  um  Sistema
Operacional  e  sua  diferença  em  relação  a
outros programas;
Fazer uso de manuais técnicos de hardware e
de software;
Realizar operações com números binários;
Converter  números  entre  a  base  binária  e
decimal;
Compreender  como  é  feita  a  representação
dos diversos tipos de informação em arquivos
binários;
Conhecer  o  mercado  de  trabalho  onde  os
técnicos.

Periféricos de entrada e saída;
Tipos de arquivos, organização e operações com 
arquivos;
Classificação de computadores;
Profissões ligadas à informática e suas respectivas 
áreas de abrangência;
Operação de navegadores de internet
Operação de planilhas eletrônicas
Operação de editores de texto
Operação de aplicativos de apresentação
Instalação e configuração de programas
Configuração básica de sistemas operacionais
Sistema de numeração;
Lógica Booleana;
Portas lógicas;
Representação de dados;

Informática
Instrumental

Bibliografia Básica:
ALMEIDA, Marcus Garcia de.  Fundamentos de informática: software e hardware. 2ª Ed. Rio de Janeiro:
Brasport, 2002
ASPINWALL, Jim. Configuração, reparos e manutenção de PCs. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2000.
GUIMARÃES, A.M. Introdução à Ciência da computação. Rio de Janeiro: LTC, 2001.
LIMA, Valter. Manual prático do seu PC. 5ª Ed. São Paulo: Érica, 2003.
VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

Bibliografia Complementar:
TREMBLAY, Jean-Paul & Bunt, Richard B. Ciência dos computadores: Uma Abordagem Algorítmica.  São
Paulo: McGraw-Hill (001.642 T789c

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Especificar  os  componentes  envolvidos  na
comunicação entre computadores;
Identificar  os  diferentes  meios  físicos  de
transmissão de dados, dispositivos e padrões
de comunicação;
Relacionar os diversos modelos de referência
existentes  aos  diversos  componentes  de  um

Classificação das Redes;
Topologias de Redes;
Dispositivos de redes;
Modelos de referência de arquiteturas de rede: 
OSI – Open System Interconection e TCP/IP – 
Transmission Control Protocol/ Internet 

Redes de
Computadores
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sistema de comunicação; 
Dimensionar  os  componentes  de  uma  rede
local; 
Identificar equipamentos ativos utilizados na
interconexão de redes e computadores;
Identificar  a  estrutura,  organização  e
padronização das redes TCP/IP e da Internet;
Realizar  comparações  entre  topologias,
tecnologias e componentes de rede com base
em  relações  de  custo-benefício  e
características específicas;
Executar a configuração de componentes de
rede;
Identificar  problemas  em  dispositivos  de
redes;
Determinar a origem de falhas  em redes de
computadores;
Solucionar problemas de redes;
Interpretar  diagramas  físicos  e  lógicos  de
redes de computadores.

Protocol;
Camadas e Protocolos;
Endereçamento de IP, Interconexão de redes, 
endereçamento de redes, máscaras de sub-redes;
Padrões para rede local;
Padrões e protocolos de redes sem fio;
Configuração de dispositivos;
Software de diagnóstico de redes;
Ferramentas de gerência de redes;

Bibliografia Básica:
ALBUQUERQUE, Fernando. TCP/IP Internet: Protocolos e Tecnologias. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2001.
3ed.
ALBUQUERQUE, Fernando. – TCP/IP – Internet: Protocolos & Tecnologia. 3ª ed. Rio de Janeiro: Axcel Books,
2001.
COMER, Douglas E. Interligação de Redes com TCP/IP. Volume 1. São Paulo: Campus, 2006, 5ª ed.
DERFLER, Franck J. – TCP/IP: A Bíblia. Rio de Janeiro, Ed. Campus.
FALBRIARD, Claude. – Protocolos e Aplicações para Redes de Computadores. São Paulo: Ed. Érica, 2002.
GABRIEL, Torres – Redes de Computadores Curso Completo. Rio de Janeiro, Ed. Axcel Books, 2001.
HAYAMA, Marcelo Massayuki. Montagem de Redes Locais: Prático e Didático. São Paulo: Ed. Érica, 2001.
KUROSE, James F., ROSS Kaith W. Redes de Computadores e a Internet. São Paulo: Pearson, 2005. 3ed.
PINHEIRO, José. Guia Completo de Cabeamento de Redes. Campus, 2003. 1ed.

Bibliografia Complementar:
SOUSA, Lindeberg Barros. – TCP/IP Básico & Conectividade em Redes. São Paulo: Ed. Érica, 2002.
TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. 4a Edição, Rio de Janeiro, Editora Campus, 2003.
VASCONCELOS,  Laércio.  Como montar  e  configurar  sua  rede  de  PCs:  rápido  e  fácil.  São  Paulo:  Person
Education, 2003.
VIEIRA, Fabiano Marques.  Trabalhando em Redes. São Paulo: Ed. Érica, 2002.
FOROUZAN, Behouz A. Comunicação de dados e redes de computadores. São Paulo: Bookman, 2006. 3ed
GALLO, Michel A. et al. Comunicação entre Computadores e Tecnologias de Rede. Thomson Learning, 2003.
ORTIZ, Eduardo Bellincanta – VPN – Virtual Private Network. São Paulo: Ed. Érica, 2002.
SOUSA, Lindeberg Barros de – Projetos e Implementação de Redes – Editora Érica, 2ª edição.
SOUSA, Lindeberg Barros de – Redes de Computadores – Guia Total – Editora Érica, 1ª edição. STALLINGS,
William. Redes e Sistema de Comunicação de Dados. Rio

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Identificar  e  refletir  sobre  problemas  reais,
para a proposição de projetos;

Elaborar  e  desenvolver  projetos
interdisciplinares;

Desenvolver  a  capacidade  de  trabalhar  em

Globalização.

Organização social. 

Desenvolvimento tecnológico. Tecnologia e 
cotidiano.

Metodologia de projetos. 

Metodologia de Temas Geradores de discussão 
para fomento à reflexão e identificação de 

Projeto
Integrador
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grupo;

Articular  e  aplicar  conteúdos  das  unidades
curriculares cursadas;

problemas
Conceitos para elaboração de Projetos: 

problemas, objetivos, justificativa, metodologia e 
cronograma.

Bibliografia Básica:

ALMEIDA, Carlos Cristiano de Oliveira de Faria.  Metodologia Científica e Inovação tecnológica: desafios e
possibilidades; Marchi, Edilene Carvalho Santos, Pereira, André Ferreira. Brasília. Editora IFB. 2012

 MINICUCCI, Agostinho. Técnicas de Trabalho em Grupo. Editora 3ª edição (2001) Editora Atlas

Bibliografia Complementar:
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2º Ano Carga Horária: 1.520 h/a 

Eixo Tecnológico: Informação e comunicação

Título da Habilitação: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Compreender os atos de comunicação;

Estabelecer  relações  entre  Literatura  e  a
Informação;

Conhecer os diferentes discursos literários;

Contextualizar  literatura  clássica  com  os
tempos atuais;

Elaborar textos discursivos orais e escritos;

Problematizar  o  contexto  da  literatura  pré  e
pós-romântica.

Atos  de  comunicação,  Romantismo  e
Informação, Todos na praça esperando o capítulo
final,  os  três  momentos  do  Romantismo
Brasileiro, O discurso Romântico e o discurso das
mídias, um evento chamado Brasil; 

O período composto por coordenação, velocidade
no que se quer contar; 

O  período  composto  por  subordinação,
preocupação  com  a  reflexão  nos  textos
argumentativos; 

O  Realismo  e  o  discurso  da  Informação,  O
Naturalismo,  a  circulação  dos  conceitos
filosóficos  e  científicos,  produção  de  textos  de
natureza científica; 

O Parnasianismo e O Simbolismo, duas faces de
um mesmo tempo; 

Produção  de  poemas  descritivos  e  de  poemas
simbólicos. 

Do  Romantismo  ao  Simbolismo,  análise
comparativa dos discursos.

Língua
Portuguesa

Bibliografia Básica:
CEREJA, W Roberto; MAGALHÃES Thereza Cochar. Português Linguagens - Literatura - Produção de Texto - 
Gramática - Vol. 2. São Paulo, Atual, 2012.
CEREJA, W Roberto; MAGALHÃES Thereza Cochar. Conecte: Texto e Interação. São Paulo, Atual, 2012.
PROENÇA FILHO, Proença. Estilos de época na literatura. Rio de Janeiro, Prumo, 2013.

Bibliografia Complementar:

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Saber reconhecer os parâmetros do som.

Saber  reconhecer  determinada  conjuntura
musical  dentro  da  história  da  música
universal, seja erudita, popular, tradicional ou
cross-over.

Saber  reconhecer  elementos  melódicos,
harmônicos e rítmicos.

Música: conceitos elementares. Música, cultura e
sociedade: aspectos da música erudita, popular e
tradicional  e  cross-over.  Parâmetros  do  som.
Elementos básicos da música. Elementos básicos
de  forma  e  estrutura  musical.  Elementos  de
expressão musical. Panorama histórico de música
ocidental,  em  específico,  da  música  brasileira.
Música e Tecnologia.

Artes - Música
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Ter  capacidade  de  perceber  elementos  de
repetição,  contraste,  variação  e
desenvolvimento no que tange à estrutura e à
forma musical.

Saber  reconhecer  os  elementos  musicais
característicos  da  cultura  brasileira
principalmente  no  que  tange  à  rítmica  afro-
brasileira e indígena.

Ter  capacidade  de  discernir  aspectos  e
elementos  de  expressão  e  interpretação
musical.

Reconhecer  os  principais  instrumentos
musicais e naipes vocais.

Saber  reconhecer  os  elementos  básicos  de
uma partitura musical.

Conhecer panoramas significativos do uso da
interface de música e tecnologia.

Bibliografia Básica:
BENNET, Roy. Instrumentos de Orquestra. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996.
___________. Elementos Básicos da Música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.
___________.Como Ler uma Partitura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990.
__________.Forma e Estrutura na Música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986.
OLING, Bert; WALLISCH, Heinz. Enciclopedia dos Instrumentos Musicais. Lisboa:centralivros, 2004.
PUBLIFOLHA.Enciclopédia da Música Brasileira –Popular, Erudita e Folclórica. São Paulo: Art Editora, 1998.
SADIE, Stanley. Dicionário Grove de Música. Edição Concisa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.

Bibliografia Complementar:
GROUT, Donald J.; PALISCA, Claude V. História da Música Ocidental. 3ª Ed. Lisboa: Editora Gradiva, 2005.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Desenvolver  as  noções  conceituadas  de
esforço,  intensidade  e  frequência,  aplicando-
as em suas práticas corporais;

Conhecer  atividades  físicas  integrantes  da
cultura corporal de movimento;

Compreender  o  significado  de  qualidade  de
vida;

Compreender  a  relação  entre  atividades
recreativas o desenvolvimento motor, afetivo
e cognitivo.

Metabolismo.  Atividade  aeróbia  e  anaeróbia.
Resistência cardiopulmonar. 

Fundamentos  de  esportes  coletivos,  esportes
individuais, ginásticas, lutas e atividades rítmicas
expressivas. 

Conceito de qualidade de vida. Conceito de lazer
e recreação. Atividades recreativas.

Conceitos sobre desenvolvimento global: motor,
afetivo e cognitivo.

Educação
Física

Bibliografia Básica:
BRASIL.  Ministério da Educação.  Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília,  MEC/SEB,
2000.
_____. Ministério da Educação. PCN + Ensino médio: orientações educacionais complementares aos Parâmetros
Curriculares Nacionais – Linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: MEC/Semtec, 2002.
FREIRE, João Batista. Educação de corpo inteiro. 2ª ed. São Paulo: Scipione, 1991.
NAHAS, M. V. Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida. Londrina: Midiograf, 2001.
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VYGOTSKY, L.S. Interação entre aprendizado e desenvolvimento. In: A formação social da mente. São Paulo: 
Martins Fontes, 1996.
Bibliografia Complementar:

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Desenvolver  habilidades  de  compreensão  e
produção oral em nível linguístico básico.

Desenvolver aprendizagem autônoma.

Desenvolver habilidades de leitura crítica.

Identificar  terminologia  técnica  bilíngue  da
área de TI.

Oralidade II mediada por computador (ex. sites
gratuitos  de  aprendizagem de  língua  inglesa)  e
outras ferramentas.

Prática  e  uso  de  estratégias  de  aprendizagem
autônoma.

Estratégias  leitura  e  compreensão  de  textos  II.
Gêneros  textuais  de  estrutura  e  armazenamento
de  dados  (ex.  comunicação  com  a  máquina  e
comandos). Conectivos, conjunções, condicionais
e  palavras-chave  (ex.  if/else/else  if;  while/do,
while/for;  list,  linked  list,  queue,  stack;  sort,
buble sort, insertion sort, selection sort; to point,
pointer;  vector,  array;  data  center,  reliability,
availability, data mirroring).

Introdução à pesquisa de termos técnicos de TI
em inglês-português I.

Língua Inglesa
II

Bibliografia Básica:
Dicionário Oxford Escolar para Estudantes Brasileiros (português/inglês-inglês-português). Oxford: Oxford 
University Press, 2014.
Gallo, Ligia Razera. Inglês instrumental para informática – módulo I. São Paulo: Ícone Editora, 2008. (3a edição)
Raymond, Murphy. Essential gramar in use. São Paulo: Martins Editora, 2010.
Sawaya, Marcia Regina. Dicionário de Informática e Internet Inglês / Português. São Paulo: Nobel, 2008 (3a 
edição).
Sites gratuitos de aprendizagem de língua inglesa e da área de TI.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Compreender  os  elementos  cognitivos,
afetivos, sociais e culturais que constituem a
identidade própria e a dos outros; 

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  os  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  político,  sociais,
culturais, econômicos e humanos;

Compreender a produção e o papel histórico

As bases tecnológicas serão desenvolvidas numa
perspectiva da história comparada, no período da
nominada idade moderna, sendo as principais:

Formas de organização do trabalho, da casa, da
família, do cotidiano das pessoas, dos ritos, das
religiões, das festas;

Grupos e culturas que compõem a História do 

Brasil, no âmbito das relações inter-raciais

Unidade e diversidade da cultura brasileira: 

culturas afro-brasileiras e indígenas

Historicidade do conceito de cidadania;

Experiências de participação dos indivíduos e dos

História
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das  instituições  sociais,  políticas  e
econômicas,  associando-as  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;

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,  trabalho  de  equipe,  e
associá-las  aos  problemas  que  se  propõem
resolver;

Entender o impacto das tecnologias associadas
às Ciências Humanas 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,  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.

grupos  sociais  na  construção  coletiva  da
sociedade;

Obstáculos e redução dos direitos do cidadão ao 
longo da história;

Preservação  das  obras  humanas  em toda  a  sua
diversidade étnico-cultura;

A participação  das  mulheres  e  dos homens nas
relações entre trabalho formal, informal 
e doméstico.

 

Bibliografia Básica:
FREITAS NETO, José Alves de; TASINAFO, Célio Ricardo. História Geral e do Brasil. São Paulo: Harbra, 
2011.
Coleção Discutindo a História; Atual Editora.
Coleção Como seria sua vida; Editora Scipione.

