
1 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FEDERAL CELSO SUCKOW DA FONSECA – CEFET 

DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – DEMET 

COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM METEOROLOGIA 

Avenida Maracanã, 229, Bairro Maracanã, CEP: 20271-110, Rio de Janeiro – RJ 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

                          PLANO PEDAGÓGICO DE CURSO 

                       ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO  

                          DE METEOROLOGIA 

 

 

 

 

                    JULHO - 2014 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO 
PEDAGÓGICO 
DE CURSO 

 

2014 
Este documento tem por objetivo principal orientar e organizar 
as práticas pedagógicas do curso, bem como a sua estrutura 
curricular, as ementas e todos os pontos referentes ao seu 
desenvolvimento e comporá a elaboração do Projeto Político 
Pedagógico geral. 

ENSINO MÉDIO 
INTEGRADO AO 
TÉCNICO DE 
METEOROLOGIA 



3 

 

Diretor Geral 

Carlos Henrique Figueiredo Alves 

 

Vice-Diretor 

Maurício Saldanha Motta  

 

Diretora de Ensino 

Gisele Maria Ribeiro Vieira 
 

Chefe do Departamento de Ensino Médio e Técnico 

José Claudio Guimarães Teixeira 

 

Coordenação Acadêmica 

Mônica de Castro Britto Vilardo 

 

Coordenação Pedagógica 

Claudia Maria Vasconcelos Lopes 

 

Coordenador do Curso de Meteorologia 

Leanderson Marcos da Silva Paiva 

 

Assessoria Pedagógica, Revisão Textual e Elaboração Final 

Allane de Souza Pedrotti 



4 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 Quantidade de Professores Por Disciplina 8 

Quadro 2 Identificação e Dados Gerais do Curso 9 

Quadro 3 Matriz Curricular 18 

Quadro 4 Organização das Avaliações de Sociologia e Filosofia 20 

 

 



5 

 

 

Sumário 
 

 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 6 

1.1 HISTÓRICO DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS CURRÍCULOS INTEGRADOS ....... 6 

1.2 IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS DO CURSO................................................................... 9 

2 APRESENTAÇÃO ............................................................................................. 10 

3 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS ........................................................................ 11 

3.1 JUSTIFICATIVA ....................................................................................................................... 11 

3.2 OBJETIVOS ............................................................................................................................. 12 

3.2.1 Objetivo Geral do Curso .............................................................................................. 12 

3.2.2 Objetivos Específicos do Curso ................................................................................. 13 

4 REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO ........................................................... 13 

5 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO ..................................................... 13 

6 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR ....................................................................... 15 

6.1 PRINCÍPIOS NORTEADORES ............................................................................................... 15 

6.1.1 Projeto Integrador ......................................................................................................... 16 

6.2 MATRIZ CURRICULAR ........................................................................................................... 18 

6.2.1 O Ensino de Filosofia e Sociologia ............................................................................ 19 

7 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO ........................................ 20 

7.1 RECUPERAÇÃO PARALELA ................................................................................................. 20 

8 BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ........................................ 22 

9 PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ............................................... 23 

10 CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS .................................... 24 

11 EMENTAS ........................................................................................................ 24 

11.1 1º ANO ................................................................................................................................... 24 

11.2 2º ANO ................................................................................................................................... 39 

11.3 3º ANO ................................................................................................................................... 54 

11.4 4º ANO ................................................................................................................................... 70 

12 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 79 

 

 

 



6 

 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 HISTÓRICO DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DOS CURRÍCULOS 

INTEGRADOS 

 

Ao se verificar a premente necessidade de discussão dos currículos e 

práticas pedagógicas no CEFET, em 2010 foram criados pela Divisão de Apoio 

Pedagógico (DIAPE) grupos de trabalho (GT), formados por professores do 

Ensino Médio e Técnico do CEFET/RJ a partir de discussões iniciadas no I 

Encontro Pedagógico, em 04 de fevereiro de 2011, com a participação livre de 

docentes interessados, que discutiram eixos temáticos subdivididos em Currículo, 

Interdisciplinaridade e Avaliação ao longo do ano.  

            O GT de Currículo permaneceu em discussão por mais tempo, 

transformando o eixo temático em "Educação e Formação". Possuía como objetivo 

principal discutir e analisar a realidade escolar vivida no CEFET, assim como 

propor intervenções concretas.  Para que esse objetivo fosse alcançado com 

fundamentação o grupo se reunia mensalmente, tendo sempre a leitura prévia de 

textos especializados, documentos oficiais ou outros. Nas reuniões havia uma 

"pergunta-eixo", que guiava as discussões e inquietações para as quais se 

buscavam respostas. 

 A questão básica de mobilização foi a relação entre o ensino médio e o 

ensino técnico na formação do aluno no CEFET-RJ, abordando o papel desses 

dois ensinos e as possibilidades de diálogos. No 2o semestre de 2011, o 

Departamento de Ensino Médio e Técnico (DEMET) decidiu formar uma comissão 

que analisasse a possibilidade de articulação do Ensino Médio com a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio. Esta comissão, instituída no Ato nº. 10/11, foi 

responsável por elaborar o documento  diretriz para a implantação dos cursos de 

educação profissional técnica de nível médio – integrado, que norteou os trabalhos 

da equipe gestora. 

            O trabalho da comissão ocorreu de dezembro de 2011 a maio de 2012 e 

deliberou as principais decisões norteadoras do novo projeto, de forma a colaborar 

com o DEMET para as seguintes definições: 
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1. dos cursos técnicos a serem integrados; 

2. da duração do curso integrado (4 anos); 

3. do regime: anual ou semestral; 

4. da quantidade de turmas por curso e turno; 

5. da organização da carga horária dos cursos; 

6. das formas de acesso (forma de seleção inicial, possibilitando outras formas 

de acesso além do concurso; quanto ao momento e forma de seleção e escolha 

de cursos por parte dos alunos) 

            Após a finalização do trabalho da comissão, partiu-se para a fase de 

elaboração das matrizes curriculares. As reuniões aconteceram semanalmente, 

com a participação em forma de convocação de todos os colegiados e 

coordenadores de curso, de modo que as áreas afins se inter-relacionassem, 

inclusive conhecendo-se umas as outras.  Os grupos de trabalhos (GT) 

interdisciplinares foram delimitados com a seguinte organização: 

 

 GT1: Eletrônica e Eletrotécnica  

 GT2: Mecânica e Edificações 

 GT3: Informática e Telecomunicações 

 GT4: Segurança e Administração 

 GT5: Meteorologia e Turismo 

 

            Esta etapa da reorganização curricular ocorreu entre junho de 2012 e 

agosto de 2012 e foram balizadas pelas deliberações mínimas decididas pela 

comissão.  Findado este processo, todas as informações, geradas tanto pela 

comissão quanto pelos grupos convocados, foram repassadas ao DEMET que 

consolidou as matrizes curriculares e organizou os horários dos novos cursos, 

com as ementas e os programas propostos por cada curso. 

            Atualmente, entende-se que este processo de reorganização curricular 

deve ter o cunho de fóruns de discussão permanentes, tendo em vista a 

possibilidade de modificações de acordo com a prática do projeto ao longo de seu 

desenvolvimento e dos perfis de alunos que recebemos, que também está sujeito 

a mudanças. 
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O quantitativo geral de professores por disciplina encontra-se distribuído no 

quadro 1. 

 

DISCIPLINA 
QUANTIDADE DE 

PROFESSORES 

Artes 5 

Biologia 6 

Educação Física 12 

Filosofia 6 

Física 15 

Geografia 6 

História 7 

Língua Estrangeira 10 

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 13 

Matemática 12 

Química 14 

Sociologia 6 

Meteorologia 6 

Quadro 1: Quantidade de Professores Por Disciplina 
Fonte: Arquivos DEMET 
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1.2 IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS DO CURSO 
 

Curso Curso Técnico de Nível Médio em Meteorologia 

Eixo Tecnológico Geomática e Meio Ambiente 

Modalidade Presencial regular 

Forma Articulada Integrada 

Habilitação Técnico em Meteorologia 

Turnos Diurno 

Vagas por turno 30 

Carga horária específica 
(Núcleo Ens. Profissional) 

1260 h/a 

Estágio 400 h 

Carga horária específica 
(Núcleo Ens. Médio) 

2800 h/a 

Carga horária total 4060/a 

Periodicidade letiva Anual 

Duração 4 anos 

Ano da primeira oferta 2013 

Telefone da coordenadoria +55 21 2566-3163 

Telefone da sala de 
professores 

+55 21 2566-3163 

E-mail da coordenadoria comet@cefet-rj.br /cometrj@gmail.com 

Localização da 
coordenadoria 

Av. Maracanã 229, Bloco A – Torre – Rio de 
Janeiro – RJ 
CEP: 20271-110 

Sítio (material didático) http://meteoro.cefet-rj.br/ 

Comissão Responsável pela Elaboração do Projeto 
 
Almir Venancio Ferreira 
Ângela Tostes Alves da Silva 
Christiane Osório Machado 
Daniel Martins Neiva Filho 
Felipe das Neves Roque da Silva 
Leanderson Marcos da Silva Paiva 

Quadro 2 : Identificação e Dados Gerais do Curso 
Fonte: Arquivos Coordenação de Meteorologia, julho de 2014 

 

 

 

 



10 

 

2 APRESENTAÇÃO 

 

O curso técnico em Meteorologia do Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ) surgiu ao final da década 

de 1950, justamente na época em que esta mesma instituição era denominada 

Escola Técnica Nacional (ETN). O curso foi instituído pelo Decreto de lei n° 

44.912 de 28 de novembro de 1958 e foi regulamentado pela Portaria 

Ministerial n°597, de 26 de dezembro deste mesmo ano.  

Nesta ocasião, uma ampla reformulação tanto no que concerne à 

filosofia como ao objetivo das escolas de ensino industrial mantidas pelo, 

então, Ministério da Educação e Cultura (MEC) foi conduzida por força da Lei 

3.552, de 16 de fevereiro de 1959. Esta Lei dispunha sobre a nova organização 

escolar e administrativa dos estabelecimentos de ensino industrial do MEC e 

ampliava a duração de seus cursos técnicos. Naquela época, foram ofertados 

pela ETN os cursos de Máquinas e Motores, Eletrotécnica, Eletrônica, 

Edificações, Estradas e Meteorologia. Particularmente, o curso de Meteorologia 

capacitava o aluno a ser um observador meteorológico de nível II, conforme 

especificações da Organização Meteorológica Mundial (OMM). 

Quando da transformação da Escola Técnica Federal Celso Suckow da 

Fonseca (designação dada à escola desde 1967) em CEFET-RJ, através da 

Lei 6.545 de 30 de junho de 1978, com o objetivo de integração vertical entre 

os níveis médio, superior e pós-graduação de formação técnica, o curso 

contava com um contingente pequeno de professores e colaboradores. Na data 

da elaboração deste projeto, o curso era ministrado sob um regime de 

concomitância interna ou externa em consonância com a Lei de Diretrizes e 

Bases - LDB nº 9394/96; Decreto nº 2.208/97, Parecer CNE/CEB nº 16/99; 

Resolução CNE/CEB nº 04/99 e o Decreto 90.922 de 06/02/1985 que 

regulamenta a Lei nº 5524 de 05/11/1968, que dispõe sobre o exercício da 

Profissão, segundo o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CONFEA) e o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CREA). 

Com a revogação do Decreto nº 2.208/97 pelo Decreto nº 5.154 de 23 

de julho de 2004, passa a ser permitida a educação profissional técnica 
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integrada ao Ensino Médio (§1º, do artigo 4º, em seu inciso 1º). É sob a nova 

égide de um curso na forma articulada e integrada que se apresenta a 

necessidade de reformulação da organização e planejamento institucionais, e 

este projeto pedagógico do curso técnico de Meteorologia, ora delineado, 

passa a se alinhar à Resolução nº 6 de 20 de setembro de 2012, a qual define 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio, nos termos da Lei nº 9.394/96 (LDB), alterada pela Lei nº 

11.741/2008. Este projeto também se alinha ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) do CEFET-RJ. Atualmente, o curso de Meteorologia do 

CEFET-RJ capacita o aluno a ser um técnico em Meteorologia de nível sênior, 

conforme especificações da OMM. 

 

3 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

3.1 JUSTIFICATIVA 
 

De maneira geral, a educação profissional de nível técnico é 

complementar à educação básica, devendo com ela articular-se, sem perder a 

sua identidade. Nesse contexto, uma estrutura curricular integrada pode ser o 

paradigma adequado a ser adotado por um curso técnico profissionalizante de 

ensino industrial e agrícola. No entanto, devemos salientar que essa estrutura 

integrada precisa ser capaz de consolidar a educação básica e profissional 

sobre sólidas bases, principalmente às científicas e tecnológicas.  

No CEFET-RJ há uma preocupação permanente nas adequações do 

ensino médio ao ensino industrial e agrícola em virtude das mudanças que 

ocorrem na legislação e nas exigências profissionais do setor produtivo. 

Embora as atividades de um técnico em Meteorologia não estejam restritas à 

cidade do Rio de Janeiro, o CEFET-RJ mantém na sua principal unidade o 

primeiro curso de formação técnica em Meteorologia da América Latina que 

surgiu ao final dos anos 50.  

No entanto, devemos ressaltar que consonantemente à cidade de São 

Paulo, o Rio de Janeiro estabelece o principal eixo de atuação desse 

profissional junto ao mercado de trabalho aquecido pelas demandas 

associadas ao monitoramento meteorológico e ambiental, à análise e à 
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previsão do tempo, clima e onda, à ocorrência de desastres naturais, 

principalmente interligados aos deslizamentos de terra nas regiões serranas e 

na costa verde do Estado do Rio de Janeiro, ao monitoramento da emissão de 

poluentes atmosféricos vindos de atividades antropogênicas e biogênicas, à 

capitação de energia vinda dos ventos e das bacias hidrográficas, dentre 

outros. 

As demandas citadas justificam por si só a manutenção de um curso 

profissional de nível técnico em Meteorologia, que conduz o aluno ao perfil de 

um profissional habilitado pelo sistema CONFEA/CREA, com competência para 

atuar neste vasto mercado de trabalho, de característica abrangente e 

multidisciplinar, cuja polivalência atualmente é necessária e exigível. Desta 

forma, o educador, que é parte integrante do corpo docente do curso técnico 

em Meteorologia, deve estar apto a uma atuação profissional que o conduza ao 

permanente desenvolvimento do seu discente, podendo habilitar-se até mesmo 

em programas de educação profissional eventualmente oferecido no seu 

próprio ambiente de trabalho.  

 

3.2 OBJETIVOS 
 

3.2.1 Objetivo Geral do Curso 
 

O objetivo geral do curso técnico em Meteorologia é formar um 

profissional segundo as orientações e a resolução de 2001 da Organização 

Meteorológica Mundial (OMM), com referência ISBN 92-63-14258-0 e decisão 

normativa no 50 de 03 de março de 1993 do Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CONFEA), publicado no Diário Oficial da União de 16 

de julho de 1993, Seção I, página 9.979, com as devidas atualizações 

profissionais de acordo com as novas tecnologias vigentes, assim, 

oportunizando ao egresso a atuação nas diversas áreas da Meteorologia 

oferecidas no mercado de trabalho. 
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3.2.2 Objetivos Específicos do Curso 
 

São objetivos específicos do curso técnico em Meteorologia: 

 

1. Desenvolver especializações em áreas específicas da Meteorologia e 

áreas afins; 

2. Promover atualização contínua; 

3. Construir saberes para a resolução de problemas práticos a partir da 

integração dos conteúdos disciplinares ministrados no curso;  

4. Desenvolver uma visão sistêmica de processos; 

5. Desenvolver habilidades de trabalho em grupo e resolução de conflitos; 

6. Aprimorar habilidades cognitivas, psicomotoras e socioafetivas; 

7. Adquirir, organizar e transmitir informações de forma efetiva; 

8. Aplicar variados recursos tecnológicos nos âmbitos laborais e sociais; 

9. Desenvolver o pensamento crítico e reflexivo; 

10. Expressar-se com clareza oralmente e de forma escrita; 

11.  Aprender a aprender. 

 

4 REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 

Requisito de acesso: Ensino fundamental (9ª ano) completo. 

Formas de Acesso: Edital de concurso público conforme legislação em 

vigor. 