Bibliografia Complementar:
Coleção Descobrindo o Brasil; Zahar Editora.
FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: USP, 2008.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Conhecer  a  produçao  do  espaço  geográfico
mundial,  brasileiro  e  no  Distrito  Federal,
numa perspectiva politica, cultural, econômica
e social;

Compreender  como  as  transformaçoes  no

A expansao do sistema capitalista;

Desenvolvimento e subdesenvolvimento;

O  mundo  em  transformaçao:  do  Pos-Guerra  a
“nova ordem mundial”;

Geografia
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espaço  geográfico,  ao  longo  do  tempo,
refletem  nos  processos  globais  e  locais  de
regionalizaçao  e  formaçao  dos  blocos
economicos, bem como sua contribuiçao para
a  construçao  de  diferentes  identidades
regionais;

Compreender  a  dinamica  populacional  no
mundo,  no  Brasil  e  no  Distrito  federal,  os
movimentos etnico-religiosos e sociais, como
tambem  as  consequências  destes  para  as
transformaçoes socioespaciais.

Globalizaçao  e  Meio  tecnico-cientifico-
informacional;

Comercio internacional;

Regionalizaçao mundial;

Formaçao socioeconomica e territorial do Brasil e
do DF;

A questao regional no Brasil;

O Brasil e o DF no mundo globalizado;

Conceitos e Teorias demográficas;

Estrutura da populaçao;

Movimentos migratorios;

Populaçao  e  mercado  de  trabalho  no  mundo
globalizado;

Conflitos etnico-nacionalistas e reestruturaçao do
territorio;

- Dinamica populacional brasileira e do DF.

Bibliografia Básica:
ADAS, Melhem. Panorama geográfico do Brasil: contradiçoes, impasses e desafios socioespaciais. 4. ed. Sao 
Paulo: Moderna, 2004.
BOLIGIAN, Levon; BOLIGIAN, Andressa Tucartel Alves. Geografia: espaço e vivência. V. unico 2. ed. Sao 
Paulo, Atual, 2007.
LUCCI, Elian Alabi; BRANCO, Anselmo Lazaro; MENDONCA, Cláudio. Territorio e sociedade no mundo 
globalizado. Volumes 1, 2 e 3. Sao Paulo: Saraiva, 2010.
SENE, Eustáquio de; MOREIRA, Joao Carlos. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalizaçao. 
Volumes 1, 2 e 3. Sao Paulo: Scipione, 2011.
VESENTINI, Jose William. Geografia: o mundo em transiçao. Volumes 1, 2 e 3. Sao Paulo: Atica, 2011.

Bibliografia Complementar:
DURAND, Marie-Françoise et al. Atlas da mundializaçao: compreender o espaço mundial contemporaneo. Sao 
Paulo: Saraiva, 2009.
HAESBART, Rogerio; PORTO-GONCALVES, Carlos Walter. A nova des-ordem mundial. Sao Paulo: Editora 
UNESP, 2006.
MAGNOLI, Demetrio. O mundo contemporaneo. 2. ed. Sao Paulo: Atual, 2008.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalizaçao. 17. ed. Rio de Janeiro: Record, 2008.
SENE, Eustáquio de. Globalizaçao e espaço geográfico. 2. ed. Sao Paulo: Contexto, 2004.
SPOSITO, Eliseu Saverio. Redes e cidades. Sao Paulo: Editora UNESP, 2006.
TEIXEIRA, Wilson et al (Orgs.). Decifrando a Terra. 2. ed. Sao Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009.
VESENTINI, Jose William. Novas Geopoliticas. Sao Paulo: Contexto, 2000.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Analisar, refletir e debater acerca do papel da
filosofia,  enfatizando  o  homem  e  suas
múltiplas dimensões;

Desenvolver  o  raciocínio  lógico,
compreendendo suas aplicações;

Refletir sobre a ciência de forma crítica;

Demonstrar  compreensão  dos  principais
conceitos  discutidos,  articulando  os
conhecimentos com a realidade cotidiana;

Expressar, por meio da fala e da escrita, sua

Teoria do conhecimento
O que é possível conhecer?
Elementos do conhecimento
Senso comum e senso crítico
Possibilidade do conhecimento
Origem do conhecimento
Tipos  de  conhecimento:  mítico,  filosófico,
teológico, científico

Método Científico
O que é método?
Indução e dedução
O que é pesquisa?
Como elaborar um trabalho acadêmico

Filosofia



48

compreensão dos conceitos analisados.
Epistemologia
O que é a ciência?
Ciência antiga e medieval
A revolução científica do séc. XVII
O método científico
A ciência no séc. XX

Bibliografia Básica:
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires.  Filosofando: Introdução à Filosofia. São
Paulo: Moderna, 2013.
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2010.
COTRIM, Gilberto. Fundamentos da Filosofia: história e grandes temas. São Paulo: Saraiva, 2013.

Bibliografia Complementar:
ALVES, Rubem. Filosofia da Ciência – introdução ao jogo e a suas regras. São Paulo: Loyola, 2000.
MARCONDES, Danilo. Iniciação à História da Filosofia – dos pré-socráticos a Wittgenstein.  Rio de Janeiro:
Zahar, 2004.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Traduzir os conhecimentos sobre a pessoa,
a sociedade, a economia, as práticas sociais e
culturais  em  condutas  de  indagação,
indignação,  análise,  problematização  e
protagonismo  diante  de  situações  novas,
problemas  ou  questões  da  vida  pessoal,
social, política, econômica e cultural.

Trabalho e Sociedade
Trabalhar por quê? Quem inventou o trabalho?
Trabalho nas diferenças sociais e étnico-raciais;
O “trabalho” nas sociedades tribais; na sociedade
greco-romana; na sociedade feudal.
O trabalho na sociedade capitalista: a concepção,
trabalho  como  mercadoria;  trabalho  e  capital,
uma relação conflituosa; fordismo; pós-fordismo
ou acumulação flexível; toyotismo;
A questão do trabalho no Brasil;
O trabalho escravo e a emergência do trabalho
livre no Brasil.
Afrodescendentes e racismo no Brasil.
A “ideologia  da  valorização  do  trabalho”  e  a
situação dos trabalhadores no Brasil.
Homens e mulheres com a mão na massa.
Desemprego e subemprego: o mercado informal
de trabalho.

Tecnologia e trabalho
 Máquina substituirá o homem?
A comunicação,  a  cultura,  a  sociedade e  o ser
humano; 
História da comunicação humana Sociedade de
massa, industrialização e urbanização; 
A Sociedade de Consumo e a 
Sociedade do Espetáculo.

Sociologia

Bibliografia Básica:

BEGER, Peter L., A Construção Social da Realidade: tratado de Sociologia do conhecimento. RJ, Vozes,

1985.

______, Perspectivas Sociológicas: Uma visão humanística. RJ, Vozes,1986.

BINS, Milton. Introdução à Sociologia Geral. POA: Mundo Jovem. 1985. 

CASTRO, Celso Antônio Pinheiro de. Sociologia Geral. São Paulo, Editora Atlas, 2002. 

COSTA, Cristina. Sociologia: Uma introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 1997.

DELLA TORRE, Maria Benedita Lima. O Homem e a Sociedade. SP: Ed. Nacional 1984. 
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GIDDENS, Anthony. Sociologia. Tradução Sandra Regina Netz. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.

KOENIG, Samuel. Elementos da Sociologia. RJ: Zahar. 1985. 

KUPSTAS, Márcia (coord.). Trabalho em debate. São Paulo: Moderna, 1997.

LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Marina de Andrade. Sociologia Geral. 7. ed. Ver. E ampl. – São Paulo: Atlas,
1999.

QUINTANEIRO, Tânia. Um toque de Clássicos: Marx, Durkheim e Weber. 2.ed.Belo Horizonte: Editora 

UFMG, 2002.

TOMAZI, Nélson Dácio. (coord). Iniciação à Sociologia. São Paulo: Atual, 2000.

VITA, Álvaro de. Sociologia da Sociedade Brasileira. São Paulo: Ática, 1991.

Bibliografia Complementar:

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Definir  as  características  gerais  dos  seres
vivos;
Compreender as categorias taxonômicas e da
nomenclatura biológica;
Identificar a célula como unidade responsável
pela formação dos seres vivos não havendo
existência de vida fora dela;
Identificar  e  caracterizar  os  vários  tipos  de
tecidos;
Associar as divisões celulares como meio de
reprodução,  crescimento  e  regeneração,  e
compreendê-las como processos que mantêm
a  composição  genética  das  células  e  das
espécies;
Identificar  e  caracterizar  as  fases  da
embriologia; 
Compreender o processo de reprodução desde
a concepção até o parto;
Relacionar o uso de métodos contraceptivos
com o planejamento familiar;
Reconhecer  que  a  gravidez  precoce  e  não
planejada  pode  provocar  um  desequilíbrio
social; 
Compreender a  divisão dos grupos de seres
vivos e os seus processos de adaptação, além
de  conhecer  a  sua  estrutura  microscópica  e
macroscópica;
Compreender  que  as  espécies  sofrem
transformações ao longo do tempo,  gerando
diversidade;
Compreender que a morfologia e a fisiologia
dos seres vivos está diretamente relacionada à
organização  de  suas  estruturas  e
componentes; 
Relacionar  os  diversos  aspectos  das
interações dos seres  vivos entre si  e  com o
meio;
Compreender os aspectos etiológicos sobre as
doenças causadas por infecções

 1. Histologia
Tipos e caracterização dos tecidos humanos
2. Embriologia
Fases e caracterização embrionária
Anexos embrionários
3. Reprodução nos seres vivos
Tipos de reprodução
Sexo, sexualidade e gêneros
4. Filogenia
Categorias  taxonômicas  e  nomenclatura
biológica
5. Virologia
Introdução ao estudo dos vírus
Ciclo de reprodução
Doenças viróticas e saúde pública

6. Reinos (características gerais e específicas)
Monera
Protoctista
Fungi
Plantae
Animal
7. Noções de imunologia
Tipos e caracterização de leucócitos
Soro e vacina
8. Botânica
Anatomia Vegetal
Fisiologia Vegetal
Importância ecológica e econômica

Biologia

Bibliografia Básica:
AMABIS, J. M. e MARTHO, G. R. Fundamentos da Biologia Moderna. Volume único. Editora Moderna. São 
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Paulo-SP.
LOPES, Sônia. Bio Volume único. São Paulo: Saraiva
Bibliografia Complementar:

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Utilizar conceitos químicos dentro de uma 
visão macroscópica.  Selecionar e aplicar 
ideias e procedimentos científicos (leis, 
teorias, modelos) para a resolução de 
problemas. Propor a investigação de um 
problema relacionado à Química, 
selecionando procedimentos experimentais 
pertinentes. Desenvolver conexões hipotético-
lógicas que possibilitem previsões acerca das 
transformações químicas. Aplicar as 
substâncias e os materiais disponíveis, 
conhecendo suas propriedades. Apresentar 
um design, executar modelos, utilizar 
processos, trabalhar em linhas de produção e 
fazer simulações.

A  Química  Tecnológica.  Os  limites  éticos  e
morais. 

O  fracionamento  das  misturas  (métodos  de
separação).  Introdução à tabela periódica. As
ligações químicas: iônica, covalente e metálica.
Os  metais,  metaloides  (semicondutores)  e  não
metais.  O  desgaste  físico  e  os  repositores
eletrolíticos. 

As  funções  inorgânicas: ácidos,  bases,  sais  e
óxido.  A  estrutura  eletrônica  dos  átomos  e
noções  de  química  quântica.  A  estrutura
molecular  e  os  cristais.  As  unidades  de
concentração  das  soluções.  Preparação  de
soluções. A estequiometria. Introdução à química
e a titulometria de neutralização. 

Termoquímica: calor,  trabalho,  1ª  lei  da
termodinâmica, entalpia e lei de Hess. Entropia.
Eletroquímica: reações redox, pilhas, eletrólise e
lei  de  Faraday.  Propriedades  dos  elementos
químicos  e  a  tabela  periódica.  Previsão  das
propriedades e da reatividade das substâncias e
dos materiais. 

Os  dispositivos  para  armazenamento  de  dados
(Computação) e o ferromagnetismo (ligas de Fe,
Co, Ni). A produção de Energia e as implicações
ambientais.  Noções  de  Biotecnologia.  A
resistência microbiana a medicamentos.

Química

Bibliografia Básica

FELTRE,  R.  Fundamentos  de  Química:  Química,  Tecnologia,  Sociedade. 4.ed,  São  Paulo:  Moderna,  2005.
Volume único.

LEMBO, A. Química: realidade e contexto. 3.ed. São Paulo: Ática, 2004, v. 1 , 2, 3.

PERUZZO, Francisco Miragaia; CANTO, Eduardo Leite do.  Química: na abordagem do cotidiano.  4.ed. São
Paulo: Moderna, 2010.

Bibliografia Complementar

KOTZ,  J.  C.  TREICHEL,  P.  Química  Geral  e  Reações  Químicas, v.  1  e  2.  São  Paulo:  Pioneira  Thomson
Learning, 2007.

MOORE, J. T. Química para Leigos. 1.ed. Rio de Janeiro: Alta Books Editora, 2011.

WILLIAMS, L. D. Química sem mistério. 2. ed. Rio de Janeiro RJ: Alta Books Editora, 2013.

 CRUZ,R.; GUALHARDO-FILHO, E. Experimentos de Química em microescala, com

materiais de baixo custo e do cotidiano.1. ed. São Paulo: Editora da Física, 2004.

 BESSLER, K. E.; NEDER, A. de V. F. Química em tubos de ensaio: uma abordagem

para principiantes. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2011.



51

TÓKIO Morita, Rosely M. V. Assumpção. Manual de Soluções, Reagentes e Solventes. 2. ed. São Paulo: Editora
Edgard Blücher, 2001.

ROCHA-FILHO, R.C.; SILVA, R. R. Introdução aos Cálculos da Química. São Paulo: Makron Books do Brasil
Editora Ltda, 1992. 275 p.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Conhecer  e  utilizar  conceitos  físicos.
Relacionar grandezas, quantificar,  identificar

parâmetros relevantes. Compreender e utilizar
leis e teorias físicas;

Reconhecer  o  papel  da  Física  no  sistema
produtivo,  compreendendo  a  evolução  dos

meios  tecnológicos  e  sua  relação  dinâmica
com a evolução do conhecimento científico;

Expressar-se  corretamente  utilizando  a
linguagem física adequada e elementos de sua

representação simbólica. Apresentar de forma
clara e objetiva o conhecimento apreendido,

através de tal linguagem;

Compreender  a  Física  presente  no  mundo

vivencial  e  nos  equipamentos  e
procedimentos  tecnológicos.  Descobrir  o

“como funciona”  os aparelhos.

Temperatura, Dilatação e Gases
Temperatura e dilatação
Dilatação dos sólidos
Dilatação dos líquidos
Comportamento dos Gases
Gás ideal
Calor
O calor como energia
Transferência de calor
As leis da termodinâmica

Ótica e ondas
Reflexão da Luz
Refração da Luz
Difração
Espelhos
Movimento ondulatório

Física

Bibliografia Básica:

LUZ, A. Máximo Ribeiro da; Álvares, Beatriz Alvarenga. Curso de Física Vol. 2. Ed. Scipione. São Paulo.

LUZ, Antônio Máximo Ribeiro da; Álvares, Beatriz Alvarenga. Física – Volume único. Ed. Scipione. São Paulo.

RAMALHO Júnior, Francisco; Ferraro, Nicolau Gilberto; Soares, Paulo Antônio de Toledo. Os fundamentos da 
Física – Vol. 2 – Termologia, óptica e ondas. Ed. Moderna. São Paulo.

GONÇALVES FILHO; Aurélio, Toscano, Carlos. Física para o ensino médio – Série Parâmetros. Ed. Scipione. 
São Paulo.