 

5 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

Baseado na normativa no 50 de 03 de março de 1993 do CONFEA, que 

dispõe sobre o desempenho das atividades de técnicos de ensino médio em 

Meteorologia e considerando a Lei nº 5.524 de 5 de novembro de 1968, que 

dispõe sobre a profissão de técnico industrial e agrícola de nível médio e que 

estabelece as atribuições ao técnico em Meteorologia, o perfil do nosso 

profissional permite que ele seja capaz de: 
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7. Conduzir a instalação, recuperação e manutenção de estações 

meteorológicas, sob a orientação de profissionais habilitados, se necessário; 

8. Calcular parâmetros estatísticos de dados meteorológicos e elaborar 

sumários e tabelas; 

9. Operar, comparar e calibrar instrumentos e equipamentos 

meteorológicos em laboratórios, no campo e em estações meteorológicas e 

ecológicas para as medidas das variáveis atmosféricas e do meio ambiente; 

10. Realizar o controle de qualidade das observações e dos dados 

meteorológicos; 

11. Participar na organização do banco de dados meteorológicos; 

12. Plotar dados meteorológicos em cartas, mapas, diagramas e outros 

gráficos; 

13. Participar de projetos para a análise de desempenho, desenvolvimento e 

modificação de instrumentos meteorológicos, sob supervisão de profissional de 

nível superior; 

14. Participar de trabalhos de pesquisas meteorológicas, climatológicas, 

ambientais e de outros campos de aplicação da Meteorologia, sob supervisão 

de profissional de nível superior; 

15. Elaborar relatórios e pareceres técnicos em sua área de atuação, 

respeitando o nível de sua competência; 

16. Dirigir, orientar e fiscalizar os trabalhos desenvolvidos nas estações 

meteorológicas padronizadas e especiais, de acordo com as normas em vigor; 

17. Ministrar, instruir e treinar pessoal em escolas, cursos e estágios de 

acordo com a legislação vigente; 

18. Inspecionar estações meteorológicas; 

19. Levantar dados meteorológicos para estudos, projetos e pesquisas. 

 

Diante desse perfil, define-se: 

 

1 CONDUZIR - significa orientar a execução das normas e procedimentos 

científicos e tecnológicos no campo da Meteorologia e ciências correlatas. 
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2 CALIBRAR - significa ajustar e verificar os limites de tolerância dos 

instrumentos e equipamentos com base nos modelos, padrões de precisão e 

suas normas técnicas específicas. 

3 DIRIGIR - significa gerenciar e chefiar os trabalhos de rotina e operação 

realizados nos setores e estações meteorológicas, no seu nível de 

competência. 

4 LEVANTAR - significa coletar os dados meteorológicos básicos necessários à 

condução de um trabalho técnico ou científico. 

5 PARTICIPAR - significa tomar parte de atividades técnicas pertinentes a sua 

área de nível de formação. 

6 PLOTAR - significa localizar informações meteorológicas codificadas e 

veiculadas em mensagens meteorológicas ou registros numa forma 

padronizada numérica e simbólica sobre cartas, mapas e diagramas. 

7 INSPECIONAR - significa fazer ou realizar vistorias técnicas de condições 

físicas e de funcionamento do instrumento, além de avaliar as práticas 

observacionais. 

 

6 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

6.1 PRINCÍPIOS NORTEADORES 
 

O currículo do curso técnico em Meteorologia tem sua concepção alinhada 

aos termos da Lei nº 9.394/96 (LDB), alterada pela Lei nº 11.741/2008 e tendo 

como princípios norteadores a Resolução nº 6 de 20 de setembro de 2012, a 

missão e os objetivos do CEFET-RJ, e o perfil desejado do egresso do curso. 

Assim, a concepção basilar do currículo do curso encontra-se na formulação de 

uma educação técnica em Meteorologia de nível médio em articulação com o 

ensino médio, promovendo a formação integral (humanística, científica e 

tecnológica, ética, política e social) de profissionais capazes de contribuir para o 

desenvolvimento cultural, tecnológico e econômico da sociedade. 

Visando à “superação da fragmentação de conhecimentos e de 

segmentação da organização curricular” (inciso VII, do artigo 6º, do capítulo II da 

resolução nº 6/2012) bem como buscando favorecer a “contextualização, 
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flexibilidade e interdisciplinaridade na utilização de estratégias educacionais 

favoráveis à compreensão de significados e à integração entre a teoria e a 

vivência da prática profissional” (inciso VIII, do artigo 6º, do capítulo II da 

resolução nº 6/2012), a sequência didática intradisciplinar e as interações 

disciplinares são propostas num procedimento sistêmico com abordagem top-

down (do geral para o particular) e o conjunto de disciplinas é agrupado em um 

núcleo comum e em um núcleo de formação profissional. 

 Há, ainda, a oferta regular e anual de Espanhol, cuja matrícula é optativa 

ao aluno, em consonância com o Art. 1º da Lei 11.161 de 5 de agosto de 2005, 

além da oferta de Inglês como componente curricular de 1ª escolha. 

 

6.1.1 Projeto Integrador 
 

Em paralelo à distribuição da carga horária do curso, procurou-se 

estabelecer práticas que integrassem as unidades curriculares entre as áreas de 

formação de cada matriz, através da atividade pedagógica denominada Projeto 

Integrador.  Para viabilizar esta proposta, o projeto foi inserido na matriz curricular 

dos cursos e na grade de horários, de modo a propiciar encontro dos colegiados e 

discussão pedagógica,  requisitos necessários para a concepção e elaboração de 

atividades interdisciplinares. 

Poderá, então, ser conduzido pelas diferentes áreas do conhecimento ao 

longo do curso, pois tem como objetivo principal a integração de saberes gerais e 

técnicos específicos, com a sugestão de um modelo interdisciplinar, conforme 

sugere a Resolução nº 2 de 30 de janeiro de 2012, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 

A prática proposta deve ter como mote de funcionamento, ainda balizado 

pela Resolução supracitada, a construção do conhecimento no viés da articulação 

de “vivências e saberes dos estudantes e contribuindo para o desenvolvimento de 

suas identidades e condições cognitivas e sócio-afetivas”, em um cenário que 

propicie a formação do ser humano mais em sintonia com a contemporaneidade 

(BRASIL, 2012, p. 2).  Deverá possuir um tratamento metodológico que “evidencie 

a contextualização e a interdisciplinaridade”, abrindo espaço, ainda, para “outras 
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formas de interação e articulação entre os diferentes campos de saberes 

específicos” (BRASIL, 2012, p. 3).  

 A proposta é investir em atividades distintas à lógica disciplinar, com 

alternativas curriculares que não se preocupem em anular a disciplinaridade, mas 

que abram espaço para a interdisciplinaridade, tornando-se um campo fértil de 

possibilidades, propiciando a articulação e o diálogo entre as disciplinas.  Essas 

atividades contribuirão com os alunos na concepção de projetos de pesquisa, de 

extensão ou projetos didáticos integradores que visem ao desenvolvimento de 

conhecimentos das ciências.  

Em consonância com a Resolução nº2, o projeto Integrador visa à formação 

integral do estudante, levando em consideração a indissociabilidade entre a 

educação e a prática social e entre a teoria e a prática no processo de ensino-

aprendizagem, devendo permear a “integração entre educação e as dimensões do 

trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como base da proposta e do 

desenvolvimento curricular” (BRASIL, 2012, p 2). 
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6.2 MATRIZ CURRICULAR 

METEOROLOGIA 

 
Tempos de Aula e Horas/Semana 

Disciplinas Núcleo Básico 1
O
 ANO 2

O
 ANO 3

O
 ANO 4

O
 ANO CH Total CH (h) 

LPLB 4 2 2 2 10 333 

Educação Física 2* 2* 2*   6 200 

Língua Estrangeira  - 
- 

2 2 4 133 

Artes 2* 
- - - 

2 67 

Matemática 4 4 2   - 10 333 

Física 3 3 2 2 10 333 

Química 3 3 2  -  8 267 

Biologia 2 2 2 0 6 200 

Sociologia 2 2  2  2 6 200 

Filosofia 2  2  2 2 6 200 

História 0 2 2 2 6 200 

Geografia 2 2 2 0 6 200 

Disciplinas Núcleo Técnico 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO CH Total CH (h) 

Cartografia e Geotecnologias 2 
- - - 

2 67 

Meteorologia Geral 2 
- - - 

2 67 

Observação Meteorológica I 2 
- - - 

2 67 

Observação Meteorológica II 
- 

2 
- - 

2 67 

Meteorologia Dinâmica I 
- 

2 
- - 

2 67 

Meteorologia Sinótica I 
- 

2 
- - 

2 67 

Meteorologia Física 
- 

2 
- - 

2 67 

Sensoriamento Remoto 
- 

2 
- - 

2 67 

Meteorologia Dinâmica II 
- - 

2 
- 

2 67 

Meteorologia Sinótica II 
- - 

2 
- 

2 67 

Computação Aplicada I 
- - 

2 
- 

2 67 

Meteorologia Aplicada I 
- - 

2 
- 

2 67 

Estatística e Climatologia 
- - 

2 
- 

2 67 

Sistemas Eletrônicos 
- - 

2 
- 

2 67 

Meteorologia Aeronáutica e Marinha 
- - - 

2 
2 

67 

Computação Aplicada II 
- - - 

2 
2 

67 

Meteorologia Aplicada II 
- - - 

2 
2 

67 

Meteorologia Operacional 
- - - 

2 
2 

67 

Prática Profissional 
- - - - - 

400 

Total 32 32 32 12 108 3604 

Quadro 3: Matriz Curricular 
Fonte: Coordenação de Meteorologia 

 

 *As disciplinas Educação Física e Artes são oferecidas no contra turno. 
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6.2.1 O Ensino de Filosofia e Sociologia 
 

Após as discussões acerca da distribuição da carga horária de filosofia e 

sociologia nos novos cursos integrados do CEFET-RJ, a instituição decidiu que 

essas disciplinas devem estar presentes nos quatro anos dos cursos. Nessas 

discussões, foram apresentadas dificuldades para que essas disciplinas 

pudessem ser trabalhadas em um total de 64 tempos (dois tempos de aulas 

semanais) em todas as séries. Desta forma, a solução institucional foi a de que, na 

2ª e 3ª séries, sejam ministradas com o equivalente a uma carga horária total de 

34 tempos. Por considerar-se, pedagogicamente, a impossibilidade de se 

desenvolver um trabalho sério com um tempo de aula semanal, a instituição 

decidiu organizar a distribuição de filosofia e sociologia nessas séries com base na 

semestralidade.  

Dessa forma, em cada uma dessas séries, há uma distribuição das turmas, 

por turno e por semestre, entre as duas disciplinas. Sendo assim, as turmas que 

estiverem trabalhando com filosofia no primeiro semestre letivo, trabalharão com 

sociologia no segundo semestre letivo; enquanto que as turmas que estiverem 

trabalhando com sociologia no primeiro semestre letivo, trabalharão com filosofia 

no segundo semestre letivo. Deve-se ter clareza de que são disciplinas totalmente 

independentes, tendo como único vínculo formal essa distribuição da carga horária 

na 2ª e 3ª séries. 

O quadro 3 apresenta como e quando são as avaliações bimestrais, de 

recuperação e final para o caso dessa semestralidade. No exemplo, tem-se como 

simulação a seguinte distribuição por turno: as turmas da manhã são A, B, C, D, E 

e F; as turmas da tarde são G, H, I, J, K e L. 

A Lei nº 11.684/2008 e a resolução CNE/CEB no 01/2009 determinam que 

o ensino de Sociologia e Filosofia “deve ser ofertado em todas as séries do ensino 

médio, qualquer que seja a denominação ou organização do currículo”, cabendo 

“aos sistemas de ensino zelar para que haja eficácia na inclusão dos referidos 

componentes, garantindo-se, além de outras condições, aulas suficientes em cada 

ano e professores qualificados para o seu adequado desenvolvimento”.   

Tendo em vista a dificuldade apresentada, do ponto de vista pedagógico, 

pelos colegiados de Sociologia e Filosofia em trabalhar com um tempo semanal, o 
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DEMET organizou, por semestre, a oferta das disciplinas de filosofia e sociologia 

no 2º e 3º anos. 

 

Quadro 4: Organização das Avaliações de Sociologia e Filosofia 
Fonte: Arquivos DEMET, 2014. 

 

7 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A aprovação em cada componente curricular do curso se dá através da média 

aritmética das 4 médias bimestrais (MB1, MB2, MB3 e MB4), cujas notas podem 

ser compostas por provas ou através de conjunções prova e trabalhos, ou apenas 

trabalhos se a componente  curricular assim o exigir. Haverá uma média composta 

por, obrigatoriamente, 2 avaliações por cada bimestre. 

A nota de aprovação direta para cada componente curricular, considerando a 

média anual (que é igual a (MB1+MB2+MB3+MB4)/4), deve ser maior ou igual a 

6,0 . 

 

7.1 RECUPERAÇÃO PARALELA 
 

            São oferecidos estudos de recuperação paralela distribuídos de acordo 

com a organização de grade horária curricular estabelecida pelo ano letivo.  Tais 

estudos são organizados por cada coordenação de disciplina (no caso de núcleo 

comum) ou de curso (no caso de núcleo profissional), de forma que os alunos 

possam usufruir do direito de recuperação paralela, estabelecidos pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em seu Capítulo II, Seção I, Art. 24o, V- e) 

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

Disciplina Turmas 
(manhã) 

Turmas 
(Tarde) 

Disciplina Turmas 
(manhã) 

Turmas 
(Tarde) 

SOCIOLOGIA A, B e C. G, H e I. SOCIOLOGIA D, E e F. J, K e L 

FILOSOFIA D, E e F. J, K e L. FILOSOFIA A, B e C. G, H e I. 

Avaliações: 
- No 1º e 2º bimestre 
- Reavaliação parcial (ao final do 1º 
semestre) 
- Prova final  (ao final do ano letivo) 
 
MB1 + MB2= MS (repete MS como MB3 
e MB4).  MS= MA 

Avaliações: 
- No 3º e 4º bimestre 
- Reavaliação parcial (ao final do 2º 
semestre) 
- Prova final  (ao final do ano letivo) 
 
MB1+ MB2= MS (repete MS como MB1 
e MB2).  MS= MA 
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"obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período 

letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas 

instituições de ensino em seus regimentos" (BRASIL, p. 10). 

            Junto aos estudos de recuperação, são oferecidas avaliações em forma de 

recuperação, nomeadas "Reavaliação Parcial" e "Prova Final", ocorridas, 

respectivamente, ao final do 1o e 2o semestres, tendo como base de cálculo a 

seguinte delimitação: 

 

Reavaliação Parcial  

 

A prova de reavaliação parcial será um instrumento para recuperação dos 

alunos com somatório de 1º e 2º bimestre menor que 12. A nota da prova de 

reavaliação parcial substituirá a menor média bimestral (MB 1 ou MB 2), desde 

que o valor de 12,0 pontos no semestre não seja ultrapassado. 

 

Prova Final  

 

A nota obtida na prova final, comporá cálculo com a média anual (MA) e 

será considerada de forma a obter-se novo cálculo para média final (MF).   

Quando a apuração da Média Anual (MA) for inferior a 6,0 (seis), o aluno 

deverá submeter-se a Prova Final (PF) em período a ser definido no calendário 

acadêmico. Neste caso, a Média Anual (MA) será igual à média aritmética entre o 

grau obtido na Prova Final (PF) e a média aritmética dos graus bimestrais (MB). 

  

Ou seja: Se MB ≤ 6,0 (seis),  
MB+PF

MA
2

   

  

§2ª No caso em que a Média Anual (MA) após Prova Final (PF) for menor 

que a média aritmética dos graus bimestrais (MB), prevalecerá o de maior grau. 
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8 BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

O curso técnico em Meteorologia desenvolve o seu processo de ensino com 

aulas teóricas e práticas. As aulas teóricas são ministradas em salas de aula 

confortáveis, munidas com ar-condicionado, ventiladores, projeção multimídia e 

acesso à internet. As aulas práticas são ministradas em laboratórios específicos, 

com recursos didáticos e técnicos para possibilitar o aprendizado laboral. Além 

disso, contamos com o apoio da biblioteca geral, salas de estudo e instalações de 

educação física e artística. À seguir, são descriminadas alguns dos equipamentos 

e as instalações próprias da Coordenadoria de Meteorologia (COMET) do CEFET-

RJ. 

Equipamentos e Laboratórios específicos para o ensino de Meteorologia: 

1. Coordenadoria de Meteorologia. É um espaço reservado principalmente 

aos professores e técnicos administrativos, mas os alunos tem livre acesso, já que 

a biblioteca setorial fica inserida a este. 

Ocupação: 8 professores e 2 administrativos. 

2. Biblioteca Setorial de Meteorologia. É um espaço para consulta e 

empréstimo de livros e periódicos da área de Meteorologia e acesso à internet 

com mobiliário para execução de tarefas técnicas e estudos. 

Ocupação: 5 alunos. 

3. Laboratório Sinótico. É um laboratório computacional para monitoramento 

e previsão das condições de tempo em escala sinótica, equipado com 20 

microcomputadores, switch de internet, projetor multimídia, estação de recepção 

de imagens de satélite, descarga atmosféricas e de dados meteorológicos. 

Ocupação: 30 alunos, 1 coordenador de laboratório e 1 professor. 

4. Laboratório de Instrumentos Meteorológicos. É um laboratório para 

preparação, aferição e conserto de instrumentos meteorológicos, equipado por 

uma bancada, carteiras, dois ar-condicionado, projetor multimídia, dezenas de 

instrumentos meteorológicos convencionais e automáticos e micro-ondas. 

Ocupação: 35 alunos, 1 coordenador de laboratório e 1 professor. 

5. Laboratório de Análise e Previsão do Tempo. É um laboratório para ser 

discutida a análise e previsão do tempo, equipado por carteiras, dois ar-

condicionado, instrumentos automáticos, televisor, projetor multimídia e aparelho 

de DVD. 
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Ocupação: 40 alunos e 8 professores. 

 Sala de Pranchetas. É uma sala usada para o traçado de cartas sinóticas e 

diagramas termodinâmicos, munida de um almoxarifado de cartas do tempo, 

carteiras em forma de pranchetas, ar-condicionado e projetor multimídia. 

Ocupação: 30 alunos e 1 professor. 

 Terraço. É um espaço destinado a uma estação meteorológica 

convencional e duas estações meteorológicas automáticas  

Ocupação: 50 alunos e 8 professores. 

 Torre. É um espaço de segurança do CEFET-RJ equipado por um relógio, 

caixa d’água, sensor de descarga elétrica e uma estação meteorológica 

automática que pertence ao Sistema de Meteorologia do Estado do Rio de Janeiro 

(SIMERJ) que está conveniado ao CEFET. 

Ocupação: 5 pessoas. 

1. Antessala. É um setor destinado à espera do professor, que contém uma 

mesa grande para debate e um armário de almoxarifado. 

Ocupação: 15 pessoas. 

 Cercado da UNeD Nova Iguaçu. É um cercado meteorológico situado na 

UNeD Nova Iguacu equipado por uma estação meteorológica automática. 

Ocupação: 10 alunos e 1 professor. 

 

9 PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

O curso técnico em Meteorologia possui um coordenador de curso e dois 

funcionários administrativos. Ao coordenador de curso, cabe a execução de ações 

didático-administrativas, em consonância com seu colegiado e as diretivas da 

instituição, para o bom andamento do curso (elaboração de horários, controle de 

ponto, reuniões com a chefia imediata, etc.). O colegiado é contemplado 

essencialmente por bacharéis em Meteorologia. Os professores, ainda, possuem 

especialização, mestrado ou doutorado na área ou afim, computando um total de 

um doutor, dois doutorandos, dois mestres e um mestrando. 
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10 CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS 

É emitido certificado de conclusão do ensino médio ao final do 4° ano e 

diploma de Técnico Agrícola em Meteorologia ao final da conclusão do 4° ano e do 

estágio curricular obrigatório. 

 

 

11 EMENTAS 

11.1 1º ANO 
 

ARTES 
ARTES VISUAIS 

1º ANO 

EMENTA 
O estudo das Artes Visuais. Realização de produções plásticas e diferentes 
linguagens artísticas e diferentes suportes. Análise de manifestações 
artísticas. História da Arte Brasileira e Mundial. 

OBJETIVOS 
- Desenvolver a percepção de si mesmo, do outro e do mundo. 
- Alfabetizar-se artisticamente, visando uma postura crítica frente à arte e ao 
mundo. 
- Vivenciar, de forma teórica e prática, os materiais expressivos, os processos, 
as técnicas e as linguagens artísticas, visando estimular o pensamento 
divergente e a personalidade criativa. 
- Possibilitar os processos de construção do conhecimento no 
desenvolvimento das inteligências sensíveis, do raciocínio espacial, da 
percepção visual, tátil e auditiva e dos processos mentais inerentes ao ato 
criador. 
- Compreender conteúdos expressivos das obras de arte e conhecer o 
desenvolvimento da arte através dos tempos. 
- Conhecer e valorizar o patrimônio artístico e cultural de sua cidade e de seu 
país. 
- Ensinar a arte e cultura afro-brasileiras, refletindo sobre sua influência na 
formação da cultura brasileira. 

BIBLIOGRAFIA 
ARGAN, Giulio Carlo. A Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 
2001. 
BARBOSA, Ana Mae. A Imagem no Ensino da Arte. São Paulo: Perspectiva, 
1996. 
GOMBRICH, E. H. A História da Arte. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 
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ARTES 
TEATRO 

1º ANO 

EMENTA 
Desenvolvimento da percepção corporal e vocal. O jogo dramático e a 
improvisação. A construção do personagem, a criação de cenas e a relação 
com a plateia. Reflexão sobre a prática. 

OBJETIVOS 
- Perceber o corpo e a voz identificando os seus limites e possibilidades 
- Relacionar-se com o outro e com o espaço 
- Desenvolver a criatividade através de vivências lúdicas 
- Desenvolver a atenção e a concentração 
- Vivenciar experiências coletivas para, superando as divergências, buscar 
soluções que melhor representem o pensamento do grupo 
- Descobrir-se apto a enfrentar situações novas, a elas se adaptando e 
respondendo com sua versatilidade e capacidade de elaboração de novos 
comportamentos, adquirindo assim, auto-confiança 
- Gerar soluções criativas face às situações dramáticas  
- Respeitar as limitações do outro, a partir do conhecimento das suas, 
ajudando-  o no seu desenvolvimento.  

BIBLIOGRAFIA 
- BROOK, Peter. A Porta Aberta. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. 
- BOAL, Augusto. Jogos para Atores e Não Atores. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2009. 
- GUINSBURG, J. e FERNANDES, Sílvia. O pós-dramático. São Paulo: 
Perspectiva, 2009. 

 
 

ARTES 
MÚSICA – CANTO CORAL 

1º ANO 

EMENTA 
A vivência prática do canto em sua dimensão coletiva. Experiências do uso 
técnico da voz. A construção de um repertório musical baseado no canto 
folclórico e popular. 

OBJETIVOS 
- Praticar exercícios corporais e respiratórios, relacionados à técnica 
Alexander, visando ao desenvolvimento de recursos para a voz cantada. 
- Praticar vocalizes relacionados à técnica Gambardella, visando ao 
desenvolvimento técnico da voz cantada. 
- Aprender e memorizar melodias que dizem respeito às partes constituintes 
de composições corais e de arranjos de canções populares e folclóricas. 

BIBLIOGRAFIA 
- WISNIK, José Miguel. O Som e o Sentido. São Paulo: Companhia das 
Letras,1987. 
- SOBREIRA, Sílvia Garcia. Desafinação Vocal. Rio de Janeiro: MusiMed, 
2003. 
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ARTES 
MÚSICA – MUSICALIZAÇÃO E APRECIAÇÃO MUSICAL 

1º ANO 

EMENTA 
Aprimoramento do gosto pela música. Estudo das formas musicais primárias. 
Leitura de partitura. Construção de habilidades de solfejo e ditado. 
Enriquecimento da cultura musical. Desenvolvimento de conhecimentos como 
concentração e sensibilidade. 

OBJETIVOS 
- Aprimorar a cultura musical, o interesse e a curiosidade pela Música.  
- Refletir sobre a Música, seus princípios básicos, seus elementos e sua história. 
- Aprender a leitura básica de partitura, solfejo e ditado musical. 

BIBLIOGRAFIA 
SCHAFER, Murray. O ouvido pensante. São Paulo, Unesp,1991. 
BENNET, Roy. Forma e estrutura da música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 
1986. 
_________Instrumentos da Orquestra. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985. 
_________Uma breve história da música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 
1986. 
_________Elementos básicos da música. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 
1998. 
ALVES, Rubem. Educação dos sentidos e mais. São Paulo: Verus Ed., 2005. 
COPLAND, Aaron. Como ouvir e entender música. Ed. Artenova, 1974. 
WISNIK, José Miguel. O Som e o Sentido. Rio de Janeiro: Ed. Companhia das 
Letras, 1989. 

 

BIOLOGIA 

1º ANO 

EMENTA 
Núcleo temático: Biologia, ciência e tecnologia 
A construção do conhecimento na Biologia. As bases científicas e tecnológicas 
que levaram à construção de importantes teorias na Biologia, tais como a Teoria 
Celular e as Bases da Hereditariedade. O contexto histórico e os aspectos 
sócio-políticos e econômicos relacionados ao fazer científico. 

OBJETIVOS 
- Compreender a ciência como construção humana, socialmente sustentada e 
historicamente situada. 
- Compreender as relações existentes entre Ciência e Tecnologia no âmbito da 
Biologia. 
- Discutir as metodologias relacionadas à produção do conhecimento científico. 

BIBLIOGRAFIA 
AMABIS, J.M. & MARTHO, G.R. Biologia. 2 ed. Volumes 1, 2 e 3. São Paulo: 
Moderna. 3.ed. 2010. 
LINHARES, Sérgio & GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia Hoje. Volumes 
1, 2 e 3. São Paulo. Ática. 12.ed. 2012. 
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BIOLOGIA 

1º ANO 

EMENTA 
Núcleo temático: Diversidade da Vida  
Sistemas de classificação dos seres vivos e conceitos de espécie. Relações 
entre a evolução e a biodiversidade. A evolução como um processo dinâmico 
e responsável pelo aparecimento e o desaparecimento de espécies. Teorias 
evolutivas. Macroevolução e microevolução. 

OBJETIVOS 
- Apresentar a diversidade de seres vivos e suas diferentes formas de 
organização;  
- Discutir os sistemas de classificação dos seres vivos como construções da 
ciência que facilitam a organização e a comunicação, mas que estão sujeitas a 
constantes reformulações; 
- Compreender os princípios que regem a ancestralidade, assim como, o 
surgimento e transmissão de características ao longo do processo evolutivo 
- Compreender o processo evolutivo como o elemento gerador desta 
diversidade, problematizando as concepções de “finalidade”, “linearidade” e 
“progresso” associadas ao processo de evolução biológica. 

BIBLIOGRAFIA 
AMABIS, J.M. & MARTHO, G.R. Biologia. 2 ed. Volumes 1, 2 e 3. São Paulo: 
Moderna. 3.ed. 2010. 
LINHARES, Sérgio & GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia Hoje. 
Volumes 1, 2 e 3. São Paulo. Ática. 12. ed. 2012. 
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ED. FÍSICA 

1º ANO 

EMENTA 
Princípios filosóficos e bases teóricas relacionados ao desenvolvimento e 
aprendizagem de habilidades motoras do ser humano, bem como os fatores 
que os influenciam. Importância e aplicação do desenvolvimento e 
aprendizagem motora na área de educação física. 
O lazer como um campo de estudos e a intervenção da Educação Física nos 
estudos sobre relações e significados de Recreação, Lazer, Ludicidade. 
Reflexão sobre o fenômeno esportivo atual no ensino formal e informal, 
promovendo uma leitura do individuo e, suas relações na sociedade 
contemporânea. 
Abordagem teórico-prática aplicada nos esportes como meio, nas suas 
diferentes formas de expressão, visando contribuir na formação do individuo.  
A relevância das interações pessoais envolvidas no desenvolvimento das 
potencialidades de movimento do ser humano, a cultura corporal de 
movimento e o processos pedagógicos no esporte. O Brincar, a brincadeira e 
os jogos como conhecimentos, patrimônio cultural da humanidade, o jogo e a 
brincadeira como dimensões da memória, da linguagem e da ludicidade 
humana, os conceitos e concepções para o jogo e a brincadeira. 

OBJETIVOS 
OBJETIVOS GERAL 
Propor o estudo sobre o corpo humano e as manifestações corporais 
históricas e socialmente elaboradas pelos povos, relacionar os conteúdos da 
cultura corporal com as demais áreas do saber, compreendendo o papel 
social-político-econômico  dessas manifestações e a contribuição das mesmas 
para a manutenção e da qualidade de vida. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Ampliar o conhecimento crítico acerca das manifestações corporais histórica 
e socialmente elaboradas. Estas se manifestam por meio de atividades como: 
dança, esporte, jogo, luta e da ginastica, entre outras. 
- Estudar a interferência de atividades físicas no mundo do trabalho e o 
surgimento de doenças como DORT, LER, e outras. 
- Vivenciar atividades corporais que possibilitem uma tomada de consciência 
maior sobre o próprio corpo, o corpo do outro e suas possibilidades de 
expressão e movimentação, respeitando sempre os princípios da ética e 
cooperação. 

BIBLIOGRAFIA 
NEIRA, Marcos Garcia. NUNES,  Mario Luiz Ferrari.  Pedagogia da Cultura 
Corporal. São Paulo: Editora PHortes, 2011. 
SANTOS, Josenei Braga. Ginastica Laboral: Estratégia Para Promoção da 
Qualidade de Vida do Trabalhador.  São Paulo: Editora PHortes, 2014. 
COLETIVO DE AUTORES, Editora Cortez. 
DARIDO, Suraya Cristina. Educação Física na Escola Questões e 
Reflexões. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan S.A, 2003. 
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FILOSOFIA 

1º ANO 

EMENTA 
1-O que é a Filosofia? Definição e problematização. 
2-O que significa pensar filosoficamente? Definição e problematização. 
3-Origem e nascimento da Filosofia: pensamento mítico-religioso versus 
pensamento filosófico-científico. 
4-A Filosofia é uma Ciência? Definição e problematização. 
5-Os Pré-socráticos e as questões da arkhé, do cosmos e do logos. O 
contraste entre physis (ordem natural) e nomos (ordem humana). 
6- A questão do ser e do movimento em Parmênides e Heráclito 
7- Sócrates e Platão: a sistematização da metafísica ocidental 
7.1- A dialética socrática: a ironia, a maiêutica e a busca pelo conceito 
7.2- A metafísica de Platão: o mito da caverna e a teoria das ideias 
8- Os sofistas e a introdução do relativismo ontológico 
9- Aristóteles a sistematização do saber ocidental 
9.1- A metafísica de Aristóteles: a substância e as categorias; as quatro causas 
fundamentais e a teoria do ato e potência 
10-  Aristóteles e a sistematização da Lógica Clássica 
11- Lógica versus Retórica 

OBJETIVOS 
Proporcionar uma introdução aos principais problemas e conceitos filosóficos 
dando ênfase à ontologia, à metafísica e à lógica.  Busca-se através da 
interlocução com os textos dos Filósofos Clássicos criar condições suficientes 
para que venha à luz no estudante a consciência filosófica. A ideia é que ao 
final do curso ele consiga ter, tanto a capacidade de compreender textos 
filosóficos, como a de refletir filosoficamente sobre textos de outras áreas.  Por 
fim, o aluno deverá ter a consciência clara da necessidade e da 
responsabilidade de justificar rigorosamente seu pensamento e sua ação. 

BIBLIOGRAFIA 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda, MARIA Helena Pires Martins. Filosofando: 
Introdução à Filosofia. – 4 ed. – São Paulo: Moderna, 2009. 
Coleção Os Pensadores, São Paulo: Ed. Abril Cultural, 1979. 
CHAUI, Marilena de Souza. Iniciação à Filosofia: Ensino Médio. Volume 
único. São Paulo: Ática, 2010. 
REZENDE, Antônio (org.). Curso de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zaar 
Editor, 2005. 
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FÍSICA 

1º ANO 

EMENTA 
Introdução à Física, Cinemática, Dinâmica, Gravitação, Estática, Dinâmica das 
Rotações,  Energia. 