GASPAR, Alberto. Física – Ondas, Ótica e Termologia. Vol. 2. 1ª edição. Ed. Ática, São Paulo 2004.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Interpretar a localização e a movimentação de 
pessoas/objetos no espaço tridimensional e sua
representação no espaço bidimensional.
Identificar características de figuras planas ou 
espaciais.
Resolver situação-problema que envolva 
conhecimentos geométricos de espaço e forma.
Utilizar conhecimentos geométricos de espaço 
e forma na seleção de argumentos propostos 
como solução de problemas do cotidiano.
Identificar a relação de dependência entre 
grandezas.
Resolver situação-problema envolvendo a 
variação de grandezas, direta ou inversamente 

Função Exponencial
Potências
Função
Aplicações.
Função Logarítmica
Definição e Propriedades
Estudo da função
Aplicações.
Geometria Espacial
Cilindros
Cones
Esferas
Matrizes
Definições e operações
Determinantes Sistemas Lineares

Matemática
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proporcionais.
Analisar informações envolvendo a variação 
de grandezas como recurso para a construção 
de argumentação.
Avaliar propostas de intervenção na realidade 
envolvendo variação de grandezas.
Identificar representações algébricas que 
expressem a relação entre grandezas.
Interpretar gráfico cartesiano que represente 
relações entre grandezas.
Resolver situação-problema cuja modelagem 
envolva conhecimentos algébricos.
Utilizar conhecimentos algébricos/geométricos
como recurso para a construção de 
argumentação.
Avaliar propostas de intervenção na realidade 
utilizando conhecimentos algébricos.

Definição
Métodos de resolução
Regra de Cramer.
Método da Soma.
Método da Substituição.
Escalonamento.
Trigonometria
Trigonometria do Triângulo
Lei dos senos e cossenos
Ciclo Trigonométrico
Funções trigonométricas
Soma de arcos
Identidades trigonométricas

Bibliografia Básica:

Degenszajn, D, Dolce, O, Iezzi, G e Périgo R. – Matemática Volume Único. Editora Atual. São Paulo

Matemática: Construção e Significado. Desenvolvido e produzida pela Editora Moderna. São Paulo
Machado, A. S., Matematica Volume Único. Editora Atual. São Paulo
ALENCAR FILHO, Edgard de. Iniciação à lógica matemática. 18. ed. São Paulo: Editora Nobel.
MORTARI, Cezar A. Introdução à lógica. 1. ed. reimp. São Paulo
SALMON, Wesley C. Lógica. Tradução por Álvaro Cabral. 3. ed. Reimp. Rio de Janeiro.

Bibliografia Complementar:

2º Ano/semestre Carga Horária: 

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Conhecer a arquitetura e conceitos 
relacionados a sistemas operacionais;

Conhecer as principais qualidades e 
desvantagens dos principais sistemas 
operacionais do mercado.

Agendar tarefas;

Realizar procedimentos de backup ou 
restauração de arquivos;

Fazer uso de software antivírus;

Arquitetura e Funcionamento de

Sistemas Operacionais;

Principais comandos Windows, Linux e Unix;

Serviços básicos do sistema operacional 
(autenticação, gerenciamento);

Gerenciamento de: processos, memória, 
dispositivos de E/S, sistemas de arquivos;

Software de detecção de erros;

Introdução a
Sistemas

Operacionais

Bibliografia Básica:

INTRODUÇÃO A SISTEMAS OPERACIONAIS

CORTES, Pedro L. Sistemas operacionais: fundamentos. São Paulo: Érica, 2003.

FLYNN, Ida M. Introdução aos Sistemas Operacionais. Editora Thomson Pioneira.

BATTISTI, Julio. Windows Server 2003: Curso Completo. Editora Axcel Books, 2003.

JUNIOR, Mozart Fialho. Microsoft Windows. São Paulo: Editora Terra, 2000.

Bibliografia Complementar:
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Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Aplicar a representação dos diversos tipos de 
informação em arquivos binários;

Implementar soluções simples para circuitos 
lógicos;

Aplicar portas lógicas;

Aplicar circuitos lógicos;

Implementar circuitos combinacionais;

Diferenciar entre os diversos tipos de 
memória: RAM, ROM, Cache.

Representação de dados; 

Revisão de Lógica Booleana;

Portas lógicas;

Circuitos combinacionais;

Mapas de Karnaugh;

Programas para implementar circuitos lógicos;

Máquinas de estado;

Tipos de Memórias;

Introdução à
Computação

Bibliografia Básica:
ALMEIDA, Marcus Garcia de.  Fundamentos de informática: software e hardware.  2ª Ed. Rio de Janeiro:

Brasport, 2002

ASPINWALL, Jim. Configuração, reparos e manutenção de PCs. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2000.

GUIMARÃES, A.M. Introdução à Ciência da computação. Rio de Janeiro: LTC, 2001.

LIMA, Valter. Manual prático do seu PC. 5ª Ed. São Paulo: Érica, 2003.

MONTEIRO, Mário A. Introdução à organização de computadores. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Ltc, 2002.

MURDOCCA, Miles J. Introdução à arquitetura de computadores. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

PARHAMI, BEHROOZ. Arquitetura de Computadores. 1a. Edição. Editora: MCGRAW-HILL BRASIL, 2008.

PATTERSON, David A. Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software. 2ª Ed. Rio

de Janeiro: Ltc, 2000.

ROSTIROLLA, Dario. Hardware: suporte técnico. Rio de Janeiro: Bookstore, 2002.

TANENBAUM, Andrew S. Organização estruturada de computadores. 5ª Ed. Editora: Prentice-Hall, 2006.

TORRES, Gabriel. Hardware: curso completo. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Axcel, 2001.

VASCONCELOS, Laércio. Hardware total. São Paulo: Makron Books, 2002.

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

WEBER, Raul Fernando. Fundamentos de arquitetura de computadores. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Sagra Luzato,

2001.

WEBER, Raul Fernando. Arquitetura de computadores pessoais. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Sagra Luzato, 2001.

WIRTH, Almir. Hardware PC: guia de referência. Rio de Janeiro: Altabooks, 2003.

ZELENOVSKY, Ricardo.  PC: um guia prático de hardware e interfaceamento. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Mz,

2002.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Ter domínio dos conceitos de estruturas de 

dados;

Desenvolver as principais estruturas de dados;

Desenvolver programas aplicando as principais

Revisão de Linguagem C.
Variáveis
Tipos de Dados
Operadores
Estruturas Condicionais

Estrutura de
Dados
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estruturas de dados;

Identificar a estrutura de dados a ser aplicada 
de acordo com o contexto.

Ampliar a habilidade de pesquisa técnica;

Ampliar o raciocínio lógico;

Estruturas de Repetição

Funções
Definição de Funções
Tipos de funções em C: funções sem retorno e 
sem parâmetro, funções sem retorno e com 
parâmetro, funções com retorno e sem 
parâmetro, funções com retorno e com 
parâmetro.
Array
Definição de Array
Unidimensional (Vetor)
Bidimensional (Matriz)

Tipo Abstrato de Dados (TAD)
Definição de TAD
Struct
Criação de struct no corpo do código
Criação de struct como header

Ponteiros
Definição de ponteiros
Ponteiros para tipo simples de dados
Ponteiros para cadeia de caracteres
Ponteiros para array
Ponteiros para TAD

Listas
Definição de Lista
Tipos de Listas
Lista Encadeada
Fila
Pilha

Métodos de Ordenação
Definição de métodos de ordenação
Bubble Sort
Insertion Sort
Selection Sort

Bibliografia Básica:

ASCENCIO, Ana G. F, ARAUJO, Graziela S. Estrutura de Dados: Algoritmos, Análise da Complexidade e
Implementações em Java e C/C++. Pearson. 2010.
TENENBAUM, Aaron et al. Estruturas de Dados Usando C. Pearson. 1995.
DEITEL, Paul, DEITEL, Harvey.C Como Programar, Pearson, 2003.

Bibliografia Complementar:

UFMG. Curso de Linguagem C. Disponível em: http://www.inf.ufsc.br/~fernando/ine5412/C_UFMG.pdf
UFPR. Estrutura de Dados. Disponível em: http://www.inf.ufpr.br/cursos/ci055/apostila.pdf

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Conhecer e diferenciar um BD e um SGBD – 
Sistema Gerenciador de Banco de Dados;

Entender modelos de abstração de dados 
(MER – Modelo de Entidade e 

Introdução aos SGBDs – Sistema Gerenciador 
de Banco de Dados;
Conceitos de BD – Sistema Gerenciador de 
Banco de Dados;
Noções gerais de um sistema de BD – Banco de

Banco de
Dados
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Relacionamento);

Criar um MER – Modelo de Entidade e 
Relacionamento;
Conhecer os Conceitos de entidades e 
relacionamentos de BD (ER - Entidade e 

Relacionamento);

Ter a capacidade de ler um MER – Modelo de 
Entidade e Relacionamento, e utilizando
linguagens de programação manipular os 
dados de um BD – Banco de Dados;
Conhecer e utilizar liguagen SQL – Struct 
Query Language.

Dados;
Abstração de dados;
Arquitetura de SGBD – Sistema Gerenciador de
Banco de Dados;
Funções Básicas de SGBD – Sistema 
Gerenciador de Banco de Dados;
Usuários de BD – Banco de Dados;
Modelos de Banco de Dados;
Conceitos de Modelo e Modelagem de BD – 
Banco de Dados;
Entidade-Relacionamento;
Modelagem Semântica;
Restrições de Integridade;
Mecanismos de Abstração;
Conceitos Básicos do Modelo Relacional;
Dependência Funcional e Normalização de 
Relações;
Transformação de Diagramas ER – Entidade 
e Relacionamento – para Modelo Relacional;
Linguagem SQL – Struct Query Language.

Bibliografia Básica:

ELMASRI, R. Sistemas de banco de dados. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. Rio de Janeiro: Campus, 1991.·
TAKAHASHI, M.; AZUMA, S. Guia Mangá de Banco de Dados. Novatec, 2009.

Bibliografia Complementar:
KORTH, H. F.; SILBERSCHATZ, A. Sistema de Bancos de Dados.·São Paulo: Makron Books, 1995. 2ª edição
revisada.
HEUSER, C. A. Projeto de Bancos de Dados. Ed. Sagra-Luzzatto, 1998

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Entender requisitos de sistemas;

Elaborar uma arquitetura básica de sistemas de

pequeno e médio porte;

Modelar dados utilizando ferramentas CASE  

– Computer-Aided Software Engineering e 
UML - Unified Modellling Language;

Desenvolver protótipos demonstrar os 
requisitos em linguagens de programação;

Realizar uma exposição de procedimentos aos 
usuários;

Comunicar modelos os módulos de um sistema
dados aos demandantes (usuários).

Desenvolver casos de uso e cenários;

Compreender o processo de desenvolvimento 
de software.

Metodologias de análise projeto de sistemas;

Diagramas de fluxo e dados;

Diagramas da UML (unified Modellling 

Language;

Introdução aos conceitos de Eng. de Software – 

A evolução do Software, Curvas de Falhas, 
Mitos do Software;

Arquitetura Cliente Servidor X Arquitetura 
Internet;

Paradigmas da Engenharia de Software; 

Projeto de Software: Definições e Aplicações;

Descrição Caso de Uso (Use Case).

Engenharia de
Software
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Bibliografia Básica:
BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. UML: guia do usuário. Rio de Janeiro : Campus, 2000.
PRESMAN, Rogers Engenharia de Software Ed. Makron Books São Paulo SP
SOMERVILLE, I.; Engenharia de Software, 8ª Edição 2007, Pearson Education, São Paulo-SP
Bibliografia Complementar:
CHIOSSI, Thelma C. dos Santos, Introdução à Engenharia de Software, Ed. Unicamp, Unicamp SP
FOWLER, M.; SCOTT, K. UML Essencial: Um breve guia para a linguagem padrão de modelagem de 
objetos. Bookman, 2000.
MAFFEO, Bruno, Engenharia de Software e Especificação de Sistemas, Ed. Campus, Rio de Janeiro.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Aplicar os conceitos de POO – Programação
Orientação a Objetos;

Compilar e executar programas em linguagem
OO – Orientação a Objetos;

Declarar  e  atribuir  valores  a  variáveis  locais,
de classe e de instância;

Converter tipos de variáveis;

Controlar o fluxo execução;

Manipular estruturas de dados;

Controlar  o  acesso  a  métodos,  atributos  e
construtores  através  dos  modificadores  de
visibilidade;

Escrever métodos de acesso a atributos do tipo
getters e setters;

Escrever construtores para classes;

Utilizar  variáveis  e  métodos  de  classe
(estáticos) e de instância;

Reaproveitar código já escrito através do uso
de herança;

Escrever  interfaces  em  linguagem  OO  –
Orientação  a  Objetos,  para  diminuir
acoplamento entre as classes;

Criar a documentação da aplicação;

Gerar e Tratar exceções ocorridas em tempo de
execução;

Acessar bancos de dados relacionais utilizando
mapeamento objeto-relacional.

Orientação a Objetos – O que é?

Conceitos Básicos: Classes, Objetos, 
Encapsulamento, Herança, Polimorfismo, etc.

Tipos primitivos x objetos

Criando classes

Organização em pacotes

Atributos e Métodos

Métodos construtores

Arrays

Strings

Conversão de tipo e cast

Implementando Herança

Coleções (Collections)

Controle de Exceção

Desenvolvimento de Interface Gráfica

Acesso a arquivos

Acesso a bancos de dados

Threads

Linguagem de
Programação
Orientada a

Objetos

Bibliografia Básica:
ARNOLD, K. & GOSLING J. A linguagem de programação Java. Bookman, 4ª Edição, 2007.
BARNES, D. J. & KÖLLING, M. Programação Orientada a Objetos com Java: Introdução Prática usando o
BLUEJ. Makron Books, 1ª Edição, 2004.
CORNELL, G. & HORSTMANN, C. S. Core Java 2: Fundamentos - Vol. 1. Alta Books, 7ª Edição, 2005.
DALL’OGLIO, Pablo. PHP - Programando com Orientação a Objetos. Novatec, 1ª Edição, 2007.
DEITEL, H. M. & DEITEL, P.J. Java - Como Programar. Prentice-Hall, 6ª Edição, 2005.
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SANTOS, R. Introdução à Programação Orientada a Objetos Usando Java. Campus, 1ª Edição, 2003.
SIERRA, K. & BATES, B. Use a Cabeça! Java. Alta Books, 1ª Edição, 2005.
SILVEIRA, G.; SILVEIRA, P. & LOPES, S. Apostila Java e Orientação a Objetos. Caelum, 2006.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Identificar problemas reais e vislumbrar 
proposições de solução para estes;

Elaborar e desenvolver projetos 
interdisciplinares;

Desenvolver a capacidade de trabalhar em 
grupo;

Articular e aplicar conteúdos das unidades 
curriculares cursadas.

Globalização.

Organização social

Desenvolvimento tecnológico. 

Tecnologia e cotidiano Metodologia de projetos.

Metodologia de Temas Geradores de discussão 
como fomento à reflexão e identificação de 
problemas

Conceitos para elaboração de Projetos: 
problemas, objetivos, justificativa, metodologia 
e cronograma.