OBJETIVOS 
- Reconhecer e saber utilizar corretamente símbolos, códigos e nomenclaturas 
de grandezas da Física.  
- Fazer uso de formas e instrumentos de medida apropriados para estabelecer 
comparações quantitativas. 
- Ler, interpretar e construir corretamente tabelas, gráficos. 
- Identificar diferentes movimentos e as grandezas relevantes para sua 
observação (distâncias, percursos, velocidade, massa, tempo, etc.). 
- Utilizar a conservação da quantidade de movimento e a identificação de 
forças para fazer análises, previsões e avaliações de situações que envolvem 
movimentos.. 
- Identificar formas e transformações de energia e, a partir da conservação da 
energia de um sistema, quantificar suas transformações. 
- Compreender fenômenos da Eletrostática e sua descrição a partir do Campo 
Elétrico e do Potencial Elétrico. 
- Utilizar os modelos atômicos propostos para a constituição da matéria para 
explicar diferentes propriedades dos materiais em fenômenos de Mecânica 
dos Fluidos e para explicar as propriedades térmicas das substâncias. 
- Reconhecer os fenômenos ondulatórios e associar diferentes características 
de sons a grandezas físicas (como frequência intensidade etc.) para explicar, 
reproduzir, avaliar ou controlar a emissão de sons. 
- Identificar objetos, sistemas e fenômenos que produzem imagens, as 
características dos fenômenos físicos envolvidos e associá-las a propriedades 
físicas da luz. 
- Reconhecer as limitações da Física Clássica para descrever e explicar 
fenômenos microscópicos associados ao estudo da estrutura da matéria e 
compreender as mudanças propostas pela Mecânica Quântica.  
- Reconhecer diversas situações em que os modelos e teorias físicas podem 
ser utilizados para descrever  e desenvolver novas tecnologias. 

BIBLIOGRAFIA 
PIETROCOLA, Maurício, et al. Física em Contextos, volumes 1, 2 e 3. São 
Paulo: FTD, 2010. 
ALVARENGA, Beatriz e MÁXIMO, Antônio. Curso de Física, volumes 1, 2 e 3. 
São Paulo: Editora Scipione, 2011. 
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GEOGRAFIA 

1º ANO 

EMENTA 
Classificação de recursos naturais. Estrutura geológica e o relevo brasileiro. 
Recursos Energéticos.  Tipos de indústrias e localização industrial. 
Tecnologias cartográficas e simbologias.  

OBJETIVOS 
OBJETIVO GERAL 
Capacitar o aluno/a para que ele/a  compreenda o mundo em transformação a 
partir da síntese dos  processos naturais, culturais, históricos e 
socioeconômicos, desenvolvendo uma visão crítica,  que possa orientar sua 
atuação na sociedade  de forma participativa e integrada com a  modernidade. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
- Classificar os tipos de recursos naturais; 
- Compreender o processo de formação das grandes estruturas geológicas da 
litosfera; 
- Identificar características do relevo brasileiro; 
- Avaliar a produção e utilização dos recursos energéticos; 
- Identificar diferentes tipos de indústria; 
- Compreender a influência de fatores locacionais, no processo de 
industrialização; 
- Diferenciar modelos produtivos e relações de trabalho; 
- Aprimorar a capacidade de leitura cartográfica 

BIBLIOGRAFIA 
AB'SABER, Aziz. Os domínios da natureza no Brasil: potencialidades 
paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 
ARAÚJO, Regina et all. Conexões: Estudos de Geografia Geral e do Brasil. 
Moderna Plus, 2011. 
CASTRO, I.E. et all (Orgs). Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2000. 
SANTOS, Milton e Silveira, M. L. O Brasil: território e sociedade no início 
do século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2005 
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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 

1º ANO 

EMENTA 
Signo linguístico. O verbal e não-verbal. Norma, variação e preconceito linguístico. 
Arte e literatura. Discurso, efeitos de sentido e intertextualidade. Ambiguidade, ironia e 
humor. Construções de gênero e raça em diferentes gêneros textuais. A cosmogonia 
africana e indígena. Os processos de formação de palavras na construção de sentidos 
do texto: neologismos e empréstimos linguísticos. Estrutura das palavras. Gêneros 
literários. Origens da Literatura em língua portuguesa. Estéticas do Brasil colonial: 
Barroco e Arcadismo. 

OBJETIVOS 
Nas áreas de códigos, linguagens e suas tecnologias, o aluno deverá ser capaz de: 
Desenvolver competências de escrita/fala, leitura/escuta e reflexão sobre a língua; 
Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de 
organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, 
comunicação e informação; 
Entender a língua a partir de uma perspectiva discursiva e dialógica e o uso da 
linguagem como ação social no mundo, como prática que não existe fora da História, 
das situações sociais e das formações ideológicas; 
Compreender o texto literário e suas especificidades como partes do nosso patrimônio 
cultural e como gênero que possibilita uma reflexão complexa sobre a língua, bem 
como sobre as formas de construir sentido e reinterpretar o mundo; 
Interpretar o texto como unidade fundamental de língua e literatura; 
Ser um usuário competente da língua portuguesa nas diferentes situações discursivas; 
Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação e associá-las 
aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhe dão suporte e aos seus impactos 
nos processos de produção do conhecimento e na vida social. 

BIBLIOGRAFIA 
ABAURRE, M. B. M., ABAURRE, M. L. & PONTARA, M. Português: contexto, 
interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2010. (Volumes 1, 2 e 3) 
AZEREDO, J. C. Fundamentos de Gramática do Português. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2002. 
AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss de Língua Portuguesa. 2ª Ed. – São 
Paulo: Publifolha, 2008. 
BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: 
Edições Loyola, 1999. 
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Parâmetros Curriculares Nacionais –
Língua Portuguesa. Brasília: MEC, 1998. 
____. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Brasília: 
MEC, 2004. 
BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 2008.  
FARACO, C. E., MOURA, F. M. & MARUXO JR., J. H. Linguagem e Interação. São 
Paulo: Ática, 2010. (Volumes 1, 2 e 3) 
KOCH, Ingedore. Texto e Coerência. São Paulo, Cortez, 1999. 
____. O Texto e a Construção de Sentidos. São Paulo: Contexto, 2000. 
PLATÃO, F. & FIORIN, J. L. Para Entender o Texto: leitura e redação. São Paulo: 
Ática, 1992. 
PLATÃO, F. & FIORIN, J. L. Lições de Texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 
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MATEMÁTICA 

1º ANO 

EMENTA 
Estudo das funções elementares, trigonometria no triângulo retângulo, funções 
trigonométricas ,  sequências numéricas 

OBJETIVOS 
• compreender os conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas que 
permitam ao aluno desenvolver estudos posteriores e adquirir uma formação 
científica geral;  
• aplicar seus conhecimentos matemáticos a situações diversas, utilizando-os 
na interpretação da ciência, na atividade tecnológica e nas atividades 
cotidianas;  
• analisar e valorizar informações provenientes de diferentes fontes, utilizando 
ferramentas matemáticas para formar uma opinião própria que lhe permita 
expressar-se criticamente sobre problemas da Matemática, das outras áreas 
do conhecimento e da atualidade;  
• desenvolver as capacidades de raciocínio e resolução de problemas, de 
comunicação, bem como o espírito crítico e criativo;  
• utilizar com confiança procedimentos de resolução de problemas para 
desenvolver a compreensão dos conceitos matemáticos;  
• expressar-se oral, escrita e graficamente em situações matemáticas e 
valorizar a precisão da linguagem e as demonstrações em Matemática;  
• estabelecer conexões entre diferentes temas matemáticos e entre esses 
temas e o conhecimento de outras áreas do currículo;  
• reconhecer representações equivalentes de um mesmo conceito, 
relacionando procedimentos associados às diferentes representações;  
• promover a realização pessoal mediante o sentimento de segurança em 
relação às suas capacidades matemáticas, o desenvolvimento de atitudes de 
autonomia e cooperação. 

BIBLIOGRAFIA 
Dante, Luiz Roberto. Contexto e Aplicações. vol 1.São Paulo:  Ática, 2010 
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QUÍMICA 

1º ANO 

EMENTA 
Introdução a História da Química e a importância dessa ciência para a 
sociedade. As propriedades das substâncias e dos materiais, destacando os 
processos de separação. Os modelos da evolução da matéria e a análise de 
sua evolução histórica. As interações atômicas e moleculares. Além das 
funções químicas inorgânicas. 

OBJETIVOS 
Ler e interpretar códigos, nomenclaturas e textos próprios da Química, 
fazendo a transposição entre diferentes formas de representação, além de 
compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão macroscópica; 
Utilizar ideias, conceitos, leis, modelos e procedimentos científicos associados 
à Química; 
Inserir conhecimentos científicos nos diferentes setores da sociedade, suas 
relações com os aspectos políticos, econômicos e sociais de cada época e 
com a tecnologia e cultura contemporâneas;  
Reconhecer ou propor a investigação de um problema relacionado à Química, 
selecionando procedimentos experimentais pertinentes. 

BIBLIOGRAFIA 
1. CANTO, E. L.; PERUZZO, F. M. Química na abordagem do cotidiano. V. 
1, Editora Moderna. 
2. LISBOA, J. C. F. Ser Protagonista Química. V. 1, Editora SM.  
3. MACHADO, A. H.; MORTIMER, E. F. Química. V. 1, Editora Scipione. 
4. MOL, G. S.; et al; Química para a nova geração – Química cidadã. V. 1, 
Editora Nova Geração. 
5. REIS, M.; Química – Meio Ambiente – Cidadania – Tecnologia. V. 1, 
Editora FTD. 
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SOCIOLOGIA 

1º ANO 

EMENTA 
Ciências sociais e a sociologia como campo do conhecimento científico.  
Sistematização do conhecimento das ciências sociais e sociológico através de 
esquemas conceituais explicativos. Análise das questões relevantes e dos 
conceitos básicos surgidos através dos principais modelos explicativos de 
fundação desse campo do conhecimento: positivismo, materialismo histórico e 
relativismo cultural.  

OBJETIVOS 
OBJETIVO GERAL 
Permitir a distinção entre ciência e senso comum, desnaturalizando certos 
pressupostos; compreender a especificidade e a necessidade da construção 
científica nas Ciências Sociais. Compreender a realidade social como 
resultado concreto das relações sociais, portanto, dinâmica e passível de 
transformação. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Construir instrumentos teóricos, a partir de alguns conceitos básicos das 
Ciências Sociais; Identificar e comparar alguns campos teóricos de relevância 
nas Ciências Sociais; Identificar a influência de alguns campos teóricos no 
pensamento social contemporâneo (no senso comum, na imprensa, na 
sociologia); Compreender aspectos da realidade social brasileira a partir da 
relação indivíduo e sociedade. 

BIBLIOGRAFIA 
BOMENY, Helena e FREIRE-MEDEIROS, Bianca. Tempos Modernos, 
Tempos de Sociologia. FGV. Editora do Brasil: São Paulo, 2010  
BRIDI, Maria Aparecida; ARAÚJO, Silvia Maria de; e MOTIM, Benilde 
Lenzi. Ensinar e Aprender Sociologia. Contexto: São Paulo, 2009.  
COSTA, Cristina. Introdução à Sociologia. Moderna: São Paulo, 2006.  
GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed Ed. S.A., 2005. 
MEKSENAS, Paulo. Sociologia. Cortez: São Paulo, 1994. 
MORAES, Amaury Cesar (org). Sociologia. Ensino Médio. Coleção 
Explorando o Ensino. MEC: Brasília, 2010. 
OLIVEIRA, Luiz Fernandes de. Sociologia para jovens do século XXI / Luiz 
Fernandes de Oliveira e Ricardo César Rocha da Costa. – Rio de Janeiro: 
Imperial Novo Milênio, 2007. 
SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ (SEED-PR). Livro 
Didático Público. Sociologia.  
TOMAZZI, Nelson Dácio. Sociologia Para o Ensino Médio. Saraiva: São 
Paulo, 2010. 
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CARTOGRAFIA E GEOTECNOLOGIAS 

1º ANO 

EMENTA 
Conhecer, compreender e aplicar os conceitos cartográficos;  Métodos de 
Posicionamento; Introdução ao Geoprocessamento; Introdução ao 
Sensoriamento Remoto. 

OBJETIVOS 
Geral: 
Capacitar o aluno na leitura de mapas, conhecer e manusear tecnologias de 
representação da superfície terrestre. 
Específicos: 
Realizar leitura de mapas; Utilizar ferramentas de posicionamento terrestre; 
Compreender a Cartografia Digital; Conhecer os princípios de imagens 
espaciais. 

BIBLIOGRAFIA 
Florenzano, T.G. Iniciação em Sensoriamento Remoto, São Paulo: 2011, 
Oficina de Textos, 3ª ed. 
Fitz, P.R. Geoprocessamento sem Complicação, São Paulo: 2008, Oficina 
de Textos. 
Carvalho,M.S., Pina,M.F., Santos,S.M. Conceitos Básicos de Sistemas de 
Informação Geográfica e Cartografia Aplicados à Saúde, Brasília/DF: 2000, 
Ministério da Saúde. 
IBGE, Noções Básicas de Cartografia, Rio de Janeiro: 1998, Ministério do 
Planejamento e Orçamento. 
Cezar Henrique B. Rocha, C.H.B. Geoprocessamento - Tecnologia 
Transdisciplinar, Juiz de Fora/MG: 2000. Ed. do Autor. 
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METEOROLOGIA GERAL 

1º ANO 

EMENTA 
Atmosfera; Temperatura; Umidade do Ar; Pressão Atmosférica; Parâmetros 
Orbitais da Terra; Elementos e leis físicas da radiação, Espectro 
eletromagnético; Irradiância solar e Terrestre e a transmissividade atmosférica;  

OBJETIVOS 
Gerais: Conhecer o campo de estudo da Meteorologia, a atmosfera, assim 
como as suas relações com os demais integrantes do sistema climático. 
Introdução de diversos conceitos de variáveis atmosféricas, como 
temperatura, umidade, pressão e vento. Abordagem de temas relacionados a 
radiação e Astronomia. 
Específicos: Apresentação do campo de estudo da Meteorologia e a 
importância da troposfera; Conhecer conceitos básicos da variável em 
questão; Conhecer conceitos básicos da variável em questão; Relações 
astronômicas associadas com as variações sazonais do clima; Compreensão 
das principais leis físicas da radiação e das componentes do espectro da 
radiação e suas aplicações na meteorologia; Apreciação da variação da 
irradiância no topo da atmosfera e na superfície e suas aplicações. 

BIBLIOGRAFIA 
Liou, K.N. An Introduction to Atmospheric Radiation. 2ed - Academic 
Press: 2002, 599 p. 
Ahrens, C. D. Essentials of Meteorology - An Invitation to The Atmosphere. 
3ed, Brooks Cole: 2008, 463 p. 
Vianello, R. L., A. R. Alves. Meteorologia Básica e Aplicações. 1 ed. 
Universidade Federal de Viçosa, UFV, Viçosa: 1991, MG, Brasil, 449 p. 
Varejão-Silva, M. A. Meteorologia e Climatologia, Brasília: 2001, INMET, 
editora Pax, ed 2, 532 p. 
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OBSERVAÇÃO METEOROLOGÓGICA I 

1º ANO 

EMENTA 
Introdução à Observação Meteorológica; Temperatura; Pressão Atmosférica; 
Umidade; Nebulosidade; Vento; Observação em Altitude. 

OBJETIVOS 
Geral: Propiciar condições para o domínio das técnicas usadas na seleção e 
instalação de instrumentos meteorológicos, de forma a permitir maior 
confiabilidade nas observações meteorológicas obtidas através desses 
instrumentos. 
Específicos: Conhecer as condições necessárias para a montagem dos 
instrumentos no interior do cercado meteorológico, de forma a garantir a 
representatividade dos informes meteorológicos; Conhecer os instrumentos 
usados para a medição e registro da temperatura do ar, solo e água. Conhecer 
as condições necessárias ao perfeito funcionamento dos equipamentos 
empregados nas medições de temperatura, bem como suas correções. Saber 
utilizar os informes obtidos, efetuar comparações, reparos e aferições (quando 
necessário); Conhecer os instrumentos usados para determinação da pressão 
atmosférica. Conhecer as condições necessárias para o perfeito 
funcionamento de tais equipamentos, além de efetuar reparos e aferição; 
Conhecer os instrumentos usados para determinação da umidade. Saber 
aplicar as condições necessárias para o funcionamento adequado do 
equipamento empregado na medição da umidade e efetuar comparações, 
reparos e aferição; Conhecer e identificar as nuvens, bem como os processos 
que as formam; Conhecer os instrumentos usados para determinar a direção e 
a velocidade do vento, em superfície. Saber as condições necessárias ao 
perfeito funcionamento de tais equipamentos; Conhecer as técnicas de 
observações em altitude e o instrumental utilizado para este fim. 

BIBLIOGRAFIA 
Sampaio Ferraz. Instrumentos Meteorológicos. V. 1 e 2, Rio de Janeiro 
(s/e), (s/d). 
INMET, Manual de Observação Meteorológica de Superfície, Rio de 
Janeiro. 
Diretoria de Rotas Aéreas, Observações à superfície, Rio de Janeiro. 
Retalzack, B. J. OMM, Notas de treinamento para Formação de Pessoal 
Meteorológico, Classe IV., Tradução INMET, 1972. 
Varejão-Silva, M. A. Meteorologia e Climatologia, Brasília: 2006, INMET, 
editora Pax, ed 2, 532 p. 
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11.2 2º ANO 
 

BIOLOGIA 

2º ANO 

EMENTA 
Núcleo temático: Reprodução e sexualidade 
A reprodução como o processo de perpetuação dos seres vivos. 
Hereditariedade e suas implicações evolutivas. Reprodução e 
desenvolvimento no ser humano. A biologia como uma das dimensões 
constituintes da sexualidade humana.  

OBJETIVOS 
- Compreender as diferentes formas de reprodução dos seres vivos.  
- Identificar no processo reprodutivo a transferência de material genético para 
uma próxima geração e suas implicações evolutivas.  
- Compreender a reprodução humana em seu aspecto biológico, analisando a 
integração de diferentes sistemas envolvidos;  
- Motivar no aluno o interesse pelo estudo de diferentes aspectos envolvidos 
na sexualidade humana (ex. psicológico, histórico, cultural); 

BIBLIOGRAFIA 
AMABIS, J.M. & MARTHO, G.R. Biologia. 2 ed. Volumes 1, 2 e 3. São Paulo: 
Moderna. 3.ed. 2010. 
LINHARES, Sérgio & GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia Hoje. 
Volumes 1, 2 e 3. São Paulo. Ática. 12.ed. 2012. 

 
 

BIOLOGIA 

2º ANO 

EMENTA 
Núcleo temático: Alimentação e saúde 
Noções básicas de bioquímica. Interação entre diferentes sistemas do 
organismo envolvidos no processo de digestão, assimilação, transporte e 
utilização dos nutrientes. Educação alimentar e nutricional para o equilíbrio 
das funções orgânicas e para a promoção da saúde do indivíduo. 

OBJETIVOS 
- Discutir a relação entre alimentação, nutrição e a saúde humana, tendo como 
eixo norteador a educação alimentar e nutricional. 
- Compreender as relações existentes desde a obtenção de nutrientes a partir 
dos alimentos até sua assimilação e participação nos processos metabólicos 
celulares e fisiológicos. 
- Relacionar a importância da atividade física associada à alimentação na 
promoção da saúde. 

BIBLIOGRAFIA 
AMABIS, J.M. & MARTHO, G.R. Biologia. 2 ed. Volumes 1, 2 e 3. São Paulo: 
Moderna. 3.ed. 2010. 
LINHARES, Sérgio & GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia Hoje. 
Volumes 1, 2 e 3. São Paulo. Ática. 12.ed. 2012. 
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ED. FÍSICA 

2º ANO 

EMENTA 
Princípios filosóficos e bases teóricas relacionados ao desenvolvimento e 
aprendizagem de habilidades motoras do ser humano, bem como os fatores 
que os influenciam. Importância e aplicação do desenvolvimento e 
aprendizagem motora na área de educação física. 
O lazer como um campo de estudos e a intervenção da Educação Física nos 
estudos sobre relações e significados de Recreação, Lazer, Ludicidade. 
Reflexão sobre o fenômeno esportivo atual no ensino formal e informal, 
promovendo uma leitura do individuo e, suas relações na sociedade 
contemporânea. 
Abordagem teórico-prática aplicada nos esportes como meio, nas suas 
diferentes formas de expressão, visando contribuir na formação do individuo.  
A relevância das interações pessoais envolvidas no desenvolvimento das 
potencialidades de movimento do ser humano, a cultura corporal de 
movimento e o processos pedagógicos no esporte. O Brincar, a brincadeira e 
os jogos como conhecimentos, patrimônio cultural da humanidade, o jogo e a 
brincadeira como dimensões da memória, da linguagem e da ludicidade 
humana, os conceitos e concepções para o jogo e a brincadeira. 

OBJETIVOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Ampliar o conhecimento critica acerca das manifestações corporais histórica 
e socialmente elaboradas. Estas se manifestam por meio de atividades como: 
dança, esporte, jogo, luta e da ginastica, entre outras. 
- Estudar a interferência de atividades físicas no mundo do trabalho e o 
surgimento de doenças como DORT, LER, e outras. 
- Vivenciar atividades corporais que possibilitem uma tomada de consciência 
maior sobre o próprio corpo, o corpo do outro e suas possibilidades de 
expressão e movimentação, respeitando sempre os princípios da ética e 
cooperação. 
OBJETIVOS GERAL 
Propor o estudo sobre o corpo humano e as manifestações corporais 
históricas e socialmente elaboradas pelos povos, relacionar os conteúdos da 
cultura corporal com as demais áreas do saber, compreendendo o papel 
social-político-econômico  dessas manifestações e a contribuição das mesmas 
para a manutenção e da qualidade de vida. 

BIBLIOGRAFIA 
NEIRA, Marcos Garcia. NUNES,  Mario Luiz Ferrari.  Pedagogia da Cultura 
Corporal. São Paulo: Editora PHortes, 2011. 
SANTOS, Josenei Braga. Ginastica Laboral: Estratégia Para Promoção da 
Qualidade de Vida do Trabalhador.  São Paulo: Editora PHortes, 2014. 
COLETIVO DE AUTORES, Editora Cortez. 
DARIDO, Suraya Cristina. Educação Física na Escola Questões e 
Reflexões. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan S.A, 2003. 
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FILOSOFIA 

2º ANO 

EMENTA 
O problema do conhecimento. Dogmatismo e atitude crítica relativa ao 
conhecimento. 
2- Ceticismo: a crítica da possibilidade de conhecimento. 
3- Racionalismo e Empirismo: o problema da origem, das fontes, das 
justificações e dos limites do conhecimento. 

OBJETIVOS 
Proporcionar uma introdução aos principais problemas e conceitos filosóficos 
dando ênfase à Teoria do Conhecimento. Ao final do curso o estudante deverá 
ter condições de problematizar a noção de conhecimento, tendo armas para 
escapar, assim, de um pensamento ingênuo. Além disso, deverá compreender 
a posição cética da suspensão de juízos e a querela entre os racionalistas e 
empiristas. Dessa maneira, o estudante terá subsídios para analisar os 
fundamentos das ciências e da sua discussão atual. 

BIBLIOGRAFIA 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda, MARIA Helena Pires Martins. Filosofando: 
Introdução à Filosofia. – 4 ed. – São Paulo: Moderna, 2009. 
CHAUI, Marilena de Souza. Iniciação à Filosofia: Ensino Médio. Volume 
único. São Paulo: Ática, 2010.  
Col. Os Pensadores, São Paulo: Ed. Abril Cultural, 1979. 
REZENDE, Antonio (org.). Curso de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zaar 
Editor, 2005. 
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FÍSICA 

2º ANO 

EMENTA 
Fluidos, Termodinâmica, Calorimetria, Ondas. 

OBJETIVOS 
- Reconhecer e saber utilizar corretamente símbolos, códigos e nomenclaturas 
de grandezas da Física.  
- Fazer uso de formas e instrumentos de medida apropriados para estabelecer 
comparações quantitativas. 
- Ler, interpretar e construir corretamente tabelas, gráficos. 
- Identificar diferentes movimentos e as grandezas relevantes para sua 
observação (distâncias, percursos, velocidade, massa, tempo, etc.). 
- Utilizar a conservação da quantidade de movimento e a identificação de 
forças para fazer análises, previsões e avaliações de situações que envolvem 
movimentos.. 
- Identificar formas e transformações de energia e, a partir da conservação da 
energia de um sistema, quantificar suas transformações. 
- Compreender fenômenos da Eletrostática e sua descrição a partir do Campo 
Elétrico e do Potencial Elétrico. 
- Utilizar os modelos atômicos propostos para a constituição da matéria para 
explicar diferentes propriedades dos materiais em fenômenos de Mecânica 
dos Fluidos e para explicar as propriedades térmicas das substâncias. 
- Reconhecer os fenômenos ondulatórios e associar diferentes características 
de sons a grandezas físicas (como frequência intensidade etc.) para explicar, 
reproduzir, avaliar ou controlar a emissão de sons. 
- Identificar objetos, sistemas e fenômenos que produzem imagens, as 
características dos fenômenos físicos envolvidos e associá-las a propriedades 
físicas da luz. 
- Reconhecer as limitações da Física Clássica para descrever e explicar 
fenômenos microscópicos associados ao estudo da estrutura da matéria e 
compreender as mudanças propostas pela Mecânica Quântica.  
- Reconhecer diversas situações em que os modelos e teorias físicas podem 
ser utilizados para descrever  e desenvolver novas tecnologias. 

BIBLIOGRAFIA 
PIETROCOLA, Maurício, et al. Física em Contextos, volumes 1, 2 e 3. São 
Paulo: FTD, 2010. 
ALVARENGA, Beatriz e MÁXIMO, Antônio. Curso de Física, volumes 1, 2 e 3. 
São Paulo: Editora Scipione, 2011. 
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GEOGRAFIA 

2º ANO 

EMENTA 
Organização político-administrativa do território nacional. Industrialização 
brasileira. Do capitalismo monopolista ao financeiro. Blocos Econômicos e 
comércio internacional. Geografia Urbana. 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GERAL 
Capacitar o aluno/a para que ele/a  compreenda o mundo em transformação a 
partir da síntese dos  processos naturais, culturais, históricos e 
sócioeconômicos, desenvolvendo uma visão crítica,  que possa orientar sua 
atuação na sociedade  de forma participativa e integrada com a  modernidade. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
- Compreender  a organização político-administrativa do território nacional; 
- Entender o processo de industrialização brasileira, articulado às políticas 
públicas, em diferentes momentos históricos. 
- Perceber a organização do espaço industrial brasileiro; 
- Compreender a estruturação do mundo capitalista atual, a partir da 
globalização; 
- Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e 
socioeconômicas em escala local, regional ou mundial. 
- Analisar os processos de ocupação do solo urbano e seus problemas sociais 
e ambientais. 
 - Aprimorar a capacidade de leitura cartográfica 

BIBLIOGRAFIA 
AB'Saber, Aziz. Os domínios da natureza no Brasil: potencialidades 
paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 
Araujo, Regina et all. Conexões: Estudos de Geografia Geral e do Brasil. 
Moderna Plus, 2011. 
Castro, I.E. et all (Orgs). Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2000. 
Santos, Milton e Silveira, M. L. O Brasil: território e sociedade no início do 
século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2005 
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HISTÓRIA 

2º ANO 

EMENTA 
Formação das bases da sociedade capitalista e das relações de produção 
capitalista no final do século XVII e início do século XIX, como também as 
transformações da sociedade brasileira nesse período. 

OBJETIVOS 
Levar o aluno a: 
- Entender como as relações de produção capitalista se tornaram 
hegemônicas no setor produtivo e na organização do trabalho, além dos seus 
reflexos nas  condições de vida e de trabalho dos trabalhadores. 
- Conhecer a forma e o resultado produtivo e social da inserção da ciência e 
da tecnologia no setor produtivo, com o advento da I e II Revolução Industrial. 
- Apreender as bases e as transformações no campo da ciência, política e da 
filosofia com o surgimento do pensamento Iluminista. 
- Perceber a importância da Revolução Francesa na formação das bases 
políticas da sociedade burguesa, como também da disputa pelo poder entre as 
classes sociais na sociedade contemporânea. 
- Reconhecer os aspectos políticos, econômicos e sociais que formataram o 
processo de Independência do Brasil . 
- Compreender os principais aspectos políticos, econômicos, sociais e 
culturais do período imperial brasileiro, tendo por base o desenvolvimento de 
um Estado liberal excludente,  num país cuja principal forma de trabalho era a 
mão de obra escrava africana. 

BIBLIOGRAFIA 
ALVES, ALEXANDRE  e OLIVEIRA, Letícia Facundes.  Conexões Com a 
História. Vol 1. São Paulo: Editora Moderna, 2010. 
CÁRCERES, Florival. História Geral. São Paulo: Editora Moderna, 2005. 
COTRIM, Gilberto. História Global Brasil e Geral. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2008 
MORENO, JEAN  e VIEIRA, SANDRO. História Cultura e Sociedade. Vol 1. 
Curitiba: Editora Positivo, 2010. 
PEDRO, ANTÔNIO. História do Mundo Ocidental.  São Paulo: FTD, 2005. 
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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 

2º ANO 

EMENTA 
Estéticas do século XIX. Romantismo e Realismo: a visão do ser em relação a si e ao 
mundo circundante; as relações entre público e privado. Diálogos entre Literaturas 
Africanas de expressão portuguesa e o Romantismo brasileiro. Parnasianismo e 
Simbolismo: articulações entre o sujeito e o outro; aspectos poéticos de uso da linguagem. 
Articulações entre análise das classes gramaticais e aspectos semânticos em diferentes 
gêneros textuais. Mecanismos coesivos: coesão referencial e sequencial. Relações entre 
classes gramaticais, aspectos coesivos e efeitos de sentido. Análise, leitura e produção de 
textos: conto, crônica, poema, resumo, resenha. 

OBJETIVOS 
Nas áreas de códigos, linguagens e suas tecnologias, o aluno deverá ser capaz de: 
Desenvolver competências de escrita/fala, leitura/escuta e reflexão sobre a língua; 
Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de 
organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, 
comunicação e informação; 
Entender a língua a partir de uma perspectiva discursiva e dialógica e o uso da linguagem 
como ação social no mundo, como prática que não existe fora da História, das situações 
sociais e das formações ideológicas; 
Compreender o texto literário e suas especificidades como partes do nosso patrimônio 
cultural e como gênero que possibilita uma reflexão complexa sobre a língua, bem como 
sobre as formas de construir sentido e reinterpretar o mundo; 
Interpretar o texto como unidade fundamental de língua e literatura; 
Ser um usuário competente da língua portuguesa nas diferentes situações discursivas; 
Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação e associá-las aos 
conhecimentos científicos, às linguagens que lhe dão suporte e aos seus impactos nos 
processos de produção do conhecimento e na vida social. 

BIBLIOGRAFIA 
ABAURRE, M. B. M., ABAURRE, M. L. & PONTARA, M. Português: contexto, 
interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2010. (Volumes 1, 2 e 3) 
AZEREDO, J. C. Fundamentos de Gramática do Português. 2ª ed. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2002. 
AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss de Língua Portuguesa. 2ª Ed. – São 
Paulo: Publifolha, 2008. 
BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: Edições 
Loyola, 1999. 
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Parâmetros Curriculares Nacionais –Língua 
Portuguesa. Brasília: MEC, 1998. 
____. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Brasília: MEC, 2004. 
BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 2008.  
FARACO, C. E., MOURA, F. M. & MARUXO JR., J. H. Linguagem e Interação. São 
Paulo: Ática, 2010. (Volumes 1, 2 e 3) 
KOCH, Ingedore. Texto e Coerência. São Paulo, Cortez, 1999. 
____. O Texto e a Construção de Sentidos. São Paulo: Contexto, 2000. 
PLATÃO, F. & FIORIN, J. L. Para Entender o Texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 
1992. 
PLATÃO, F. & FIORIN, J. L. Lições de Texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 
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MATEMÁTICA 

2º ANO 

EMENTA 
Sistemas lineares, Análise combinatória , probabilidade, Geometria no espaço, 
números complexos, introdução à estatística.   