Projeto
Integrador

Bibliografia Básica:

ALMEIDA, Carlos  Cristiano de Oliveira de Faria.  Metodologia Científica e  Inovação tecnológica:  desafios e
possibilidades; Marchi, Edilene Carvalho Santos, Pereira, André Ferreira. Brasília. Editora IFB. 2012

MINICUCCI, Agostinho. Técnicas de Trabalho em Grupo. Editora 3ª edição (2001) Editora Atlas

Bibliografia Complementar:
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3º Ano Carga Horária: 1.440 h/a 

Eixo Tecnológico: Informação e comunicação

Título da Habilitação: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

· Compreender os tempos modernos na forma 
de falar e escrever ;

· Estabelecer relações entre  os tempos do 
Modernismo e os Tempos da Informática;

· Comunicar-se em diferentes contextos, oral e 
por escrito, adequando-se a situações e 
intenções;

· Interpretar textos de diferentes épocas;

· Adequar-se a diferentes momentos de fala e de
escrita;

· Produzir textos de diferente natureza, desde 
literários aos técnico-científicos

Pré Modernismo, o contexto de renovação; 
Regência e Concordância  na Internet e em 
textos de circulação social; Modernismo em 
três tempos e a velocidade da vida urbana;

Literatura Contemporânea e a velocidade da 
informação. Produção de textos mistos.

Língua
Portuguesa

Bibliografia Básica:

CEREJA, W Roberto; MAGALHÃES Thereza Cochar. Português Linguagens - Literatura - Produção de Texto - 
Gramática - Vol. 3. São Paulo, Atual, 2012.

CEREJA, W Roberto; MAGALHÃES Thereza Cochar. Conecte: Texto e Interação. São Paulo, Atual, 2012.

PROENÇA FILHO, Proença. Estilos de época na literatura. Rio de Janeiro, Prumo, 2013.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Compreender os fundamentos da linguagem 
visual, aplicando-os ao cotidiano profissional 
do técnico em informática.

Desenvolver conceitos básicos relacionados à 
Cor Luz e à Cor Pigmento;

Analisar conceitos e paletas básicas das cores;

Distinguir conceitos relacionados à Harmonia 
por Semelhança e por Contraste;

Desenvolver conhecimentos relacionados ao 
Círculo das Cores e às paletas consideradas 
essenciais;

Compreender as relações estéticas entre 
movimentos artísticos ao longo da história da 
arte;

Compreender as novas expressões estéticas e 
suas relações com a tecnologia.

Fundamentos da linguagem visual;

Ponto, linha, formas geométricas, formas 
tridimensionais;

Movimento – análise de composições estáticas 
e dinâmicas;

Ritmo;

Contrastes;

Cor Luz e à Cor Pigmento;

Conceitos e paletas básicas das cores;

Introdução aos movimentos artísticos e arte 
contemporânea.

Artes - Visuais
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Bibliografia Básica:

DONDIS, Donis A. Sintaxe da Linguagem Visual. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 2 ed.

Proença, Graça. História da Arte. São Paulo: Ática, 2007.
Bibliografia Complementar:

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Reconhecer, nas práticas de atividades culturais
relacionadas ao movimento, maneiras eficazes
de crescimento coletivo;

Pesquisar as múltiplas manifestações da cultura
corporal de movimento;

Compreender  as  vias  de  alienação  e
emancipação presentes nas atividades físicas;

Perceber os fatores ideológicos em relação ao
corpo e movimento.

Estudo  histórico-crítico  das  diferentes
manifestações  da  cultura  corporal  do
movimento: esportes, jogos, lutas, ginásticas e
atividades rítmicas expressivas. 

Vivência e reinterpretação de atividades físicas.
Mídias  e  educação  física.  Padrões  sociais  em
relação  ao  corpo  e  alienação.  Relação  entre
atividades físicas esportivas e política.

Educação Física

Bibliografia Básica:

BRACHT, V. Educação Física e aprendizagem social. Porto Alegre: Magister, 1992.

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília, MEC/SEB, 2000.

_____. Ministério da Educação.  PCN + Ensino médio:  orientações educacionais complementares aos Parâmetros
Curriculares Nacionais – Linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília: MEC/Semtec, 2002.

CASTELLANI FILHO, L. Educação Física no Brasil: A história que não se conta. Campinas: Papirus, 1988.

DARIDO, Suraya Cristina. Os conteúdos da educação física escolar: influências, tendências, dificuldades e 
possibilidades. Perspectivas em Educação Física Escolar, Niterói, v.2, n.1, 2001, p. 5-25.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Desenvolver habilidades de 
compreensão/produção oral em nível 
linguístico básico.

Desenvolver habilidades de leitura crítica e de 
gêneros textuais.

Reconhecer terminologia técnica bilíngue da 
área de TI.

Identificar o papel da língua inglesa no mundo 
do trabalho.

Oralidade III mediada por computador e outras
ferramentas.

Estratégias leitura e compreensão de textos III.
Gêneros  textuais  de  tutoriais,  de  manuais,
introdução  de  comentários  para  documentar
protocolos  ou  padrão  de  protocolos  abertos,
perguntas frequentes no que tange instalação e 

utilização  de  programas  (ex.  FAQs  -  PB2 da
IBM; RFCs; textos da Java Magazine no site da
Oracle).

Pesquisa de termos técnicos de TI em  inglês-
português II.

A  função  da  língua  inglesa  no  trabalho  de
acordo  com  arranjos  produtivos  locais  e
globais.

Língua Inglesa III

Bibliografia Básica:

Dicionário Oxford Escolar para Estudantes Brasileiros (português/inglês-inglês-português). Oxford: Oxford 
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University 

Press, 2014.

Gallo, Ligia Razera. Inglês instrumental para informática – módulo I. São Paulo: Ícone Editora, 2008. (3a edição)

Raymond, Murphy. Essential gramar in use. São Paulo: Martins Editora, 2010.

Sawaya, Marcia Regina. Dicionário de Informática e Internet Inglês / Português. São Paulo: Nobel, 2008 (3a edição).

Sites gratuitos de aprendizagem de língua inglesa e da área de TI.

Bibliografia Complementar:

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Compreender os elementos cognitivos, afetivos,
sociais e culturais que constituem a identidade
própria e a dos outros;

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  os  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  político,  sociais,
culturais, econômicos e humanos;

Compreender  a  produção  e  o  papel  histórico
das instituições sociais, políticas e econômicas,
associando-as 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;

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, trabalho de
equipe,  e  associá-las  aos  problemas  que  se
propõem resolver;

Entender o impacto das tecnologias associadas
às Ciências Humanas sobre sua vida pessoal, os
processos de produção, o desenvolvimento do

As  bases  tecnológicas  serão  desenvolvidas
numa  perspectiva  da  história  comparada,  no
período  denominado  idade  contemporânea,
sendo as principais:

A produção e o papel histórico das instituições 

sociais, políticas e econômicas, associando-

as  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;

A  confirmação  do  mundo  contemporâneo  a
partir dos conflitos mundiais e regionais;

 As origens e os impactos do desenvolvimento 

tecnológico, científico e a inovação para as 

sociedades atuais;

A  organização  do  trabalho  no  mundo
contemporâneo  e  sua  relação  com  o
desenvolvimento humano; 

 As crises do sistema capitalista e socialista;

 O papel do Brasil no contexto mundial;

 Contemporâneo a partir dos conflitos mundiais
e regionais;

 As origens e os impactos do desenvolvimento 

Tecnológico,  científico  e  a  inovação  para  as
sociedades atuais;

 a organização do trabalho no mundo 
contemporâneo e sua relação com o 
desenvolvimento humano;

 as crises do sistema capitalista e socialista;

 o papel do Brasil no contexto mundial;

História 
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conhecimento e a vida social; 

Entender  a  importância  das  tecnologias
contemporâneas de comunicação e informação
para  planejamento,  gestão,  organização,
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

Bibliografia Básica:
FREITAS NETO, José Alves de; TASINAFO, Célio Ricardo. História Geral e do Brasil. São Paulo: Harbra, 2011.
Coleção Discutindo a História; Atual Editora.
Coleção Como seria sua vida; Editora Scipione.

Bibliografia Complementar:
Coleção Descobrindo o Brasil; Zahar Editora.
FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: USP, 2008.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Compreender a dinâmica dos processos de 
industrialização e de urbanização no mundo, no
Brasil e no Distrito Federal.
Conhecer a organizaçao e dinamica do espaço 
agrário.
Compreender os problemas socioambientais na 
cidade e no campo.
Entender a dinamica historica, socioeconomica 
e politica dos processos de industrializaçao e 
urbanizaçao no mundo, Brasil e Distrito 
Federal, bem como, as transformaçoes no 
tempo e no espaço decorrentes destes 
processos;
- Conhecer as especificidades do espaço agrário
a partir da estrutura fundiária, da modernizaçao 
da agricultura, bem como, das relaçoes de 
trabalho, da contradiçao no uso e apropriaçao 
do solo, das tecnologias agrícolas e dos 
movimentos sociais que perpassam todo o meio
rural;
- Identificar os problemas socioambientais que 
afetam os meios urbano e rural na atualidade.

Revoluçao industrial e espaço geográfico;
Os  sistemas  de  produção:  Fordismo  e
Toyotismo;
Indústria e urbanização;
A cidade e o setor terciário;
Rede urbana;
Rede  Integrada  de  Desenvolvimento,  RIDE-
DF;
Industrialização e urbanização no  Brasil e no
DF;
Problemas socioambientais urbanos;
Estrutura fundiária;
Modernizaçao  da  agricultura  e  estruturas
agrárias tradicionais;
Produção agropecuária;
Relaçoes de trabalho e os movimentos sociais
no campo;
A relaçao campo-cidade;
Espaço agrário brasileiro e do DF;
Problemas socioambientais no campo.

Geografia

Bibliografia Básica:
ADAS, Melhem. Panorama geográfico do Brasil: contradiçoes, impasses e desafios socioespaciais. 4. ed. Sao Paulo: 
Moderna, 2004.
BOLIGIAN, Levon; BOLIGIAN, Andressa Tucartel Alves. Geografia: espaço e vivência. V. unico 2. ed. Sao Paulo, 
Atual, 2007.
LUCCI, Elian Alabi; BRANCO, Anselmo Lazaro; MENDONCA, Cláudio. Territorio e sociedade no mundo 
globalizado. Volumes 1, 2 e 3. Sao Paulo: Saraiva, 2010.
SENE, Eustáquio de; MOREIRA, Joao Carlos. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalizaçao. 
Volumes 1, 2 e 3. Sao Paulo: Scipione, 2011.
VESENTINI, Jose William. Geografia: o mundo em transiçao. Volumes 1, 2 e 3. Sao Paulo: Atica, 2011.

Bibliografia Complementar:
DURAND, Marie-Françoise et al. Atlas da mundializaçao: compreender o espaço mundial contemporaneo. Sao 
Paulo: Saraiva, 2009.
HAESBART, Rogerio; PORTO-GONCALVES, Carlos Walter. A nova des-ordem mundial. Sao Paulo: Editora 
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UNESP, 2006.
MAGNOLI, Demetrio. O mundo contemporaneo. 2. ed. Sao Paulo: Atual, 2008.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalizaçao. 17. ed. Rio de Janeiro: Record, 2008.
SENE, Eustáquio de. Globalizaçao e espaço geográfico. 2. ed. Sao Paulo: Contexto, 2004.
SPOSITO, Eliseu Saverio. Redes e cidades. Sao Paulo: Editora UNESP, 2006.
TEIXEIRA, Wilson et al (Orgs.). Decifrando a Terra. 2. ed. Sao Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009.
VESENTINI, Jose William. Novas Geopoliticas. Sao Paulo: Contexto, 2000.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Analisar, refletir e debater acerca do papel da
filosofia, enfatizando o homem e suas múltiplas
dimensões;

Compreender  a  importância  da  Ética  e  da
Política na constituição da vida em sociedade;
Desenvolver uma atitude crítica em relação aos
problemas políticos e sociais.

Desenvolver  a  sensibilidade  por  meio  da
vivência Estética.

Demonstrar  compreensão  dos  principais
conceitos  discutidos,  articulando  os
conhecimentos com a realidade cotidiana;

Expressar,  por  meio da  fala  e  da  escrita,  seu
posicionamento  diante  de  questões  sociais  e
políticas.

Estética
O que é estética?
O belo e o feio: a questão do gosto
Concepções estéticas: Platão, Aristóteles, Kant,
Nietzsche e Benjamim.
Os  valores  estéticos  da  contemporaneidade  e
suas  consequências  no  desenvolvimento  de
novas tecnologias: cultura da interface, internet
das coisas, tecnologias para vestir etc.

Ética
Valores, moral e a questão da liberdade
Concepções  de  ética  em:  Aristóteles,  Santo
Agostinho, Kant, Nietzsche e Sartre
A  ética  e  a  tecnologia:  implicações  das
concepções de “cultura livre” e open source na
construção dos valores contemporâneos.

Política
Conceitos gerais da política
A  política  a  partir  da  filosofia:  Platão,
Aristóteles, Maquiavel, Hobbes e Marx
A  democracia  e  suas  implicações,  regimes
totalitários  (fascismo  e  nazismo),  neo-
liberalismo.
Questões  políticas  decorrentes  das
transformações  tecnológicas:  a  ideia  de
liberdade  de  acesso  e  divulgação  a  dados;
acesso  à  informação  no  âmbito  político;
sociedade de controle e vigilância.

Filosofia

Bibliografia Básica:

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires.  Filosofando: Introdução à Filosofia. São
Paulo: Moderna, 2013.

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2010.

COTRIM, Gilberto. Fundamentos da Filosofia: história e grandes temas. São Paulo: Saraiva, 2013.

Bibliografia Complementar:

MARCONDES, Danilo. Iniciação à História da Filosofia – dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2004.

Habilidades Bases Tecnológicas Component
e Curricular

Compreender  o  papel  histórico  das
instituições  de  poder  e  dominação

Estratificação e mobilidade social nas organizações

Classes sociais.
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associando-as  às  práticas  das
diferentes classes, estamentos, grupos
e atores sociais, aos princípios éticos 

e culturais que regulam a convivência
em sociedade, aos direitos e deveres
da cidadania, a justiça e a distribuição
dos benefícios econômicos no sentido

de  uma  interpretação  crítica  do
progresso civilizatório e da realização
da liberdade e igualdade humana.

Critérios de estratificação social.

Mobilidade social e suas oportunidades.

Pequenas e grandes mudanças.

Fatores que influenciam as mudanças.

Resistência a mudanças.

Administração das mudanças.

Estado e Política

Origem e formação do Estado Evolução histórica do Estado: 

Antiguidade Clássica. 

O Estado Medieval e o Estado Moderno.

As Teorias Contratualistas e o Estado Moderno.

 

Elementos Essenciais do Estado: 

Território, Povo e Soberania. Fins do Estado. 

Regimes de governo e democracia 

A Democracia Direita, Semidireta e Representativa.

A Cidadania Ativa. Os mecanismos de Participação 

Popular.

Sociologia 

Bibliografia Básica:

BEGER, Peter L., A Construção Social da Realidade: tratado de Sociologia do conhecimento. RJ, Vozes, 1985.

______, Perspectivas Sociológicas: Uma visão humanística.RJ, Vozes,1986.

BINS, Milton. Introdução à Sociologia Geral. POA: Mundo Jovem. 1985. 

CASTRO, Celso Antônio Pinheiro de. Sociologia Geral . São Paulo, Editora Atlas, 2002. 

COSTA, Cristina. Sociologia: Uma introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 1997.

DELLA TORRE, Maria Benedita Lima. O Homem e a Sociedade. SP: Ed. Nacional 1984. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. Tradução Sandra Regina Netz. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.

KOENIG, Samuel. Elementos da Sociologia. RJ:Zahar. 1985. 

KUPSTAS, Márcia (coord.). Trabalho em debate. São Paulo: Moderna, 1997.

LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Marina de Andrade. Sociologia Geral. 7. ed. Ver. E ampl. – São Paulo : Atlas, 
1999.

QUINTANEIRO, Tânia. Um toque de Clássicos: Marx, Durkheim e Weber. 2.ed. Belo Horizente: Editora UFMG, 
2002.

TOMAZI, Nélson Dácio. (coord). Iniciação à Sociologia. São Paulo: Atual, 2000.

VITA, Álvaro de. Sociologia da Sociedade Brasileira. São Paulo: Ática, 1991.

Bibliografia Complementar:

Habilidades Bases Tecnológicas Component
e Curricular

Compreender  que  a  Biologia  é  fruto
de uma conjunção de fatores sociais,
políticos,  econômicos,  culturais,
religiosos e tecnológicos;

Associar  as  divisões  celulares  aos
meios de reprodução, de crescimento
e de regeneração e compreender essas
divisões como processos que mantêm

1. Genética

Conceitos básicos

O trabalho de Mendel e a hereditariedade

Leis de Mendel (1a e 2a)

Extensões as Leis de Mendel

Probabilidade

Estudo de heredogramas

Biologia 



64

a  composição  genética  das  células  e
das espécies;

Compreender  os  processos  de
transmissão  das  características
hereditárias ao longo das gerações;

Relacionar  os  diversos  aspectos  das
interações  dos seres  vivos  entre  si  e
com o meio;

Interpretar  os  processos  genéticos  à
tecnologia  e  avaliar  eticamente  suas
repercussões;

Compreender  que  o  planeta  sofreu
profundas transformações ao longo do
tempo;

Reconhecer  que  a  origem  e  a
variabilidade das espécies resultam da
interação  de  mecanismos  físicos  e
biológicos  que  determinam  sua
existência,  transformação  e
preservação;

 

Compreender que as espécies sofrem
transformações  ao  longo  do  tempo,
gerando diversidade;

Identificar  anatomicamente  os
aparelhos  que  compõe  o  corpo
humano;

Compreender  a  integração  dos
sistemas  fisiológicos  humanos,  bem
como,  os  distúrbios  anátomo-
fisiológicos.

Síndromes genéticas

2. Engenharia genética

Métodos, técnicas e aplicações

Biotecnologia e bioética

3. Evolução

Teorias pré-evolucionistas

Teorias evolucionistas

Evidências da evolução

Genética das populações

Fatores evolutivos

Evolução dos grandes grupos biológicos

Eras geológicas

4. Anatomia e Fisiologia Humana

Morfofisiologia humana

Integração dos sistemas fisiológicos

Distúrbios anátomo-fisiológicos

Homeostase

Bibliografia Básica:
AMABIS, J. M. e MARTHO, G. R. Fundamentos da Biologia Moderna. Volume único. Editora Moderna. São 
Paulo-SP.
LOPES, Sônia. Bio Volume único.. São Paulo: Saraiva.

Habilidades Bases Tecnológicas Component
e Curricular

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

Reconhecer  o  papel  da  Química  no
sistema produtivo, industrial e rural. 

Reconhecer  as  relações  entre  o
desenvolvimento  científico  e

Introdução à química orgânica.  O carbono. Características
dos  compostos  orgânicos:  ligações  múltiplas  e  cadeias
carbônicas. Propriedades físicas. 

As funções orgânicas: noções de nomenclatura, propriedades
e compostos mais importantes. Isomeria. Reações orgânicas e
polímeros.

Introdução à cinética química. Velocidade de reação. Efeitos
sobre a velocidade de reação da:  concentração,  temperatura,

Química
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tecnológico  da  Química  e  aspectos
sociais, da política e da cultura. 

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

superfície  de  contato.  A  catálise  e  os  catalisadores.  Os
fenômenos naturais e os processos industriais relacionados.

O conceito de equilíbrio químico. A lei de Gulberg-Waage. O
princípio de Le Chatelier. O equilíbrio químico em soluções
aquosas e  reações ácido-base.  O produto iônico da água.  O
conceito de pH. As constantes de acidez e de basicidade.

A radioatividade: emissões alfa, beta e gama. Radioisótopos.
Cinéticas  das  emissões  radioativas.  Processos  nucleares:
transmutação, fissão e fusão.

Os componentes dos computadores e suas propriedades 
físicas (elétricas e magnéticas). Os materiais semicondutores, 
condutores e isolantes

Bibliografia Básica:

FELTRE, R. Fundamentos de Química: Química, Tecnologia, Sociedade. 4.ed, São Paulo: Moderna, 2005. Volume 
único.

FONSECA, Martha Reis Marques da. Completamente Química: Química Geral, Físico-Química e Química 
Orgânica. São Paulo: FTD, 2001. v. 1, 2, 3.

LEMBO, A. Química: realidade e contexto. 3.ed. São Paulo: Ática, 2004, v. 1 ,2, 3.

PERUZZO, Francisco Miragaia; CANTO, Eduardo Leite do. Química: na abordagem do cotidiano. 2.ed. São Paulo: 
Moderna, 2006.

Bibliografia Complementar:

KOTZ, J. C. TREICHEL, P. Química Geral e Reações Químicas, v. 1 e 2. Pioneira Thomson Learning, São Paulo 
(2007).

CARVALHO, G. C. de; Química Moderna, 1.ed. São Paulo: Scipione, 2004, Volume único.

SARDELLA, A. Química. 1.ed. São Paulo:Ática, 2005, Volume único.

USBERCO, J ; SALVADOR, E; Química essencial. 2.ed.; São Paulo: Saraiva, 2001, Volume único.

CRUZ, Roque. Experimentos de Química. Editora: Livraria da Física.

TÓKIO Morita, Rosely M. V. Assumpção. Manual de Soluções, Reagentes e Solventes - 2ª Edição – Editora Edgard 
Blücher, 2001.

ROCHA-FILHO, R.C.; SILVA, R. R. Introdução aos Cálculos da Química, Makron Books do Brasil Editora Ltda, 
São Paulo, Brasil. 275 páginas, 1992

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Dimensionar  a  capacidade  crescente
do homem propiciada pela tecnologia;

Conhecer  fontes  de  informações  e
formas  de  obter  informações
relevantes,  sabendo  interpretar
notícias científicas;

Construir  e  investigar  situações-
problema, identificar a situação física,
utilizar modelos físicos, generalizar de
uma a outra situação, prever,  avaliar,
analisar previsões;

Campo e potencial Elétrico
Campo e potencial elétrico
Carga elétrica

Indução e polarização
Lei de Coulomb

Diferença de Potencial

 

Circuitos Elétricos de Corrente Contínua

A lei de Ohm

Força eletromotriz

A equação do circuito

 

Eletromagnetismo

Física
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Estabelecer  relações  entre  o
conhecimento  físico  e  outras  formas
de expressão da cultura humana;

Ondas eletromagnéticas

Equações de Maxwell

Física Contemporânea

Física Quântica

Relatividade

Bibliografia Básica:
LUZ, A. Máximo Ribeiro da; Álvares, Beatriz Alvarenga. Curso de Física Vol. 3 . Ed. Scipione. São Paulo.

LUZ, Antônio Máximo Ribeiro da; Álvares, Beatriz Alvarenga. Física – Volume único. Ed. Scipione. São Paulo.
RAMALHO JÚNIOR, Francisco; Ferraro, Nicolau Gilberto; Soares, Paulo Antônio de Toledo. Os fundamentos da

Física – Vol. 3 – Eletricidade. Ed. Moderna. São Paulo.
GONÇALVES FILHO; Aurélio, Toscano, Carlos. Física para o ensino médio – Série Parâmetros. Ed. Scipione. São

Paulo.
GASPAS, Alberto. Física – Eletricidade. Volume 3. 1ª edição. Ed. Ática, São Paulo 2004.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Calcular medidas de tendência central 
ou de dispersão de um conjunto de 
dados expressos em uma tabela de 
frequências de dados agrupados (não 
em classes) ou em gráficos.

Resolver situação-problema que 
envolva conhecimentos de estatística e
probabilidade.

Utilizar conhecimentos de estatística e
probabilidade como recurso para a 
construção de argumentação.

Avaliar propostas de intervenção na 
realidade utilizando conhecimentos de
estatística e probabilidade. 

Utilizar informações expressas em 
gráficos ou tabelas para fazer 
inferências.

Resolver problema com dados 
apresentados em tabelas ou gráficos.

Analisar informações expressas em 
gráficos ou tabelas como recurso para 
a construção de argumentos

Reconhecer a necessidade da 
ampliação do conjunto dos números 
reais.

Representar geometricamente um 
número complexo.

Operar com números complexos e 
identificar suas partes real e 
imaginária: somar, subtrair; 
multiplicar, dividir, calcular uma 
potência, raízes, o conjugado e o 
módulo de um número complexo.

Forma polar ou trigonométrica de 

Análise Combinatória
Principio Fundamental de contagem
Fatorial
Permutação
Arranjo
Combinações
Permutação com repetição
Combinações com repetição
Combinações circulares

Probabilidade
Definições e Propriedades
Eventos Disjuntos
Probabilidade condicional

Geometria Analítica
Estudo do ponto
Estudo da reta
Estudo da circunferência
Cônicas: Elipse, parábola e hipérbole.

Números Complexos - Polinômios
Definição
Operações com polinômios
Teorema do resto
Dispositivo Briot-Ruffini
Teorema fundamental da álgebra
Teorema da raiz real

Estatística
Moda
Média
Mediana
Desvio Padrão

Matemática
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números complexos.

Bibliografia Básica:

Degenszajn, D, Dolce, O, Iezzi, G e Périgo R. – Matemática Volume Único. Editora Atual. São Paulo

Matemática: Construção e Significado. Desenvolvido e produzida pela Editora Moderna. São Paulo

Machado, A. S., Matematica Volume Único. Editora Atual. São Paulo

ALENCAR FILHO, Edgard de. Iniciação à lógica matemática. 18. ed. São Paulo: Editora Nobel.

MORTARI, Cezar A. Introdução à lógica. 1. ed. reimp. São Paulo

SALMON, Wesley C. Lógica. Tradução por Álvaro Cabral. 3. ed. Reimp. Rio de Janeiro.

Bibliografia Complementar:

Habilidades Bases Tecnológicas Componente

Curricular

Reconhecer a importância geográfica,
política  e  histórica  da  Língua
Espanhola.
Identificar  marcas  de  variantes
sociolinguísticas  e  explorar  os
registros coloquial e formal do idioma
Valorizar a diversidade étnico-cultural
a partir da comunicação oral.
Refletir  criticamente  as  implicações
socioeconômicas  inerentes  ao
aprendizado  de  uma  LE  (Língua
Estrangeira)
Identificar  e  analisar  as  funções  da
linguagem
Valorizar  a  diversidade  patrimonial
latino-americana,  identificando-o  em
diferentes sociedades e culturas.
Analisar  criticamente  as  implicações
ambientais e socioeconômicas do uso
dos  recursos  naturais,  materiais  ou
energéticos.
Analisar dos mercados e do consumo.
Confrontar  interpretações  divergentes
e analisar validade de argumentos.
Analisar  e  organizar  fatores
socioeconômicos  relacionados  ao
desenvolvimento e condições de vida
no séc. XXI.
Selecionar,  organizar,  relacionar  e
interpretar  dados  e  informações
representadas de distintas formas para
tomada  de  decisões  e  enfrentamento
de situações-problema.
Comparar  processos  de  formação
social,  relacionando-os  com  seu
contexto histórico e geográfico.
Valorizar a diversidade de patrimônios
culturais e artísticos, a partir da leitura
de  textos  literários  e  estabelecer
relação  entre  eles  a  partir  de  seu

Comprimentos (formal e informal), despedidas, apresentações
e despedidas.
Verbos  ser,  estar,  tener,haber,  llamarse,  ir/irse,  quedar,
quedarse, poner, ponerse.
Verbos reflexivos;
Verbos regulares ;
Interrogativos;
Gênero e número de substantivos;
As profissões, nacionalidades
Diferença entre “apellido” e “apodo”.
Cardinais (0-30)
Léxico referente à casa, bairro e cidade.
Verbos irregulares (presente de indicativo);
Dias da semana, meses do ano e estações climáticas;
Vestuario e cores;
Usos de muy x mucho
Complementos verbais (directo, indirecto y el contraste entre
ellos);
Expressar gostos, emoções e sensações.
Usos  dos  verbos  GUSTAR,  ENCANTAR,  MOLESTAR,
ABURRIR.
Léxico referente aos esportes
Perífrases verbais de futuro (verbo IR+ a + Infinitivo)
Usos dos verbos QUERER/PENSAR + Infinitivo
Usos das conjunções de causa e consequência.
Uso das conjunções Y/O
Uso dos marcadores temporais para referir-se ao futuro.
Aplicação  dos  verbos  regulares  e  irregulares  no  Pretérito
Indefinido.
Marcadores temporais para referir-se ao passado.
Acentuação gráfica
Descrição  do  passado  recente:  Pretérito  Perfecto  Compuesto
(verbos regulares e irregulares)
Uso dos pronomes relativos.
Expressões temporais referentes à música, cinema, espetáculos.
Descrição de ações passadas e recorrentes: Pretérito Imperfecto
(verbos regulares e irregulares).
Contraste  entre  passados:  Pretérito  Imperfecto  X  Pretérito
Indefinido
Indicação de posse: adjetivos e pronomes possessivos

Língua

Espanhola
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contexto  histórico,  social,  político
e/ou cultural.
Utilizar e interpretar diferentes escalas
para  situar  e  descrever  variações  da
população brasileira/latino-americana.
Elaborar  propostas  de  intervenção
solidária,  respeitando  valores
humanos e considerando a diversidade
sociocultural.
Descrever  e  avaliar  hábitos
alimentares.
Dar ordens e conselhos.
Compreender o carácter sistêmico do
planeta e reconhecer a importância da
biodiversidade para a manutenção da
vida.
Expressar condições e possibilidades.
Expressar  quantidade  ou  identidade
específica.
Analisar a importância e funções das
novas tecnologias da comunicação.
Expressar  opinião,  estabelecer  ideias
como  finalidade  própria  e  estruturar
argumentação  a  partir  de  situação-
problema.
Narrar  fatos  passados  e  contrastar
tempo  presente  com  outros  marcos
temporais.
Expressar  ideias  sobre  tolerância  e
respeito à diversidade.
Expressar  condições  e  desejos
hipotéticos.
Apresentar  avanços  da  medicina  e
meios de comunicação.
Reproduzir  ideias  e  argumentos
expressos por outras pessoas.

Usos do artigo neutro LO.
Aplicação de léxico referente à família
Expressão de desejo/hipótese: Presente de Subjuntivo (regular
e irregular)
Uso das perífrases verbais de obrigação e probabilidade: HAY
QUE/ TENER QUE
Uso dos vocábulos heterotónicos e heterogenéricos
Reproduzir ordens e conselhos: usos do imperativo afirmativo
(regular e irregular)
Uso de léxico referente à comida e bebida.
Expressar  ações com desenvolvimento no presente:  perífrase
verbal ESTAR (presente do indicativo) + gerúndio.
Expressar condições e possibilidade: orações introduzidas pela
partícula SI + presente do indicativo.
Usos de orações condicionais: verbos no condicional (regular e
irregular)
Formas impessoais na comunicação.
Léxico referente à tecnologia da comunicação.
Regras  de  pontuação:  vírgula,  ponto  e  vírgula,  dois  pontos,
reticências, aspas, travessão, e traço.
Usos do pretérito pluscuamperfecto: regular e irregular.
Usos do pretérito imperfecto de subjuntivo: regular e irregular.
Voz passiva.
Estilo indireto.
Combinação entre pronomes complemento direto e indireto.
Expressões temporais.