OBJETIVOS 
• compreender os conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas que 
permitam ao aluno desenvolver estudos posteriores e adquirir uma formação 
científica geral;  
• aplicar seus conhecimentos matemáticos a situações diversas, utilizando-os 
na interpretação da ciência, na atividade tecnológica e nas atividades 
cotidianas;  
• analisar e valorizar informações provenientes de diferentes fontes, utilizando 
ferramentas matemáticas para formar uma opinião própria que lhe permita 
expressar-se criticamente sobre problemas da Matemática, das outras áreas 
do conhecimento e da atualidade;  
• desenvolver as capacidades de raciocínio e resolução de problemas, de 
comunicação, bem como o espírito crítico e criativo;  
• utilizar com confiança procedimentos de resolução de problemas para 
desenvolver a compreensão dos conceitos matemáticos;  
• expressar-se oral, escrita e graficamente em situações matemáticas e 
valorizar a precisão da linguagem e as demonstrações em Matemática;  
• estabelecer conexões entre diferentes temas matemáticos e entre esses 
temas e o conhecimento de outras áreas do currículo;  
• reconhecer representações equivalentes de um mesmo conceito, 
relacionando procedimentos associados às diferentes representações;  
• promover a realização pessoal mediante o sentimento de segurança em 
relação às suas capacidades matemáticas, o desenvolvimento de atitudes de 
autonomia e cooperação 

BIBLIOGRAFIA 
Dante, Luiz Roberto. Contexto e Aplicações. Vol 2 São Paulo:  Ática, 2010 
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QUÍMICA 

2º ANO 

EMENTA 
Relações qualitativas e quantitativas envolvidas nas reações químicas. Estudo 
das soluções. Aspectos termoquímicos e cinéticos das transformações. 
Equilíbrio químico e eletroquímica.  

OBJETIVOS 
Ler e interpretar códigos, nomenclaturas e textos próprios da Química, 
fazendo a transposição entre diferentes formas de representação além de 
traduzir a linguagem discursiva em outras linguagens usadas em Química 
(gráficos, tabelas e relações matemáticas); 
Utilizar ideias, conceitos, leis, modelos e procedimentos científicos associados 
à Química; 
Compreender dados quantitativos, estimativa e medidas, compreender 
relações proporcionais presentes na Química (raciocínio proporcional), além 
de selecionar e utilizar ideias e procedimentos científicos (leis, teorias, 
modelos) para a resolução de problemas qualitativos e quantitativos em 
Química, identificando e acompanhando as variáveis relevantes; 
Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico da 
Química e aspectos sócio-político-culturais. 

BIBLIOGRAFIA 
1. CANTO, E. L.; PERUZZO, F. M. Química na abordagem do cotidiano. V. 
1, Editora Moderna. 
2. CANTO, E. L.; PERUZZO, F. M. Química na abordagem do cotidiano. V. 
2, Editora Moderna. 
3. LISBOA, J. C. F. Ser Protagonista Química. V. 1, Editora SM.  
4. LISBOA, J. C. F. Ser Protagonista Química. V. 2, Editora SM.  
5. MACHADO, A. H.; MORTIMER, E. F. Química. V. 1, Editora Scipione. 
6. MACHADO, A. H.; MORTIMER, E. F. Química. V. 2, Editora Scipione. 
7. MOL, G. S.; et al; Química para a nova geração – Química cidadã. V. 1, 
Editora Nova Geração. 
8. MOL, G. S.; et al; Química para a nova geração – Química cidadã. V. 2, 
Editora Nova Geração. 
9. REIS, M.; Química – Meio Ambiente – Cidadania – Tecnologia. V. 1, 
Editora FTD. 
10. REIS, M.; Química – Meio Ambiente – Cidadania – Tecnologia. V. 2, 
Editora FTD. 
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SOCIOLOGIA 

2º ANO 

EMENTA 
Análise dos principais modelos de pensamento político e social. As origens do 
pensamento liberal através das matrizes do liberalismo: contratualismo e 
utilitarismo. A relação entre liberalismo e democracia. Anarquismo. As 
diferentes concepções do pensamento anarquista. Relação entre Estado e 
autoritarismo. Relação entre sociedade e Estado nas suas diferentes 
concepções teóricas, e suas consequências na organização política e 
movimentos sociais: liberalismo e socialismo.   

OBJETIVOS 
Compreender a relação existente entre a produção teórica do campo das 
ciências sociais e da sociologia em suas diferentes perspectivas analíticas e 
conceitos e o campo político e social. Permitir a compreensão das diversas 
perspectivas políticas e teóricas que fundamentam a formação dos diferentes 
modelos de Estado e as lutas políticas atuais. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Compreender a existência de relação entre campos teóricos sociológicos e 
campos político-sociais. 
Compreender aspectos da realidade social brasileira a partir da relação entre 
fundamentação teórica e perspectiva política. 
Identificar esta base teórica nas diferentes lutas sociais contemporâneas. 
• Compreender a base teórica que fundamenta algumas perspectivas do 
campo político social 
• Compreender aspectos da realidade social brasileira a partir da relação 
indivíduo e sociedade. 

BIBLIOGRAFIA 
BOMENY, Helena e FREIRE-MEDEIROS, Bianca. Tempos Modernos, 
Tempos de Sociologia. FGV. Editora do Brasil: São Paulo, 2010  
BRIDI, Maria Aparecida; ARAÚJO, Silvia Maria de; e MOTIM, Benilde 
Lenzi. Ensinar e Aprender Sociologia. Contexto: São Paulo, 2009.  
COSTA, Cristina. Introdução à Sociologia. Moderna: São Paulo, 2006.  
GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed Ed. S.A., 2005. 
MEKSENAS, Paulo. Sociologia. Cortez: São Paulo, 1994. 
MORAES, Amaury Cesar (org). Sociologia. Ensino Médio. Coleção 
Explorando o Ensino. MEC: Brasília, 2010. 
OLIVEIRA, Luiz Fernandes de. Sociologia para jovens do século XXI / Luiz 
Fernandes de Oliveira e Ricardo César Rocha da Costa. – Rio de Janeiro: 
Imperial Novo Milênio, 2007. 
SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ (SEED-PR). Livro 
Didático Público. Sociologia.  
TOMAZZI, Nelson Dácio. Sociologia Para o Ensino Médio. Saraiva: São Paulo, 
2010. 
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OBSERVAÇÃO METEOROLOGÓGICA II 

2º ANO 

EMENTA 
Visibilidade; Meteoros; Precipitação; Evaporação; Evapotranspiração; 
Radiação; Descargas Atmosféricas; Estação Meteorológica Automática;  

OBJETIVOS 
Geral: Propiciar condições para o domínio das técnicas usadas na seleção e 
instalação de instrumentos meteorológicos, de forma a permitir maior 
confiabilidade nas observações meteorológicas obtidas através desses 
instrumentos. 
Específicos: Fornecer noções sobre visibilidade, bem como do instrumental 
relacionado a mesma; Identificar os meteoros, avaliar e fazer registro para uso 
em tempo real e não real; Fornecer noções de observação da precipitação, 
bem como do instrumental relacionado a mesma; Conhecer o instrumental 
utilizado na medição da evaporação; Fornecer noções de evapotranspiração e 
conhecer o instrumental utilizado para a medição desta variável. Coletar, 
avaliar e registrar os dados; Fornecer noções sobre a radiação solar, assim 
como o instrumental relacionado a mesma; Fornecer noções sobre eletricidade 
na atmosfera e sobre os sensores de raios; Obter informações técnicas sobre 
o funcionamento, instalação e manutenção de estações meteorológicas 
automáticas. 

BIBLIOGRAFIA 
INMET – Manual de Observação Meteorológica de Superfície - Rio de Janeiro 
DIRETORIA DE ROTAS AÉREAS. Observações à superfície - Rio de Janeiro 
B.J. Retalzack OMM. Notas de treinamento para Formação de Pessoal 
Meteorológico – Classe IV. 
Tradução INMET. 1972. 
Varejão-Silva, M. A., 2006, Meteorologia e Climatologia, Brasília, INMET, 
editora Pax, ed 2, 532 p. 
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METEOROLOGIA DINÂMICA I 

2º ANO 

EMENTA 
Pré Cálculo e Introdução ao Cálculo Diferencial e Integral; Introdução à 
Mecânica dos Fluidos; Modelagem do Escoamento Atmosférico; Estrutura da 
Atmosfera Estática; Modelagem da Conservação de Massa Atmosférica. 

OBJETIVOS 
Geral: Capacitar o aluno, através do aprendizado matemático, para o 
desenvolvimento e compreensão dos conceitos físico-matemáticos básicos 
inseridos na dinâmica da atmosfera. 
Específicos: Familiarizar o aluno com os operadores matemáticos aplicáveis à 
Mecânica dos fluidos; Introduzir os conceitos físicos básicos de Mecânica dos 
fluidos; Apresentar os sistemas de referência usuais para o tratamento formal 
das leis físicas que regem os movimentos do fluido atmosférico e determinar 
as forças de interesse do movimento; Lidar com equações usuais dentro de 
uma atmosfera estática; Interpretar fisicamente o princípio de conservação de 
massa com exemplos mecânicos e atmosféricos. 

BIBLIOGRAFIA 
Boldrini, J. L., Costa, S. I. R., Figueiredo, V. L., Wetzler, H. G. Álgebra Linear. 
São Paulo: 1980, Harper e Row do Brasil, 3 ed. 
Boulos, P. Pré Cálculo. São Paulo: 2011, Pearson Makron Books, v. 1. 
Boulos, P. Cálculo Diferencial e Integral. São Paulo: 2011, Pearson Makron 
Books, v. 1. 
Fox, R.W., McDonald, A. T. Introdução a Mecânica dos Fluidos, Guanabara: 
2011 Koogan, ed. 4. 
Holton, J. R. An Introduction to Dynamic Meteorology: 1992, Academic 
Press. 
Leithold L. Cálculo com Geometria Analítica, Editora Harba: 1995, v. 1 e 2. 
Lemes M. A. M., A. D. Moura.  Fundamentos de Dinâmica Aplicados à 
Meteorologia e Oceanografia. 1 ed., São José dos Campos, SP: 1998, 484 
pp. 
Oliveira, L. L., Vianello, R. L., Ferreira, N. J. Meteorologia Fundamental, 
Erechim, RS: 2001, ed. EdiFAPES, 432 p. 
Varejão-Silva, M. A. Meteorologia e Climatologia, Brasília: 2006, INMET, 
editora Pax, ed 2, 532 p. 
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METEOROLOGIA SINÓTICA I 

2º ANO 

EMENTA 
Introdução a Meteorologia Sinótica; Informações das estações sinóticas 
terrestres – Código SYNOP; Informações de estações sinóticas marítimas – 
Código SHIP; Análise de uma carta (IAC-FLEET); Vento e pressão; Estrutura 
termodinâmica dos sistemas de pressão; Análise da Carta Sinótica de 
Superfície 

OBJETIVOS 
Geral: Reconhecer as escalas dos fenômenos atmosféricos de interesse. 
Identificar e decodificar as mensagens sinóticas em níveis de superfície. 
Identificar o grau de confiabilidade dos dados meteorológicos. Ter uma visão 
sinótica do estado da atmosfera num determinado instante de tempo. 
Específicos: Definir a meteorologia sinótica e caracterizar a importância das 
escalas atmosféricas; Reconhecer a mensagem, saber identificar os dígitos, 
codificar e decodificar; Reconhecer a mensagem, saber identificar os dígitos, 
codificar e decodificar; Identificar os efeitos causados pelos fenômenos 
atmosféricos; Distinguir as diferentes propriedades de cada fenômeno; 
Desenvolver a prática da análise de cartas sinóticas. 

BIBLIOGRAFIA 
Boldrini, J. L., Costa, S. I. R., Figueiredo, V. L., Wetzler, H. G. Álgebra Linear, 
São Paulo: 1980, Harper e Row do Brasil, 3 ed. 
Boulos, P. Pré Cálculo, São Paulo: 2011, Pearson Makron Books, v. 1. 
Boulos, P. Cálculo Diferencial e Integral, São Paulo: 2011, Pearson Makron 
Books, v. 1. 
Fox, R.W., McDonald, A. T. Introdução a Mecânica dos Fluidos, Guanabara: 
2011Koogan, ed. 4. 
Holton, J. R. An Introduction to Dynamic Meteorology, Academic Press: 
1992. 
Leithold L. Cálculo com Geometria Analítica, Editora Harba:1995, v. 1 e 2. 
Lemes M. A. M., A. D. Moura. Fundamentos de Dinâmica Aplicados à 
Meteorologia e Oceanografia. 1 ed., São José dos Campos, SP: 1998, 484 
pp. 
Oliveira, L. L., Vianello, R. L., Ferreira, N. J Meteorologia Fundamental, 
Erechim, RS: 2001, ed. EdiFAPES, 432 p. 
Saucier, Walter J. Princípios de Análise Meteorológica. 1964 
Vianello, R. L., A. R. Alves. Meteorologia Básica e Aplicações. 1 ed. 
Universidade Federal de Viçosa, UFV, Viçosa, MG: 1991, Brasil, 449 p. 
Varejão-Silva, M. A. Meteorologia e Climatologia, Brasília: 2001, INMET, 
editora Pax, ed 2, 532 p. 
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METEOROLOGIA FÍSICA 

2º ANO 

EMENTA 
Lei dos Gases; Termodinâmica da Atmosfera; Diagramas Aerológicos; 
Atmosfera Estável e Instável. 

OBJETIVOS 
Geral: Conhecer as Leis físicas e avaliar as inter-relações entre os parâmetros 
meteorológicos que regem a atmosfera, estudar os processos físicos que 
provocam os movimentos verticais do ar e interpretar dados de uma 
sondagem no diagrama Skew-T. 
Específicos: 
Conhecer as Leis da física para interpretação dos fenômenos atmosféricos; 
Compreender os processos físicos que ocorrem na atmosfera; Estudar 
processos físicos que provocam os movimentos verticais do ar e interpretar 
dados de uma sondagem no diagrama Skew-T; Avaliar os processos físicos 
que ocorrem na atmosfera e as formas de previsão utilizadas;  

BIBLIOGRAFIA 
Luiz, A. M, Termodinâmica: Teoria e Problemas – Rio de Janeiro, LTC 
Editora S.A., 2007, 168p. 
Grimm, A. M, Meteorologia Básica – Notas de Aula – 1999, 160p - versão 
eletrônica http://fisica.ufpr.br/grimm/aposmeteo/ 
COMAER - MCA 105-10 - Manual de Códigos Meteorológicos, 2011, 232p  
Vianello, R. V., ALVES A. R. Meteorologia Básica e Aplicações, Viçosa, 
UFV, Impr. Univ., 1991, 449p. 
Varejão-Silva, M. A. Meteorologia e Climatologia, Brasília: 2006, INMET, 
editora Pax, ed 2, 532 p. 
The use of  THE SKEW T, LOG P DIAGRAM in Analysis and Forecasting,  
Air Weather Service (USA) –  1990, 163p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

 
 
 

SENSORIAMENTO REMOTO 

2º ANO 

EMENTA 
Satélites ambientais; Missão Espacial Completa Brasileira (MECB); Plataforma 
de Coleta de Dados; Satélites Amazônia-1 e Mapsar; Tipos de Resolução; 
Recepção de dados dos satélites  NOAA, GOES, MSG, AQUA e TERRA ; 
Sistema de Observação da Terra; Satélites científicos do INPE (Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais); Programas CBERS e RESOURCESAT; 
Satélites argentinos para observação da Terra; Análise e Interpretação de 
imagens de satélites; Fundamentos de Radar . 

OBJETIVOS 
Geral: Capacitar o aluno a identificar os diferentes tipos de séries, órbitas, 
canais, produtos dos satélites meteorológicos e princípios básicos do radar 
meteorológico, bem como a interpretar imagens para aplicar estes  
conhecimentos nas demais matérias técnicas do curso.   
Específicos: Identificar os satélites ambientais, suas séries, finalidades, tipos 
de órbitas e de imagens; Capacitar o aluno a entender a Missão Espacial 
Brasileira; Identificar o que é uma Plataforma de Coleta de Dados, suas 
finalidades e aplicações; Identificar os satélites cuja finalidade principal é a 
observação e o monitoramento da região amazônica; Identificar os tipos de 
resolução dos satélites; Conhecer o sistema TOVS/ATOVS e o imageador 
AVHRR, bem como os produtos obtidos por eles; Capacitar a conhecer os 
processos de mudança global no clima utilizando satélites; Identificar as 
mudanças ambientais utilizando satélites desenvolvidos pelo INPE; Estudar os 
satélites  de sensoriamento remoto da parceria envolvendo o INPE e a CAST 
(Academia Chinesa de Tecnologia Espacial), e o satélite indiano para recursos 
naturais; Conhecer os satélites argentinos para observação da Terra e o 
desenvolvido em  parceria com o Brasil; Interpretar as imagens de satélites, 
tendo em vista as suas diferentes aplicações, e conhecer produtos obtidos 
dessas imagens; Apresentar os princípios básicos de radar meteorológico, 
interpretar as imagens e identificar os sistemas meteorológicos.  