Bibliografia Básica:
Enlaces – Español para jóvenes brasileños. OSMAN, Soraia. ELIAS, Neide. IZQUIERDO, SONIA. REIS, Priscila. 
Editora SGEL.
Listo – Español a través de textos – A. MILANE, Esther Maria. Editora Santillana.
Español Único. BAPTISTA, Lívia Rádis. Editora Santillana.
Prefiero Español.FERNÁNDEZ, Gretel Eres. Editora Santillana
Conjugar es fácil en español. HERMOSO, Alfredo González. Editora Edelsa.
Diccionario bilingüe Santillana. DIAS, Miguel. TALAVERA, García.
Bibliografia Complementar:

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular
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Realizar pesquisa de mercado
Analisar estudos, relatórios e pesqui-
sas tecnológicas, econômicas e de 
mercado;
Elaborar planejamento;
Analisar as ideias relacionadas com a 
criação de um negócio, baseada em 
critérios objetivos e empresariais;
Elaborar plano de negócio;
Conhecer as técnicas de compra;
Utilizar técnicas de venda;
Fidelizar fornecedores e clientes;
Calcular o ponto de equilíbrio o ne-
gócio;
Avaliar a necessidade de aplicação de 
recursos financeiros;
Saber tomar decisões;
Manejar meios eletrônicos de registro 
de cobrança e pagamento

Empreendedorismo:
Definições e características do comportamento empreendedor;
Economia e o mundo do trabalho;
Fatores críticos de sucesso: Inovação,

Desenvolvimento Tecnológico e Competitividade;
Plano de negócio;
Estratégia e Planejamento de Novos Negócios;
Matriz Swot;
Vantagem Competitiva;
Mercados consumidor, concorrente e mercado fornecedor;
Fatores que influenciam a fidelização de fornecedores e/ou 
clientes;
Vendas: conceitos, formas de realizá-la;
Ponto de equilíbrio;
Custos e despesas;
Atendimento ao cliente;
Clientes e fornecedores;
Técnicas de levantamento de necessidades de suporte;
Técnicas de atendimento e negociação;
Processo de tomada de decisão;
Contrato comercial

E
m

p
reen

d
ed

orism
o 

Bibliografia Básica:
SALIM, Cesar S. e SILVA, Nelson C. - Introdução ao Empreendedorismo. Editora Campus.
HISRICH, Robert. D.; PETERS, Michael P.; SHEPHERD, Dean A. – Empreendedorismo. Editora Bookman, 7a 
edição, 2009.
CHIAVENATO, Idalberto – Empreendedorismo: Dando Asas ao Espírito Empreendedor. Editora Saraiva, 3a 
edição, 2008.
BARON, Robert A.; SHANE, Scott A. – Empreendedorismo – Uma Visão do Processo. Editora Thomson, 1a 
edição, 2006.
DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor. São Paulo: Cultura, 2003.
DORNELAS, Jose Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. Rio de Janeiro: Cam-
pus, 2001.
GUIA PEGN: Como montar seu próprio negócio. São Paulo: Editora Globo, 2002.
LODISH, Leonard; MORGAN, Howard. Empreendedorismo e marketing: lições do curso de. Rio de Janeiro: 
Campus, 2001.
MELO NETO, Francisco P. de. Empreendedorismo social: a transição para a sociedade sustentável. Rio de Ja-
neiro: Qualitymark, 2001.
MORAIS, Carmem. Atitudes de empreendedores: os surpreendentes. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2000.
SALIM, CESAR SIMOES; HECHMAN, NELSON; RAMAL, ANDREA CECILIA; RAMAL, SILVINA ANA. 
Construindo planos de negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2003.
VICENTE, Paulo. Jogos de empresas. São Paulo: Makron, 2001.
LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane Price. Sistemas de informação gerenciais: administrando a empresa di-
gital. 5. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2004. 562 p. ISBN 8587918397.
BETHLEM, AGRICOLA DE SOUSA. Gestão de Negócios: uma Abordagem Brasileira. 1a. Edição. Editora: 
Campus, 2000
DORNELAS, JOSE CARLOS ASSIS. Transformando Ideias em Negócios. 3a. Edição. Editora: Campus, 2008.
CAVALCANTI, MARLY. Gestão Estratégica de Negócios. 2a. Edição. Editora: Cengage Learning, 2007.
FRANCO, LUCIO FLAVIO. Comunicação e Informação para a Gestão dos Negócios. 1a. Edição. Editora: All 
Print Editora, 2009.
ALMEIDA, FLAVIO DE. Como Ser Empreendedor de Sucesso. 1a. Edição. Editora: Leitura, 2001. COSTA, 
NELSON PEREIRA DA. Marketing para Empreendedores: Um Guia para
Montar e Manter um Negócio. 1a Edição. 2003
KOTLER,PHILIP. Marketing Para o Século XXI. 1A. Edição. Editora: Ediouro, 2009.
ABREU, Sertorio Augusto de, e RUTTER, Marina. Pesquisa de mercado – Série
Princípios. São Paulo: Ed. Atlas, 1994.
CAMPOS FILHO, Ademar. Demonstração dos fluxos de caixa: uma ferramenta indispensável para adminis-
trar sua empresa. São Paulo: Atlas, 1999.
COBRA, Marcos. Vendas. São Paulo: Ed. Atlas, 2001.
SANTOS, Ademar de Araújo. Informática na empresa. São Paulo: Atlas, 2000.
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LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane Price. Sistemas de informação gerenciais: administrando a empresa di-
gital. 5a. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2004.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Conhecer  o  ciclo  de  vida  de  um
projeto;

Conhecer  as  Metodologias  de
especificação  e  implementação  de
sistemas;

Entender  as  atividades  e  etapas  da
Gestão  de  projetos  de
desenvolvimento e os documentos do
projeto;

Conhecer Planejamento Estratégico de
TI;

Entender  e  conhecer  os  modelos  de
Maturidade  da  Gestão  de  TI  (ITIL,
COBIT)

Gerenciamento do ciclo de vida de um projeto; Metodologias
de  especificação  e  implementação  de  sistemas;  Gestão  de
projetos de desenvolvimento;  Estrutura da documentação do
projeto:  proposta,  planos,  cronogramas;  Planejamento
Estratégico de TI;  Modelos de Maturidade da Gestão de TI
(ITIL, COBIT); Gestão de

Tecnologia
da

Informação

Bibliografia Básica:

MARTINS, J. C. C. Gestão de projetos de desenvolvimento de software. Rio de Janeiro: Brasport, 2002.

FOINA, Paulo Rogério. Tecnologia de Informação: Planejamento e Gestão. São Paulo: Atlas, 2009 2ª. Ed.

PHILLIPS, J. Gerência de Projetos de Tecnologia da Informação. Rio de Janeiro: Ed Campus, 2003.

VALERIANO, Dalton. Moderno gerenciamento de projetos. São Paulo. Pearson. 2005.

CLEMENTS, Jack Gido e James P. Gestão de projetos. São Paulo. Cengage Learning. 2007

CARVALHO, Marly Monteiro de. ; Rabechini Jr., Roque. Fundamentos em gestão de projetos: construindo 
competências para gerenciar projetos. Sào Paulo. Atlas. 2011.

Bibliografia Complementar:

PRESMAN, Rogers Engenharia de Software Ed. Makron Books São Paulo SP

SOMERVILLE, I.; Engenharia de Software, 9ª Edição 2010, Pearson Education, São Paulo-SP

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Identificar métodos de autenticação
adequados para cada situação;
Usar aplicações de segurança para 
proteção de uma comunicação na 
rede;
Conhecer técnicas para detecção de
intrusos;
Identificar os tipos de softwares
maliciosos;
Implementar regras de firewall em
computadores pessoais;
Conhecer as principais técnicas de
ataque;
Desenvolver Código Seguro

Conceitos essenciais de segurança e a necessidade de sistemas 
seguros;
Criptografia de dados;
Infra-estrutura de chave publica e Técnicas de Segurança;
Métodos de Autenticação;
Aplicações de Segurança de Rede;
Segurança de e-mail
Segurança de IP (Firewall)e TCP (Soquete)
Segurança na Web e em código de aplicação Web
Detecção de Intrusos;
Software Malicioso;
Técnicas de ataque;
Segurança preventiva;
Modelagem de Ameaças
Boas práticas de Segurança aspectos gerais 

Segurança da
Informação 
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Bibliografia Básica:

STALLINGS, William. Criptografia e Segurança de Redes. Prentice Hall, 2008. 4ed.
KUROSE, James F., ROSS Kaith W. Redes de Computadores e a Internet. Sao Paulo: Pearson, 2005. 3ed.
TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. 4a Edicao, Rio de Janeiro, Editora Campus, 2003.
CRONKHITE, Cathy – Hackers, acesso negado. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2001.
NAKAMURA, Emilio Tissato e GEUS, Paulo Licio de – Segurança de Redes em Ambientes Cooperativos. Sao
Paulo: Berkeley Brasil, 2002.
NORTHCURR, Stephen – Segurança e Prevenção em Redes. Sao Paulo: Berkeley Brasil, 2001.
HOWARD,  Michael.  LEBLANC,  David.  Escrevendo  Código  Seguro:  Estratégias  e  técnicas  práticas  para
codificação segura de aplicativos em um mundo em rede. 2ª Edição Porto Alegre. Bookman. 2005.

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Construir  documentos  que  possam
comprovar a qualidade de produtos e
processos  de  softwares  aplicando  os
conceitos referentes ao tema;

Processo  de  software;  Definição  de  qualidade  de  software;
Normas e Modelos de maturidade; 

Melhoria de processos; Qualidade dos produtos de software; 

Normas de qualidade dos produtos de software; 

Qualidade  para  domínios  de  aplicações  e  tecnologias  de
desenvolvimento específicos; 

Qualidade  do  software  orientado  a  objetos;  Qualidade  de
software Web; CMM-I; MPS-Br; NBR ISO/IEC 12207;

Qualidade de
Software

Bibliografia Básica:

PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de Software. 2ª ed, Rio de Janeiro RJ, Editora LTC, 2003

ROCHA, Ana Regina  Cavalcanti  da  et  al,  Qualidade  de  Software  -  Teoria  e  Pratica,  São  Paulo  -  SP,  Editora
Pearson,2004.

PRESMAN, Rogers Engenharia de Software Ed. Makron Books São Paulo SP

SOMERVILLE, I.; Engenharia de Software, 8ª Edição 2007, Pearson Education, São Paulo-SP

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Entender  os  conceitos  fundamentais
sobre Webdesign;
Conhecer  estilos  gráficos,  portais,
componentes  de  navegação,
ilustrações, tipografia, teoria da cor;
Entender e saber aplicar os elementos
e  etapas  de  planejamento  de  um
website  para  implementação  de  um
website

Conceitos fundamentais sobre Webdesign;

Design e seus estilos (CSS), gráficos, portais, componentes de
navegação, ilustrações, tipografia, teoria da co;

Elementos e etapas de planejamento de um website;

Implementação de um website;

Conceitos Básicos de IHC

Web Design

Bibliografia Básica:
CHISTOPHER, S. et al. Professional CSS – Cascading Style Sheets for Web Design. Editora Wrox, 2005.
DAMASCENO, A. Webdesign: Teoria e Prática. Florianópolis: Visual Books, 2003.
MEMÓRIA, Felipe. Design para a Internet: projetando a experiência perfeita. São Paulo: Campus, 2005.
NIELSEN, J. e LORANGER, H. Usabilidade na Web. São Paulo: Campus, 2007.
NIEDERST, J. Aprenda Web Design. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2002.
NIELSEN, J. Projetando Websites. 1ª ed., Rio de Janeiro - RJ, Campus, 2000

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Desenvolver  algoritmos  orientados Fundamentos de Web:
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a objetos voltados para Web;

Projetar  e  desenvolver  páginas
estáticas  e  dinâmicas  utilizando
tecnologia Java.

Modelar  situações  do  mundo  real
em lógica de programação Web;

Identificar e corrigir erros e bugs;

Realizar pesquisa técnica;

Projetar e desenvolver páginas Web
front-end  e  back-end  utilizando
tecnologia Java;

Compreender  a  arquitetura
cliente/servidor;
Projetar e desenvolver páginas que
se  comuniquem  com  banco  de
dados.

História da Internet e Web
Introdução à Web
Introdução à Programação Web
Tecnologias para Programação Web
Arquitetura Web (Cliente/Servidor)

Programação para Web:
Ambientes de Desenvolvimento Web
Desenvolvimento Front-End:
HTML/CSS
JSP
Exercícios

Desenvolvimento Back-End:
Java EE
Servidores e Containers
Servlets

Integração com Banco de Dados:
Banco de Dados PostgreSQL
JDBC
CRUD
Arquitetura MVC

LPOOW

Bibliografia Básica:

SIERRA, Kathy, BATES, Bert. Use a Cabeça! Java. Alta Books. 2007.
FRANKLINT, Kleitor. Java EE 5: Guia Prático: Scriptlets, Servlets, JavaBeans. Erica. 2007.
BASHAM, Bryan et al. Use a Cabeça! Servlets e JSP. Alta Books. 2008.
LUCKOW, Décio, MELO, Alexandre de. Programação Java para Web. Novatec. 2010.
Bibliografia Complementar:
Caelum. Apostila Java Web. Disponível em: http://www.caelum.com.br/apostila-java-web/

Habilidades Bases Tecnológicas Componente
Curricular

Identificar problemas reais, assumindo
postura investigativa;

Elaborar e desenvolver projetos 
interdisciplinares;

Desenvolver a capacidade de trabalhar
em grupo;

Articular e aplicar conteúdos das 
unidades curriculares cursadas.

Senso comum e conhecimento científico. 

Metodologia científica;

Revisão de literatura.

Interdisciplinaridade no contexto de projetos. 

Estrutura de relatórios de Pesquisa

Estrutura de Projetos de Sistemas

Inovação

Projeto
Integrador

 Bibliografia Básica:

ALMEIDA,  Carlos  Cristiano  de  Oliveira  de  Faria.  Metodologia  Científica  e  Inovação  tecnológica:  desafios  e
possibilidades; Marchi, Edilene Carvalho Santos, Pereira, André Ferreira. Brasília. Editora IFB. 2012.

MINICUCCI, Agostinho. Técnicas de Trabalho em Grupo. Editora 3ª edição (2001) Editora Atlas

Bibliografia Complementar:
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BRASIL,  Cartilha  sobre  Nanotecnologia.  2010.  Disponível  em:  <http://livroaberto.ibict.br/browse?
type=author&value=Brasil.+Ag%C3%Aancia+Brasileira+de+Desenvolvimento+Industrial>.  Acesso  em:  30  de  jun
2014

_____. Cartilha Gestão da Inovação Disponível em: 
<http://www.cni.org.br/portal/data/files/00/FF8080812CE1A812012CE623F90E3EAA/cartilha_gestao_inovacao_cni.
pdf>. Acesso em: 30 de jun 2014>.
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6.5 – Matriz Curricular

A matriz curricular do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio está em
conformidade com a Resolução 02 de 30 de Janeiro/2012 - Define Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio.