BIBLIOGRAFIA 
Apostila do VIII Curso de Interpretação de Imagem e Análise 
Meteorológica, UNIVAP, 2003. 
Apostila de dados e análise de fotos  de satélite meteorológicos, Strang, 
Relatório Técnico – CTA.  
Bemett, E. C. Clymatology Satelite, Harper & Row Pubashers INC, 1974 
Ferreira, A. G. Interpretação de Imagens de Satélites Meteorológicos: Uma 
visão prática e operacional do Hemisfério Sul. Brasília: Stilo, 2002. 
Ferreira, N.J. Aplicações Ambientais Brasileiras dos Satélites NOAA e 
TIROS-N. Ed. Oficina de Textos, 1a Edição, 2004. 
Vianello, R. B. Alves, A.R.  Meteorologia Básica e Aplicações, UFV, 1991. 
Informações atualizadas disponíveis nos sites do INPE, NASA, NOAA, 
EUMETSAT, WMO etc. 
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11.3 3º ANO 
 

BIOLOGIA 

3º ANO 

EMENTA 
Núcleo temático: Biotecnologia 
História da Biotecnologia. Definições, conceitos, perspectivas e aplicações. 
Desenvolvimento de um processo biotecnológico. Terapia gênica. Células-
tronco e clonagem reprodutiva/terapêutica. Noções de tecnologia do DNA 
recombinante. Aspectos sociais, econômicos e éticos da biotecnologia. 

OBJETIVOS 
- Discutir a biotecnologia como a aplicação tecnológica dos conhecimentos da 
biologia, baseada na utilização de sistemas vivos, organismos ou derivados 
destes. 
- Compreender a biotecnologia como uma área de interação da biologia com 
outros campos do conhecimento. 
- Compreender as relações do conhecimento biológico com aspectos 
econômicos e históricos; 
- Discutir políticas públicas relacionadas à biotecnologia. 

BIBLIOGRAFIA 
AMABIS, J.M. & MARTHO, G.R. Biologia. 2 ed. Volumes 1, 2 e 3. São Paulo: 
Moderna. 3.ed. 2010. 
LINHARES, Sérgio & GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia Hoje. 
Volumes 1, 2 e 3. São Paulo. Ática. 12.ed. 2012. 

 
 

BIOLOGIA 

3º ANO 

EMENTA 
Núcleo temático: Ser humano e ambiente 
Noções básicas de ecologia dos organismos, das populações, das 
comunidades e dos ecossistemas. Biomas brasileiros. Atividades humanas e 
as alterações no meio. Impactos ambientais. 

OBJETIVOS 
- Compreender o ser humano como parte integrante do meio, analisando as 
relações estabelecidas entre os seres vivos e destes com o ambiente físico-
químico. 
- Estudar as relações das ações humanas com as alterações no meio, 
abordando os impactos dentro da perspectiva ambiental, econômica e social; 
- Relacionar questões da saúde humana com o ambiente; 
- Discutir políticas públicas relacionadas ao meio-ambiente, abordando os 
conceitos de “cidadania ambiental” e "emergência planetária". 

BIBLIOGRAFIA 
AMABIS, J.M. & MARTHO, G.R. Biologia. 2 ed. Volumes 1, 2 e 3. São Paulo: 
Moderna. 3.ed. 2010. 
LINHARES, Sérgio & GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia Hoje. 
Volumes 1, 2 e 3. São Paulo. Ática. 12.ed. 2012. 
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ED. FÍSICA 

3º ANO 

EMENTA 
Princípios filosóficos e bases teóricas relacionados ao desenvolvimento e 
aprendizagem de habilidades motoras do ser humano, bem como os fatores 
que os influenciam. Importância e aplicação do desenvolvimento e 
aprendizagem motora na área de educação física. 
O lazer como um campo de estudos e a intervenção da Educação Física nos 
estudos sobre relações e significados de Recreação, Lazer, Ludicidade. 
Reflexão sobre o fenômeno esportivo atual no ensino formal e informal, 
promovendo uma leitura do individuo e, suas relações na sociedade 
contemporânea. 
Abordagem teórico-prática aplicada nos esportes como meio, nas suas 
diferentes formas de expressão, visando contribuir na formação do individuo.  
A relevância das interações pessoais envolvidas no desenvolvimento das 
potencialidades de movimento do ser humano, a cultura corporal de 
movimento e o processos pedagógicos no esporte. O Brincar, a brincadeira e 
os jogos como conhecimentos, patrimônio cultural da humanidade, o jogo e a 
brincadeira como dimensões da memória, da linguagem e da ludicidade 
humana, os conceitos e concepções para o jogo e a brincadeira. 

OBJETIVOS 
OBJETIVOS GERAL 
Propor o estudo sobre o corpo humano e as manifestações corporais 
históricas e socialmente elaboradas pelos povos, relacionar os conteúdos da 
cultura corporal com as demais áreas do saber, compreendendo o papel 
social-político-econômico  dessas manifestações e a contribuição das mesmas 
para a manutenção e da qualidade de vida. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Ampliar o conhecimento crítico acerca das manifestações corporais histórica 
e socialmente elaboradas. Estas se manifestam por meio de atividades como: 
dança, esporte, jogo, luta e da ginastica, entre outras. 
- Estudar a interferência de atividades físicas no mundo do trabalho e o 
surgimento de doenças como DORT, LER, e outras. 
- Vivenciar atividades corporais que possibilitem uma tomada de consciência 
maior sobre o próprio corpo, o corpo do outro e suas possibilidades de 
expressão e movimentação, respeitando sempre os princípios da ética e 
cooperação. 

BIBLIOGRAFIA 
NEIRA, Marcos Garcia. NUNES,  Mario Luiz Ferrari.  Pedagogia da Cultura 
Corporal. São Paulo: Editora PHortes, 2011. 
SANTOS, Josenei Braga. Ginastica Laboral: Estratégia Para Promoção da 
Qualidade de Vida do Trabalhador.  São Paulo: Editora PHortes, 2014. 
COLETIVO DE AUTORES, Editora Cortez. 
DARIDO, Suraya Cristina. Educação Física na Escola Questões e 
Reflexões. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan S.A, 2003. 
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FILOSOFIA 

3º ANO 

EMENTA 
1- O homem com um ser natural versus o homem com um ser cultural. 
2- Os diferentes sentidos de ‘ética’. 
3- Ética e valor. 
4- Liberdade e autonomia. 

OBJETIVOS 
Proporcionar uma introdução aos principais problemas e conceitos filosóficos 
concernentes à reflexão ética.  Ao final do curso o estudante deverá ter 
condições de distinguir a diferença da relação do homem com a natureza e do 
homem com a cultura. Deverá igualmente poder avaliar por si mesmo o peso 
dos valores e compreender-se a si mesmo como responsável por suas 
decisões e pelo seu ser.  

BIBLIOGRAFIA 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda, MARIA Helena Pires Martins. Filosofando: 
Introdução à Filosofia. – 4 ed. – São Paulo: Moderna, 2009. 
Col. Os Pensadores, São Paulo: Ed. Abril Cultural, 1979. 
CHAUI, Marilena de Souza. Iniciação à Filosofia: Ensino Médio. Volume 
único. São Paulo: Ática, 2010. 
REZENDE, Antônio (org.). Curso de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zaar 
Editor, 2005. 
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FÍSICA 

3º ANO 

EMENTA 
Eletrostática, Eletrodinâmica, Magnetismo, Eletromagnetismo, Teoria da 
relatividade. 

OBJETIVOS 
- Reconhecer e saber utilizar corretamente símbolos, códigos e nomenclaturas 
de grandezas da Física.  
- Fazer uso de formas e instrumentos de medida apropriados para estabelecer 
comparações quantitativas. 
- Ler, interpretar e construir corretamente tabelas, gráficos. 
- Identificar diferentes movimentos e as grandezas relevantes para sua 
observação (distâncias, percursos, velocidade, massa, tempo, etc.). 
- Utilizar a conservação da quantidade de movimento e a identificação de 
forças para fazer análises, previsões e avaliações de situações que envolvem 
movimentos.. 
- Identificar formas e transformações de energia e, a partir da conservação da 
energia de um sistema, quantificar suas transformações. 
- Compreender fenômenos da Eletrostática e sua descrição a partir do Campo 
Elétrico e do Potencial Elétrico. 
- Utilizar os modelos atômicos propostos para a constituição da matéria para 
explicar diferentes propriedades dos materiais em fenômenos de Mecânica 
dos Fluidos e para explicar as propriedades térmicas das substâncias. 
- Reconhecer os fenômenos ondulatórios e associar diferentes características 
de sons a grandezas físicas (como frequência intensidade etc.) para explicar, 
reproduzir, avaliar ou controlar a emissão de sons. 
- Identificar objetos, sistemas e fenômenos que produzem imagens, as 
características dos fenômenos físicos envolvidos e associá-las a propriedades 
físicas da luz. 
- Reconhecer as limitações da Física Clássica para descrever e explicar 
fenômenos microscópicos associados ao estudo da estrutura da matéria e 
compreender as mudanças propostas pela Mecânica Quântica.  
- Reconhecer diversas situações em que os modelos e teorias físicas podem 
ser utilizados para descrever  e desenvolver novas tecnologias. 

BIBLIOGRAFIA 
PIETROCOLA, Maurício, et al. Física em Contextos, volumes 1, 2 e 3. São 
Paulo: FTD, 2010. 
ALVARENGA, Beatriz e MÁXIMO, Antônio. Curso de Física, volumes 1, 2 e 3. 
São Paulo: Editora Scipione, 2011. 
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GEOGRAFIA 

3º ANO 

EMENTA 
Dinâmica Demográfica. Organização do espaço rural.  Formação dos solos. 
Dinâmica climática. Domínios morfoclimáticos brasileiros. Cartografia temática. 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GERAL 
Capacitar o aluno/a para que ele/a  compreenda o mundo em transformação a 
partir da síntese dos  processos naturais, culturais, históricos e 
sócioeconômicos, desenvolvendo uma visão crítica,  que possa orientar sua 
atuação na sociedade  de forma participativa e integrada com a  modernidade. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
- Compreender  a dinâmica demográfica; 
- Identificar as teorias demográficas; 
- Entender os processos migratórios: fatores de expulsão e de atração; 
- Entender a organização do espaço rural, em escala nacional e internacional; 
- Compreender o processo de formação dos solos, sua utilização e impactos 
ambientais; 
- Entender a dinâmica climática; 
- Identificar as características dos domínios morfoclimáticos brasileiros; 
- Analisar a intervenção antrópica sobre os domínios morfoclimáticos e seus 
impactos ambientais. 
- Aprimorar a capacidade de leitura cartográfica 

BIBLIOGRAFIA 
AB'Saber, Aziz. Os domínios da natureza no Brasil: potencialidades 
paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 
Araujo, Regina et all. Conexões: Estudos de Geografia Geral e do Brasil. 
Moderna Plus, 2011. 
Castro, I.E. et all (Orgs). Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2000. 
Santos, Milton e Silveira, M. L. O Brasil: território e sociedade no início do 
século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2005 
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HISTÓRIA 

3º ANO 

EMENTA 
O estudo das contradições e expansão do capitalismo no século XIX e início 
do século XX. 
E a formação do Estado e da nação no período republicano brasileiro, entre 
1889 a 1930. 

OBJETIVOS 
Levar o aluno a: 
- Entender como surgiu e os principais aspectos dos pensamentos e das 
ideologias que serviram de pressupostos na luta entre a classe burguesa e a 
classe trabalhadora, sobre os aspectos políticos, econômicos e sociais que 
deveriam vigorar na sociedade, como Liberalismo, Nacionalismo, Socialismo, 
Anarquismo e Marxismo . 
- Conhecer o processo do imperialismo, tendo como foco os seus objetivos, a 
forma como se materializou, as ideologias que sustentaram esse fato histórico 
e os seus  impactos sobre as populações das regiões e países que sofreram 
com esse processo. 
- Perceber os fatores que levaram a I Guerra Mundial  e o desenrolar desse 
conflito. 
- Reconhecer como se deu a Revolução Russa e sua influência sobre o 
mundo capitalista no início do século XX. 
- Compreender os principais aspectos políticos da Primeira República no 
Brasil, dando ênfase a constituição de um Estado excludente que buscava 
centralizar o poder político das oligarquias estaduais. 
- Verificar as dificuldades para se colocar um processo de industrialização num 
país cuja principal atividade econômica era do setor agrário-exportador e que 
estava inserido no sistema mundial capitalista dentro dessa função. 
- Apreender as formas de falta de cidadania, a exploração sobre os 
trabalhadores, o racismo contra o negro, as péssimas condições dos 
moradores das cidades e do campo, como também as lutas sociais que 
surgiram em função desses processos.  

BIBLIOGRAFIA 
ALVES, ALEXANDRE  e OLIVEIRA, Letícia Facundes.. Conexões Com a 
História. Vol 2. São Paulo: Editora Moderna, 2010. 
CÁRCERES, Florival. História Geral. São Paulo: Editora Moderna, 2005. 
COTRIM, Gilberto. História Global Brasil e Geral. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2008 
MORENO, JEAN  e VIEIRA, SANDRO. História Cultura e Sociedade. Vol  2. 
Curitiba: Editora Positivo, 2010. 
PEDRO, ANTÔNIO. História do Mundo Ocidental.  São Paulo: FTD, 2005. 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS 

3º ANO 
EMENTA 
Apresentação das estratégias de leitura que irão atuar como subsídios para o desenvolvimento das habilidades de 
compreensão leitora. Desenvolvimento de competências linguísticas em inglês como língua estrangeira, a partir de 
gêneros discursivos variados existentes em nosso contexto sócio-histórico (enfatizando o emprego de diferentes 
tipologias textuais). Capacitação do aluno para a leitura e compreensão de textos de sua área técnica, em língua 
inglesa. 

OBJETIVOS 
OBJETIVOS GERAIS  
- Apresentar as estratégias de leitura que irão atuar como subsídios para o desenvolvimento das habilidades de 
compreensão leitora; 
- Desenvolver competências linguísticas em inglês como língua estrangeira, a partir de gêneros discursivos variados 
existentes em nosso contexto sócio-histórico (enfatizando o emprego de diferentes tipologias textuais); 
- Capacitar o aluno para a leitura e compreensão de textos de sua área técnica, em língua inglesa; 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Reconhecer os elementos gramaticais contextualizados à sua função; 
- Entender partes do texto através de dispositivos de coesão lexical; 
- Desenvolver o domínio lexical / semântico, reconhecendo os afixos e suas funções; 
- Utilizar o dicionário, de forma objetiva e eficaz; 
- Ler e compreender textos técnicos; 
- Reconhecer o sentido geral de um texto; 
- Retirar informações específicas de um texto; 
- Compreender/dialogar com as ideias principais de um texto; 