MATRIZ CURRICULAR – CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

Áreas do Currículo COMPONENTE 1º Ano 2º Ano 3º Ano Hora Relógio

LINGUAGENS

Língua Portuguesa 4 4 4 480 400
Artes  - Dança 1 40 33
Música 1 40 33
Artes - Visuais 1 40 33
Educação Física 1 1 1 120 100
Língua Inglesa 2 2 2 240 200

CIÊNCIAS HUMANAS

História 2 2 2 240 200
Geografia 2 2 2 240 200
Filosofia 2 1 1 160 133
Sociologia 1 1 1 120 100

CIÊNCIAS DA NATUREZA
Biologia 2 2 2 240 200
Química 2 2 2 240 200
Física 2 2 2 240 200

MATEMÁTICA Matemática 4 4 3 440 367
Total Carga Horária Bases Científicas 25 24 23 2880 2400

PARTE DIVERSIFICADA
Língua Espanhola 4 160 133

Empreendedorismo 1 40 33
Total Carga Horária Parte Diversificada 0 0 5 200 167

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Lógica de Programação 3 120 100
Informática Instrumental 2 80 67
Redes de computadores 2 80 67
Sistemas Operacionais 1 40 33
Introdução a Computação 2 80 67
Estrutura de Dados 3 120 100
Banco de Dados 2 80 67
Engenharia de Software 2 80 67
Linguagem de programação O.O. 3 120 100
Gestão de Tecnologia da Informação 1 40 33
Segurança da Informação 1 40 33
Qualidade de Software 1 40 33
WebDesign 1 40 33
LPOOW 3 120 100
Projeto Integrador 1 1 1 120 100

Total Carga Horária Formação Profissional 8 14 8 1200 1000
Carga Horária Semanal (h/a) 33 38 36

Carga Horária por ano em Hora Aula 1320 1520 1440 4280

Carga Horária por ano em Hora Relógio 1100 1.267 1200 3.567

Hora aula 
(50min)

Carga 
Horária Total 

H/A
Carga 

Horária Total 
Horas
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6.6 – Orientações metodológicas 

O curso Técnico  em Informática  Integrado ao  Ensino Médio  será  ofertado a  quem tenha
concluído o ensino fundamental, com vistas a habilitação profissional técnica de nível médio e direito
a continuidade de estudos na educação superior.

Considerando a integração entre os componentes curriculares e a relação teoria prática, o fazer
pedagógico  será  conduzido  por  atividades  práticas  interdisciplinares,  seminários,  oficinas,  visitas
técnicas, orientados pelo trabalho coletivo entre professores e estudantes.  Para essas atividades, é
importante contar com um planejamento coletivo, baseado em  encontros ou reuniões de grupo de
professores e reuniões colegiadas.

Neste  sentido,  torna-se  imprescindível  a  construção  de  práticas  didático-pedagógicas
integradas, construídas pelos grupos de professores de Formação Profissional específica e professores
de Base Científica do Ensino Médio 

Para assegurar a formação integrada, de modo a conduzir à aprendizagem significativa, as
metologias  a  serem  utilizadas  deverão  assegurar  a  contextualização  de  saberes,  um  ambiente
educador, o acolhimento de diferenças sociais, culturais, educativas, mentais e físicas e a participação
da família. 

Dessa forma faz-se necessária a adoção de procedimentos didático-pedagógicos que auxiliem
a construção do conhecimento, tais como: 

 Diagnóstico  das  necessidades  de  aprendizagem  e  sociais  dos  estudantes  a  partir  do
levantamento dos seus conhecimentos prévios e contexto sócio-histórico e cultural;

 Adoção da pesquisa como princípio educativo;

 Articulação e integração dos conhecimentos das diferentes áreas, sem sobreposição de saberes
possibilitando uma formação integral;

 Valorização das experiências dos estudantes, sem perder de vista a construção e reconstrução
dos saberes escolares;

 Organização  do  ambiente  educativo,  articulando  múltiplas  atividades  e  favorecendo  a
construção das informações e conhecimentos diante das situações cotidianas;

 Elaboração de materiais a serem trabalhados em aulas dialogadas e em atividades coletivas;

 Elaboração e execução do planejamento, registro e análise das atividades realizadas, como
estratégias de autoavaliação das práticas docentes;

 Elaboração de projetos com o objetivo de articular e inter-relacionar os saberes, tendo como
princípios a contextualização, a trans e a interdisciplinaridade. 

 Interação  de  diferentes  conteúdos  em  torno  de  problemas  ou  hipóteses  que  facilitem  a
construção de conhecimentos;

 Transformação das  informações  oriundas  dos  diferentes  saberes  em conhecimento  próprio
como resultado de pesquisa; 

 Erro como possibilidade de retorno para professores e estudantes, reconstruindo metodologias
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para aprendizagem;

 Uso de interatividade,  proporcionado pelo avanço tecnológico como forma de criar maior
atratividade dos projetos desenvolvidos;

 Participação  do  corpo  discente  em  congressos,  seminários  e  workshops,  visitas  técnicas,
atividades em equipe, apresentação de seminários que se constituem nas aulas expositivas e
dialogadas;

 As aulas práticas desenvolvidas em laboratórios do Campus objetivando o desenvolvimento e
a integração teórico prático aplicada.

6.6.1 – Projeto Integrador

Conforme definido nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para o Ensino Médio (BRASIL,

2012) que se baseia em formação integral do estudante, tendo o trabalho e a pesquisa como princípios

educativos e pedagógicos; a indissociabilidade entre  educação e prática social,  considerando-se a

historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos do processo educativo bem como entre teoria e prática

no processo de ensino-aprendizagem; a integração de conhecimentos gerais e, no caso dos cursos

técnico-profissionais  realizada  na  perspectiva  da  interdisciplinaridade  e  da  contextualização

possibilitando a integração entre educação e as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da

cultura como base da proposta e do desenvolvimento curricular. Nessa direção 

§ 1º O trabalho é conceituado na sua perspectiva ontológica de transformação da natureza,
como realização inerente ao ser humano e como mediação no processo de produção da sua
existência.
§ 2º A ciência é conceituada como o conjunto de conhecimentos sistematizados, produzidos
socialmente ao longo da história, na busca da compreensão e transformação da natureza e da
sociedade.
§ 3º A tecnologia é conceituada como a transformação da ciência em força produtiva ou
mediação do conhecimento  científico  e  a  produção,  marcada,  desde  sua  origem,  pelas
relações sociais que a levaram a ser produzida.
§  4º  A cultura é  conceituada  como o  processo  de  produção  de  expressões  materiais,
símbolos,  representações  e  significados  que  correspondem  a  valores  éticos,  políticos  e
estéticos que orientam as normas de conduta de uma sociedade. (BRASIL, 2012, grifo nosso).

Destacando-se  os  Eixos  Trabalho,  Ciência,  Tecnologia  e  Cultura,  que  devem  orientar  a

organização curricular do Ensino Médio em especial em cursos Integrados à Educação Profissional, o

Projeto Integrador - PI será um Componente Curricular da organização curricular presente nos três

anos do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, com o objetivo da proposição de

projetos que contemplem os Eixos do Currículo Integrado. Segundo Ramos(2005)

Um projeto de ensino médio integrado ao ensino técnico tendo como  eixos o Trabalho, a
Ciência e a Cultura, deve buscar superar o histórico conflito existente em torno do papel da
escola, de formar para a cidadania ou para o trabalho produtivo e, assim, o dilema de um
currículo voltado para as humanidades ou para a ciência e tecnologia.  (RAMOS, 2005, p.
106).

Assim  a  integração  entre  a  Formação  Científica  e  formação  profissional  e  ambas  em
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colaboração  uma  da  outra  rompe  com  o  dilema  da  dicotomia  do  currículo  voltada  para  as

humanidades  ou  para  a  formação  profissional  e  PI  pretende  explorar  mecanismos  de  integração

estudo com vistas a superar este dilema.

No primeiro ano serão desenvolvidas as habilidades de refletir sobre o mundo, suas nuances,

contextos para possibilitar o aluno identificar e refletir sobre problemas reais, para a proposição e

elaboração de projetos em grupo envolvendo Cultura, Ciência e Tecnologia em articulação com os

conteúdos das unidades curriculares.

No segundo ano propusemos um avanço para que o aluno consiga identificar problemas reais

e vislumbrar proposições de solução para estes, dando continuidade para a proposição e elaboração de

projetos em grupo envolvendo Cultura, Ciência e Tecnologia em articulação com os conteúdos das

componentes curriculares em cada ano.

No terceiro ano o projeto integrador avança para que diante da identificação de problemas do

mundo  real  onde  aluno  possa  assumir  uma  postura  investigativa  para  seu  desenvolvimento  na

iniciação científica e ainda tenha condições de propor projetos de Empreendedorismo voltados ao

mundo do trabalho.

As aulas de Projeto Integrador – PI serão ministradas por dois (uas) professores um da área de

Formação  Científica  e  outro(a)  de  Formação  Profissional  para  desenvolvimento  e  aplicação  das

habilidades propostas em cada ano integrada por meio de projetos desenvolvidos pelos alunos.

Serão  definidos  professores-orientadores  para  cada  projeto  e  estes  durante  o  período  de

execução do projeto poderão utilizar a seu critério e em concordância e participação dos professores

da Componente Curricular de PI, o horário da aula de PI para dirimir dúvidas específicas dos alunos

de âmbito geral para melhor andamento do projeto, ou poderá se achar adequado resolver as dúvidas

dentro do seu horário normal de aula ou em casos pontuais no horário de atendimento ao aluno. Este

movimento permite um atendimento aos alunos no tempo de execução do projeto dentro de uma

perspectiva de construção do conhecimento sem tirar a autonomia do aluno.

O percurso apresentado acima na proposta de operacionalização do PI, pretende fomentar a

autonomia dos alunos posto que na área de Informática se trabalha fundamentalmente com projetos

para resolução de problemas do mundo real.

É imprescindível a ocorrência de reuniões integradoras entre os docentes tanto nas semanas

pedagógicas  quanto  durante  a  execução  do  curso,  para  realinhamento  e  ajustes  necessários  à

integração dos conteúdos ministrados nas aulas e desenvolvimento os projetos integradores.

A Coordenação do Colegiado do Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio

formalizará normas próprias e colegiadas com os professores do curso para a execução harmônica e
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produtiva do projeto integrador.

6.6.2 – Estágio Curricular Supervisionado

Conforme Resolução CNE/CEB Nº 1, de 21 de Janeiro de 2004 (CNE/CEB, 2004), o estágio,

como procedimento didático-pedagógico e ato educativo, é essencialmente uma atividade curricular

de  competência  da  instituição  de  ensino,  e  deve  integrar  a  proposta  pedagógica  da  escola  e  os

instrumentos de planejamento curricular do curso, devendo ser planejado, executado e avaliado em

conformidade com os objetivos propostos.

Apesar de ser recomendado e indicado, considerando-se o público-alvo para o qual o curso se

destina, o estágio profissional supervisionado será de caráter facultativo para o curso Técnico em

Informática Integrado ao Ensino Médio.

6.6.3 – Acolhimento de discentes com deficiência

Ampla legislação fundamenta os direitos das pessoas com necessidades específicas em nosso

país. O Decreto no 3.298/1999, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa com

Deficiência,  define  a  educação  especial  como  uma  modalidade  transversal  a  todos  os  níveis  e

modalidades de ensino, orientando as ações para efetivação da inclusão.

A sensibilização da turma e dos professores, técnicos administrativos, pessoal de apoio, que

interagem com o estudante, por meio de palestras, atividades culturais, reuniões e simples convívio é

essencial para que as pessoas conheçam os tipos de necessidades específicas apresentadas, tirem suas

dúvidas e possam somar ações inclusivas na comunidade.

Os  componentes  curriculares  também  devem  ser  analisados  à  luz  das  habilidades  e

dificuldades específicas de cada estudante.  Deve-se definir,  conforme cada curso, e com base no

acompanhamento  do  desenvolvimento  discente,  quais  os  objetivos  específicos  são  essenciais  e

deverão ser focados em sua formação a fim de que o estudante tenha os conhecimentos necessários

para o exercício profissional.

É importante que todos os docentes envolvidos direta ou indiretamente com os estudantes com

necessidades específicas (o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas - NAPNE, a

Coordenação de Atendimento ao Estudante - CDAE, a Coordenação Pedagógica e a Coordenação do

Curso)  se  reúnam de  forma sistemática  e  discutam caso a  caso para  que  haja  geração de  ações

coletivas na facilitação do aprendizado. Estas reuniões devem também ser realizadas com o estudante

em questão, pais e/ou responsáveis, e, devem ser pautadas na apresentação das propostas pedagógicas

que estão sendo desenvolvidas para cada um, nas dificuldades enfrentadas e nos passos conquistados.

É necessário o registro em ata e a inclusão das informações na pasta do estudante, a fim de

que  a  história  dele  possa  ser  acompanhada  fidedignamente  e  de  que  se  consolidem  itinerários
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formativos  que  o  estudante  e  a  equipe  tenham  construído  juntos,  pois  isto  poderá  subsidiar  a

certificação por terminalidade específica, se necessário. A terminalidade específica não é explicitada

neste plano pois não é dada a priori, vez que o rendimento de cada aluno varia de acordo com a

especificidade de cada patologia ou deficiência. 

Para viabilizar ao aluno uma comprovação dos saberes construídos durante sua permanência

no curso,  uma vez que as deficiências são diversas,  a  terminalidade específica será avaliada por

equipe  multidisciplinar  composta  pelos  professores  do  curso  Técnico  em  Informática,  equipe

pedagógica e representantes do NAPNE e CDAE.

Nessa  direção  o  Instituto  Federal  de  Brasília  tem  trabalhado  para  a  construção  de  uma

realidade educacional abrangente, onde as diversidades sejam respeitadas, acolhidas e valorizadas,

conforme  explicita  o  Parecer  CNE/CEB nº  11/2012:  “É  da  maior  importância,  na  definição  de

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, o adequado

tratamento  das  questões  relativas  à  profissionalização  das  pessoas  com  deficiência,  transtornos

globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  [...]”,  nesse  sentido,  as  adaptações  curriculares

advindas das discussões podem e devem (sempre que possível) atingir a todos os estudantes afim de

que as adaptações metodológicas possam favorecer tanto o aprendizado da pessoa com necessidade

específica  quanto  a  dos  demais  estudantes,  evitando  desta  forma,  a  estigmatização  daquele  que

eventualmente esteja enfrentando situação de vulnerabilidade seja por sua condição física, cognitiva

ou emocional. 



80

7 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação  com  foco  na  promoção  da  aprendizagem,  dentro  da  perspectiva  formativa,
considerando como diagnóstica e não classificatória, deverá promover e reorientar aquilo que ainda
não  foi  aprendido,  subsidiando  decisões  das  ações  pedagógicas  e  a  construção  dos  melhores
resultados. 

É preciso considerar,  ainda,  o papel  da família,  para que possam olhar  a  avaliação como
processo do crescimento dos estudantes. Para isso, as reuniões com a família devem proporcionar
uma sensibilização para esse novo olhar de cultura da avaliação, uma vez que a sociedade ainda se
mostra muito acostumada ao caráter classificatório e excludente deste processo.

Considerando as bases tecnológicas, a avaliação das habilidades exige novos procedimentos
do professor e do estudante, assim como o planejamento de situações e elaboração de instrumentos
caracterizados pela interdisciplinaridade entre os componentes curriculares na contextualização das
variáveis que influenciam à construção da aprendizagem. 

Portanto,  os processos deverão privilegiar o desenvolvimento de atividades típicas da área
profissional, enfatizando os seguintes aspectos: compreensão, elaboração de conceitos, letramento,
convivência  e  motivação  intrínseca  e  extrínseca,  prevalência  de  aspectos  qualitativos  sobre
quantitativos, oferecimento de condições que propiciem a iniciativa do estudante.

Os instrumentos de avaliação da aprendizagem deverão ser formulados de modo a levar o
discente  ao  hábito  da  pesquisa,  à  reflexão,  à  criatividade  e  à  estimulação  da  capacidade  de
autodesenvolvimento e autoavaliação, diagnosticando e formando a aprendizagem.

Neste sentido, a nota será um registro do processo avaliativo, testemunhando a qualidade do
desenvolvimento do estudante, devido a memória viva ser muito frágil para guardar tantos dados. 

Segundo o RET (IFB, 2013):

Art.  70  A avaliação  do  processo  de  aprendizagem  será  processual,  sistemática,  integral,
diagnóstica e formativa, envolvendo professores e alunos, bem como as práticas globais do

processo educativo.

Art.  71 A avaliação  deverá  garantir  conformidade  entre  os  processos,  as  técnicas,  os

instrumentos e os conteúdos envolvidos.

§  1º Primará  pelos  princípios  da  avaliação  integral  do  aluno,  com  prevalência  dos

aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os
de eventuais provas finais (Art. 24, LDB 9394/96), considerando as seguintes modalidades:

I – avaliação diagnóstica – realizada no início do processo de ensino-aprendizagem[...]

II – avaliação formativa – de caráter contínuo e sistemático [...]

III –  avaliação somativa  – possibilita avaliar os saberes adquiridos, fornece resultados de
aprendizagem,  subsidia  o  planejamento  do  ensino  para  a  próxima  etapa  e  informa  o

rendimento do aluno em termos parciais ou finais.

Art. 72 Nas avaliações podem-se usar como instrumentos o pré-teste ou teste diagnóstico,

projetos,  resolução  de  problemas,  estudos  de  caso,  painéis  integrados,  fichas  de
observação, exercícios, questionários, pesquisa, dinâmicas, testes, práticas profissionais,

relatórios e portfólio, dentre outros.
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Art. 73 Na avaliação dos alunos com Necessidades Educacionais Específicas, o IFB oferecerá
adaptações aos instrumentos avaliativos e os apoios necessários, previamente solicitados pelo

aluno com Necessidades Educacionais Específicas, inclusive tempo adicional para realização
de provas, conforme as características da deficiência ou outra necessidade específica.(IFB,

2013, grifo nosso).

Ainda  considerando  o  alcance  de  melhores  resultados  na  aprendizagem,  será  adotada  a
recuperação paralela e final com critérios diferenciados de avaliação para o estudante com deficiência
e demais dificuldades de aprendizagem. 

7.1 – Critérios e procedimentos de recuperação

O processo de avaliação de aprendizagens do Curso Técnico em Informática Integrado ao
Ensino Médio, seguirá as normas previstas no Regulamento do Ensino Técnico de Nível Médio –
RET, que estabelece o critério que caracteriza necessidade de recuperação:  “Art. 76 Aos alunos que
não  atingirem  60%  da  pontuação  nas  avaliações  serão  garantidos  estudos  de  recuperação,
preferencialmente paralelos durante o período letivo”(IFB, 2013).

O curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, está estruturado em três anos,
contendo dois semestres em cada ano. 

Considerando a recuperação como metologia de promoção da aprendizagem, uma vez que,
está para além de uma nova oportunidade de alcance de rendimento proposto em cada avaliação,
neste sentido, ao final de cada semestre serão reavaliadas as Componentes Curriculares - CC nas
quais  o  aluno  tenha  efetuado  Recuperação  Paralela.  Caso  o  aluno  não  tenha  obtido  rendimento
mínimo em alguma das CCs, ele poderá realizar a Recuperação Final.

As  normas  e  procedimentos  a  serem  seguidos  para  a  Recuperação  Paralela  e  para  a
Recuperação Final serão orientadas pela Coordenação do Curso, pela Coordenação Pedagógica e pela
Coordenação de Ensino do IFB Campus Brasília.

7.2  – Critérios e procedimentos de dependência

Os critérios e procedimentos de dependência seguirão o RET que estabelece:

Art. 82 O regime de dependência vigorará para todos os alunos que obtiverem promoção
parcial em cursos que não tiverem módulos independentes.
§ 1º A Coordenação de Ensino, ouvida a Coordenação de Curso, poderá autorizar a criação de
turmas especiais para dependência pelo Registro Acadêmico.
§ 2º O aluno que for retido em até dois componentes curriculares deverá cumpri-los sob
regime de dependência.
I – Se o aluno for retido por não ter alcançado 60% da pontuação das avaliações poderá,
a critério do Conselho de Classe, realizar apenas as avaliações no ano/semestre seguinte,
sem obrigatoriedade de comparecimento às aulas.
II – O regime de dependência poderá ser acelerado, não sendo obrigatório o cumprimento de
uma quantidade mínima de dias  letivos e  carga horária,  desde que seja cumprido todo o
conteúdo programático necessário, de acordo com o Plano de Ensino, supervisionado pela
Coordenação de Curso e pela Coordenação Pedagógica responsável,  salvo se o aluno for
reprovado por falta.
a)  O regime de dependência em componentes curriculares que contenham práticas de
laboratório deve ser, obrigatoriamente, realizado em turmas regulares, sem aceleração e
com comparecimento às aulas. (IFB, 2013, grifo nosso)
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Obedecendo aos limites e critérios de dependência estabelecidos pelo RET (IFB, 2013), ao

final de cada ano, após a realização das Recuperações Paralelas e da Recuperação final, o rendimento

do aluno será avaliado. Caso o aluno não tenha obtido o rendimento mínimo exigido nas avaliações e

recuperações  em  alguma  CC  do  curso,  ele  poderá  efetuar  a  dependência  desta  CC  no  ano

subsequente.

As  normas  e  procedimentos  a  serem seguidos  para  a  Dependência  serão  definidos  pela

Coordenação do Curso, pela Coordenação Pedagógica e pela Coordenação de Ensino do IFB Campus

Brasília.

7.3 –Conselho de Classe

O conselho de classe objetiva o diálogo entre docentes,  discentes e demais envolvidos na

formação  e  aprendizagem  do  estudante  (Assistência  Estudantil,  Coordenação  Pedagógica,

Coordenação de Curso,  Napne e representantes da família),  promovendo um encontro que avalie

integralmente o estudante, propondo e refletindo sobre meios pedagógicos e sociais que contribuam

para a efetivação da aprendizagem

Demais especificações estão pré-estabelecidas no RET (IFB, 2013).



83

8  INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E BIBLIOTECA

Quadro 4 – Infra Estrutura Campus Brasília

Especificações  Qtd.
Dimensão por

unidade 
(m2)

Capacidade de atendimento
por turno

Instalações Administrativas 52 23

Sala de Aula 32 51,9 1280

Sala de Coordenação 12 13,1

Sala de Docentes 4 41,67 80

Espaço de Convivência 4 125 1200

Biblioteca 1 1649,4 400

Auditório 1 1600 230

Miniauditório e anfiteatros 3 180 400

Banheiros coletivos – incluindo os adaptados. 29 21

Sala de vídeo 2 51,9 60

Laboratórios 24 51,8 557

Quadro 5 - Outras estruturas importantes e específicas do Campus Brasília

Especificações  Quantida
de 

Dimensão por
unidade 

(m2)

Capacidade de atendimento por
turno

Museu – Anexo Biblioteca 1 440,6 400

Laboratório Música – Bloco C 1 127,4 80

Quadro 6 - Laboratórios de Informática do Campus Brasília
Laboratório 

(Nome) 
Capacidade

de
atendimento

por turno

Cursos Atendidos Equipamentos
disponíveis

Informática  Bl.A sl 207 30 Cursos  Técnicos,  Tecnólogo  em
Gestão  Pública  e  Licenciatura  em
Dança

30 –
Computadores
1 – data show

Informática  Bl.A sl 208 25 Cursos  Técnicos,  Tecnólogo  em
Gestão  Pública  e  Licenciatura  em
Dança

25 –
Computadores
1 – Data show

Informática  Bl.A sl 209 35 Cursos  Técnicos,  Tecnólogo  em
Gestão  Pública  e  Licenciatura  em
Dança

35 –
Computadores 
1 – Data show

Informática  Bl.A sl 210 32 Cursos  Técnicos,  Tecnólogo  em
Gestão  Pública  e  Licenciatura  em
Dança

32 –
Computadores
1 – Data Show

Informática  Bl.D sl 212 24 Curso Técnico em Informática 24 –
Computadores
1 – Data Show
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Informática  Manutenção  em  PC
Bl. D sl 209

24 Curso Técnico em Informática 10 -
Computadores

(sucata)

Quadro 7 - Equipamentos de apoio Administrativo e Ensino

Campus Brasília 

Equipamento Especificação Quantidade Local de utilização

Impressoras  (locação) Modelos:  KM-2820,  2035  e
3224C

 7 DREP,  DGBR,  DRAP  e  Sala
Professores.

Televisor LCD 42 pol. Modelo: CCE Stile  10 DREP, DGBR e  DRAP. E Sala
Professores

DVD de alta definição Modelo: Blue Ray  3 DREP, DRAP e Auditório Bl. C.

Câmera Kodak Modelo: Easy Share  7 DREP, DRAP.

Filmadora Sony Modelo: DCR-SR21  8 DRAP.

DVD - RW, JPG e outros Modelo: CCE e Mox  6 RA,  DREP,  Bl.  A  e  Sala
Professores.

Projetor – Data show Modelo: Epson e NEC 33 Blocos A, B,  C,  e  D (Salas  de
Aula)

Quadro 8 – Mobiliário

Especificação Quantidade 
(valores aproximados)

Mesas 150

Cadeiras fixas 300

Cadeira giratória 200

Cadeira Laboratório 20

Escaninho 148

Tela retrátil 10

Carteira escolar 1454

Quadro 49

Bebedouros 44

Quadro 9 – Veículos disponíveis

Especificação Quantidade

Ônibus 42 lugares 1

Micro-ônibus 1

Van (18 lugares) 1

Carro de Passeio 2

Caminhonete 1
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Biblioteca

Quadro 10 –  Acervo Biblioteca Campus Brasília

Área do
conhecimento

Ano
II

2010

Ano
III

2011

Ano
IV

2012

Ano
V

2013

Ano
VI

2014
Títulos

Ano
VI
2014

Exemplares

Livros

Ciências 
Biológicas

0 0 0 175 18 96

Ciências Exatas e 
da Terra

0 0 0 598 139 720

Ciências Humanas 0 0 0 1964 390 1641

Ciências da Saúde 0 0 0 21 34 248

Ciências Sociais 
Aplicadas

0 0 0 1409 598 2867

Linguística, Letras 
e Artes

0 0 0 715 354 1499

Engenharias 0 0 0 245 54 276

Periódicos

Ciências 
Biológicas

0 0 0 0 0 0

Ciências Humanas 0 0 0 1 1 2

Ciências Exatas e 
da Terra

0 0 0 1 0 0

Generalidades 0 0 0 5 4 140

Obras de 
referência

0 0 0 119 30 152

DVD 0 0 0 143 143 143

CD Rom 0 0 0 20 10 40

Assinaturas 
Eletrônicas

--------- 0 0 0 0

Portal
Periódi

cos
CAPE

S

Portal
Periódic

os
CAPES

Total

Fonte: SIABI. Consultas Gerenciais e Estatísticas do Módulo de Catalogação. 

Acesso em: 10 jul. 2014.



86

9  CORPO TÉCNICO E DOCENTE

A seguir são apresentadas informações quantitativas e qualitativas do corpo docente e

Técnicos Administrativo envolvido e que atende o curso nos diversos setores do Ensino, Pesquisa

e Extensão e Administrativo do Campus Brasília.

Quadro 11 - Corpo Docente Efetivo ao Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Nome do Professor Titulação Vínculo institucional

Alessandra da Silva Gomes Mestre 40h

Alex Helder Cordeiro de Oliveira Mestre DE

Ana Carolina de Souza Silva Dantas Mendes Doutora DE

Anderson Luis Schvindt Bittencourt Mestre 40h

Cristiane Jorge de Lima Bonfim Mestre DE

Diógenes Ferreira Reis Mestre DE

Ernesto Henrique Radis Steinmetz Mestre DE

Fernanda Bartoly Gonçalves de Lima Mestre DE

Glauco Vaz Feijó Mestre DE

Guilherme Rocha de Rezende Doutor DE

James Batista Figueiredo Especialista 20h

Josane Borges das Neves Guimarães Especialista DE

Lázaro Vinícius de Oliveira Lima Mestre DE

Leôncio Regal Dutra Mestre DE

Luiz Carlos Ribeiro de Abreu Mestre 40h

Marco Rogério Calheira Lima Mestre DE

Marcos Ramon Gomes Ferreira Mestre DE

Michel Shintaku Martins Especialista 40

Paula Petracco  Doutora DE

Pedro Wilson Oliveira da Costa Júnior Mestre 40

Renato Simões Moreira Mestre DE

Robson Bastos Roen Especialista DE

Rodrigo Mendes da Silva Mestre DE

Rogério Rodrigues de Oliveira Mestre DE

Rosane Cavalcante de Souza Mestre DE

Rosane Soares de Queiroz Especialista DE

Tácito Dantas Frota Leite Doutor DE

Thiago Williams Siqueira Ramos Mestre DE

Vanessa de Assis Araújo Mestre DE

Vinícius Gomes de Moraes Graduado 40
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Quadro 12 -  Corpo Técnico Administrativo ligado à Diretoria de Ensino, Pesquisa Extensão do 
Campus Brasília 

Nome Cargo Titulação Regime de

Trabalho

Adriana Martins Reis Auxiliar de biblioteca Especialização 40h
Alberth Santana Costa da Silva Bibliotecário Mestrado 40h
Charlene Cardoso Cruz Auxiliar de biblioteca Graduação 40h
Diana Angelica C. de S. Oliveira Téc. em Assuntos Educacionais Especialista 30h
Diego Henrique Galheno Marques Téc. em Assuntos Educacionais Especialista 40h
Jayne de Jesus Simões Jorge Auxiliar de biblioteca Ensino Médio 40h
Juliana Aretz Cunha de Queiroz Afonso Detoni Bibliotecária Graduação 40h
Juliana Cal Aud Psicóloga Mestrado 30h
Laura Cecília dos Santos Cruz Bibliotecária Especialização 40h
Luciana Elias Eeis Assistente Social Especialista 40h
Maína Emanuelle Sousa Lins Téc. em Assuntos Educacionais Especialista 40h
Mariela do Nascimento do Carvalho Bibliotecária Especialização 40h
Milene de Souza Cortez Auxiliar de biblioteca Graduação 40h
Pollyana Maria R. Alves Martins Pedagoga Mestrado 40h
Carolina Carrijo Ribeiro Assistente de Alunos 40h
Natália Ribeiro da Silva Assistente de Alunos 40h
Cristiano de Andrade Guedes Assistente de Alunos 40h
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10  CERTIFICADOS E DIPLOMAS

Todos  os  cursos  técnicos  são  cadastrados  no  Sistema  Nacional  de  Informações  da

Educação  Profissional  e  Tecnológica  (SISTEC),  implantado  pelo  MEC,  por  intermédio  da

Secretaria  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica  (SETEC),  conforme  publicação  no  Diário

Oficial da União – DOU, de 1º de outubro de 2009, em substituição ao Cadastro Nacional de

Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

Após  o  cumprimento  de  todo  o  itinerário  formativo,  o  aluno  do  curso  Técnico  em

Informática  integrado  ao  Ensino  Médio,  Eixo  de  Informação  e  Comunicação,  devidamente

matriculado e aprovado, fará jus ao certificado de Técnico em Informática Integrado ao Ensino

Médio.
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