BIBLIOGRAFIA 
BEZERRA, Daniella de Souza. Língua Estrangeira- Inglês e o Ensino Médio Integrado ao Técnico: Matizando 
uma abordagem de ensino-aprendizagem. In: 
Revista Caminhos em Linguística Aplicada, Volume 4, Número 1, 2011, p. 52-68. Disponível em 
www.unitau.br/caminhosla. Último acesso em 07/05/2013. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: ensino médio: Linguagens, códigos e suas tecnologias. Ministério da Educação. – Brasília: 
Secretaria de Educação Média e Tecnológica, 1999. 
______ . Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, Resolução 
CNE/CEB 2/2012, publicada no DOU de 31 de janeiro de 2012. 
CRYSTAL, David. English as a global language. Cambridge: Cambridge Univeristy Press, 1997. 
COIMBRA, M. de S., Aprendendo com a Prática Reflexiva de Língua Estrangeira para Fins Específicos. In: 
Cadernos do CNLF , Vol. XIII, Nº 04 Anais do XIII CNLF. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2009, p. 1626. 
DIONÍSIO, Angela P., MACHADO, Anna Rachel & BEZERRA, Maria Auxiliadora, (organizadoras). Gêneros Textuais 
& Ensino. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 
DUBOC, Ana Paula. Redesenhando currículos de língua inglesa em tempos globais. In: RBLA, Belo Horizonte: 
UFMG/ALAB, v. 11, nº 3, 2011, p. 727-745.  
DUDLEY-EVANS,T.&ST-JOHN,M. J. Developments in ES: a multi-disciplinary approach. Cambridge: CUP, 1998. 
RAMOS, R.C.G(Orgs.). Reflexão e Ações no Ensino-Aprendizagem de Línguas. Campinas: M. de Letras, 2003. 
HARPER COLLINS Publishers. Collins Cobuild English Grammar. London: Collins Cobuild, 1994.  
HUTCHINSON T. & WATERS A. English for Specific Purposes: a learning centred approach. CUP, UK, 1987. 
LOWE I.  What is ESP, In: www.scientificlanguage.com/esp/whatisesp.pdf, 2009. 
MOITA LOPES, L. P.  A nova ordem mundial, os parâmetros curriculares nacionais e o ensino de inglês no Brasil: A 
base intelectual para uma ação política. In: BARBARA, L. & GUERRA RAMOS, R. C. (Orgs.). Reflexão e ações no 
ensino-aprendizagem de línguas. Campinas: Mercado de Letras, 2003. 
OLIVEIRA, J.B. Brief Notes on ESP Teaching (Article). IAP/UERJ 
PAIVA, V.L.M.O. O lugar da leitura na aula de língua estrangeira. Vertentes. n. 16 – julho/dezembro, São João del 
Rei/MG: UFSJ, 2000, p.24-29. Disp em <http://www.veramenezes.com/leitura.htm.> Último acesso em: 29/04/2013. 
STREVENS, Peter. English for special purposes: an analysis and study. In Kenneth Groft (editor), Readings on 
English as a Second Language (458-472). Cambridge, Mass.: Winthrop, 1972. 
TRIMBLE, L. English for Science and Technology: A discourse approach. Cambridge: C. University Press, 1985. 
ZOLIN-VESZ, Fernando & SOUZA, Vera Lúcia Guimarães de. A concepção do ensino médio integrado e o 
ensino crítico de línguas estrangeiras: convergências e aproximações. IFMT. Disponível em 
<http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br> Último acesso em: 07 de maio de 2013. 
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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 

3º ANO 

EMENTA 
Sintaxe e sentido: estruturas, relações e funções nos períodos simples e composto. A 
representação realista na literatura dos séculos XIX/XX e a virada do século XXI. O 
Cientificismo e suas consequências no campo artístico. O lirismo do século XIX e seus 
desdobramentos temáticos e estilísticos posteriores. As vanguardas europeias e a 
oposição ao pensamento racionalista no campo das diferentes linguagens. Tradição e 
rupturas nas estéticas do século XX: Pré-Modernismo e Modernismo. Gêneros 
argumentativos: artigo de opinião. Estratégias argumentativas e intertextuais. Leitura, 
escrita e produção de sentido(s). 

OBJETIVOS 
Nas áreas de códigos, linguagens e suas tecnologias, o aluno deverá ser capaz de: 
Desenvolver competências de escrita/fala, leitura/escuta e reflexão sobre a língua; 
Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de 
organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, 
comunicação e informação; 
Entender a língua a partir de uma perspectiva discursiva e dialógica e o uso da linguagem 
como ação social no mundo, como prática que não existe fora da História, das situações 
sociais e das formações ideológicas; 
Compreender o texto literário e suas especificidades como partes do nosso patrimônio 
cultural e como gênero que possibilita uma reflexão complexa sobre a língua, bem como 
sobre as formas de construir sentido e reinterpretar o mundo; 
Interpretar o texto como unidade fundamental de língua e literatura; 
Ser um usuário competente da língua portuguesa nas diferentes situações discursivas; 
Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação e associá-las aos 
conhecimentos científicos, às linguagens que lhe dão suporte e aos seus impactos nos 
processos de produção do conhecimento e na vida social. 

BIBLIOGRAFIA 
ABAURRE, M. B. M., ABAURRE, M. L. & PONTARA, M. Português: contexto, 
interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2010. (Volumes 1, 2 e 3) 
AZEREDO, J. C. Fundamentos de Gramática do Português. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2002. 
AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss de Língua Portuguesa. 2ª Ed. – São 
Paulo: Publifolha, 2008. 
BAGNO, M. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. SP: Edições Loyola, 1999. 
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Parâmetros Curriculares Nacionais –Língua 
Portuguesa. Brasília: MEC, 1998. 
____. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Brasília: MEC, 2004. 
BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 2008.  
FARACO, C. E., MOURA, F. M. & MARUXO JR., J. H. Linguagem e Interação. São 
Paulo: Ática, 2010. (Volumes 1, 2 e 3) 
KOCH, Ingedore. Texto e Coerência. São Paulo, Cortez, 1999. 
____. O Texto e a Construção de Sentidos. São Paulo: Contexto, 2000. 
PLATÃO, F. & FIORIN, J. L. Para Entender o Texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 
1992. 
PLATÃO, F. & FIORIN, J. L. Lições de Texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 
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MATEMÁTICA 

3º ANO 

EMENTA 
Geometria analítica, Polinômios, limites, derivadas , integral.   

OBJETIVOS 
• compreender os conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas que 
permitam ao aluno desenvolver estudos posteriores e adquirir uma formação 
científica geral;  
• aplicar seus conhecimentos matemáticos a situações diversas, utilizando-os 
na interpretação da ciência, na atividade tecnológica e nas atividades 
cotidianas;  
• analisar e valorizar informações provenientes de diferentes fontes, utilizando 
ferramentas matemáticas para formar uma opinião própria que lhe permita 
expressar-se criticamente sobre problemas da Matemática, das outras áreas 
do conhecimento e da atualidade;  
• desenvolver as capacidades de raciocínio e resolução de problemas, de 
comunicação, bem como o espírito crítico e criativo;  
• utilizar com confiança procedimentos de resolução de problemas para 
desenvolver a compreensão dos conceitos matemáticos;  
• expressar-se oral, escrita e graficamente em situações matemáticas e 
valorizar a precisão da linguagem e as demonstrações em Matemática;  
• estabelecer conexões entre diferentes temas matemáticos e entre esses 
temas e o conhecimento de outras áreas do currículo;  
• reconhecer representações equivalentes de um mesmo conceito, 
relacionando procedimentos associados às diferentes representações;  
• promover a realização pessoal mediante o sentimento de segurança em 
relação às suas capacidades matemáticas, o desenvolvimento de atitudes de 
autonomia e cooperação. 

BIBLIOGRAFIA 
Dante, Luiz Roberto. Contexto e Aplicações. Vol 3 São Paulo:  Ática, 2010 
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QUÍMICA 

3º ANO 

EMENTA 
Introdução a Química Orgânica. Estudo do Carbono e suas especificidades. 
Cadeias Carbônicas e sua classificação. Hidrocarbonetos. Funções 
Oxigenadas, nitrogenadas e halogenadas. Química do Petróleo e Isomeria 
plana, geométrica e espacial. 

OBJETIVOS 
Ler e interpretar códigos, nomenclaturas e textos próprios da Química, 
fazendo a transposição entre diferentes formas de representação, 
compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão macroscópica; 
Utilizar ideias, conceitos, leis, modelos e procedimentos científicos associados 
à Química; 
Compreender os fatos químicos dentro de uma visão macroscópica (lógico-
formal). 
Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico da 
Química e aspectos sócio-político-culturais, reconhecendo o papel da Química 
no sistema produtivo, industrial e rural. 

BIBLIOGRAFIA 
1. CANTO, E. L.; PERUZZO, F. M. Química na abordagem do cotidiano. V. 
3, Editora Moderna. 
2. LISBOA, J. C. F. Ser Protagonista Química. V. 3, Editora SM.  
3. MACHADO, A. H.; MORTIMER, E. F. Química. V. 3, Editora Scipione. 
4. MOL, G. S.; et al; Química para a nova geração – Química cidadã. V. 3, 
Editora Nova Geração. 
5. REIS, M.; Química – Meio Ambiente – Cidadania – Tecnologia. V. 3, 
Editora FTD. 
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SOCIOLOGIA 

3º ANO 

EMENTA 
A influência dos modelos de pensamento político nas organizações e 
movimentos políticos e sociais. Pensamento marxista e a política: análise 
sobre relação entre economia e Estado; Marxismo e o socialismo. 
Pensamento marxista e a política: análise sobre relação entre economia e 
Estado; Marxismo e o socialismo. Diferenças entre liberalismo, anarquismo e 
marxismo. 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GERAL 
Compreender a relação existente entre a produção teórica do campo das 
ciências sociais e da sociologia em suas diferentes perspectivas analíticas e 
conceitos e o campo político e social. Permitir a compreensão das diversas 
perspectivas políticas e teóricas que fundamentam a formação dos diferentes 
modelos de Estado e as lutas políticas atuais. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Compreender a existência de relação entre campos teóricos sociológicos e 
campos político-sociais. 
Compreender aspectos da realidade social brasileira a partir da relação entre 
fundamentação teórica e perspectiva política. 
Identificar esta base teórica nas diferentes lutas sociais contemporâneas. 
• Compreender a base teórica que fundamenta algumas perspectivas do 
campo político social 
• Compreender aspectos da realidade social brasileira a partir da relação 
indivíduo e sociedade. 

BIBLIOGRAFIA 
BOMENY, Helena e FREIRE-MEDEIROS, Bianca. Tempos Modernos, 
Tempos de Sociologia. FGV. Editora do Brasil: São Paulo, 2010  
BRIDI, Maria Aparecida; ARAÚJO, Silvia Maria de; e MOTIM, Benilde 
Lenzi. Ensinar e Aprender Sociologia. Contexto: São Paulo, 2009.  
COSTA, Cristina. Introdução à Sociologia. Moderna: São Paulo, 2006.  
GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed Ed. S.A., 2005. 
MEKSENAS, Paulo. Sociologia. Cortez: São Paulo, 1994. 
MORAES, Amaury Cesar (org). Sociologia. Ensino Médio. Coleção 
Explorando o Ensino. MEC: Brasília, 2010. 
OLIVEIRA, Luiz Fernandes de. Sociologia para jovens do século XXI / Luiz 
Fernandes de Oliveira e Ricardo César Rocha da Costa. – Rio de Janeiro: 
Imperial Novo Milênio, 2007. 
SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ (SEED-PR). Livro 
Didático Público. Sociologia.  
TOMAZZI, Nelson Dácio. Sociologia Para o Ensino Médio. Saraiva: São Paulo, 
2010. 
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METEOROLOGIA DINÂMICA II 

3º ANO 

EMENTA 
Modelagem da Energia Termodinâmica da Atmosfera; Escoamentos 
Balanceados; Análise Quase Geostrófica; Circulação e Vorticidade; 
Circulações Termicamente Induzidas; Introdução à Micrometeorologia. 

OBJETIVOS 
Geral: Introduzir os conceitos físicos da termodinâmica da atmosfera, 
equacionar a primeira Lei da Termodinâmica, relacionar os conceitos de 
circulação e vorticidade com os fenômenos de brisa e corrente de jato de altos 
níveis, estudar os fenômenos micrometeorológicos e entender como eles 
evoluem ao longo do dia dentro da Camada Limite Atmosférica. 
Específicos: Conceituar e equacionar os processos termodinâmicos, assim 
como desenvolver uma modelagem da energia termodinâmica da atmosfera; 
Aplicar a equação de quantidade de movimento em regiões específicas e 
lançar hipóteses para obter soluções aproximadas; Apresentar um dos 
primeiros modelos simplificados usado como solução para o movimento na 
atmosfera; Definir circulação e vorticidade e salientar a importância desses 
conceitos para os escoamentos atmosféricos; Analisar termodinamicamente 
os fenômenos de meso e microescala; Compreender os aspectos físicos da 
Camada Limite Atmosférica (CLA);  

BIBLIOGRAFIA 
Arya, S. P., 2001, Introduction to Micrometeorology, USA, Elsevier, 2 ed.. 
Campos, C. R., 2004, Micrometeorologia: Tópicos Gerais, Editora Universitária 
UFpel, Pelótas (RS). 
Fox, R.W., McDonald, A. T., 2011, Introdução a Mecânica dos Fluidos, 
Guanabara Koogan, ed. 4. 
Holton, J. R. 1992, An Introduction to Dynamic Meteorology, Academic Press. 
Lemes M. A. M., A. D. Moura, 1998, Fundamentos de Dinâmica Aplicados à 
Meteorologia e Oceanografia. 1 ed., São José dos Campos, SP, 484 pp. 
Oliveira, L. L., Vianello, R. L., Ferreira, N. J., 2001, Meteorologia Fundamental, 
Erechim, RS, ed. EdiFAPES, 432 p. 
Stull, R. B., 1993, An Introduction to Boundary Layer Meteorology, 6 ed, 
Dordrecht, Kluwer Ac. Publ., 670 pp. 
Varejão-Silva, M. A., 2006, Meteorologia e Climatologia, Brasília, INMET, 
editora Pax, ed 2, 532 p. 
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METEOROLOGIA SINÓTICA II 

3º ANO 

EMENTA 
Massas de ar; Sistemas frontais; Circulação geral da atmosfera; Meteorologia 
tropical; Análise sinótica do tempo. 

OBJETIVOS 
Geral: Propiciar aos discentes condições de analisar em grande escala e em 
escala sinótica as variações da atmosfera. Apresentar ferramentas que 
auxiliam na previsão, para que o discente possa estar apto a dar suporte 
técnico ao meteorologista na área de sinótica. 
Específicos: Distinguir as diferentes propriedades de cada tipo de massa de 
ar; Avaliar a formação e desenvolvimento dos sistemas frontais; Conhecer e 
entender os mecanismos reguladores da circulação geral da atmosfera e os 
padrões de circulação ao redor do planeta; Entender a diferença entre a 
Meteorologia Geral e a Tropical. 
Entender como a ZCIT influencia o tempo nas regiões Norte e Nordeste do 
Brasil; Identificar, classificar e interpretar os sistemas sinóticos;  

BIBLIOGRAFIA 
Boldrini, J. L., Costa, S. I. R., Figueiredo, V. L., Wetzler, H. G., 1980, Álgebra Linear, 
São Paulo, Harper e Row do Brasil, 3 ed. 
Boulos, P., 2011, Pré Cálculo, São Paulo, Pearson Makron Books, v. 1. 
Boulos, P., 2011, Cálculo Diferencial e Integral, São Paulo, Pearson Makron Books, v. 
1. 
Fox, R.W., McDonald, A. T., 2011, Introdução a Mecânica dos Fluidos, Guanabara 
Koogan, ed. 4. 
Holton, J. R. 1992, An Introduction to Dynamic Meteorology, Academic Press. 
Leithold L., 1995, Cálculo com Geometria Analítica, Editora Harba, v. 1 e 2. 
Lemes M. A. M., A. D. Moura, 1998, Fundamentos de Dinâmica Aplicados à 
Meteorologia e Oceanografia. 1 ed., São José dos Campos, SP, 484 pp. 
Oliveira, L. L., Vianello, R. L., Ferreira, N. J., 2001, Meteorologia Fundamental, 
Erechim, RS, ed. EdiFAPES, 432 p. 
Saucier, Walter J., 1964: Princípios de análise Meteorológica. 
Vianello, R. L., A. R. Alves, 1991, Meteorologia Básica e Aplicações. 1 ed. 
Universidade Federal de Viçosa, UFV, Viçosa, MG, Brasil, 449 p. 
Varejão-Silva, M. A., 2001, Meteorologia e Climatologia, Brasília, INMET, editora Pax, 
ed 2, 532 p. 
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COMPUTAÇÃO APLICADA I 

3º ANO 

EMENTA 
Introdução aos Sistemas Operacionais UNIX / LINUX; Introdução ao Analisador de Grade e Sistema 
de Exibição – GrADS. 

OBJETIVOS 
Geral: Familiarizar o aluno com a arte da computação cientifica e capacitá-lo para o mercado de 
pesquisa e trabalho. 
Específicos: Migrar o aluno para um sistema operacional mais seguro e estável computacionalmente 
e que, além de gratuito, é muito utilizado na Meteorologia; Listar os principais comandos utilizados 
no software GrADS e aplicar em casos reais com informações meteorológicas observadas e 
previstas por modelos numéricos. 
BIBLIOGRAFIA 
Doty, B, 1998, Analisador de Grade e Sistema de Exibição GrADS, V 1.5.1.12, traduzido por Jose 
Fernando Pesquero, CPTEC/INPE. 
Fiamingo, F. G., DeBula, L., Condron, L., 1996, Introduction to Unix, University Technology Services, 
The Ohio State University, 132 p. 

 

METEOROLOGIA APLICADA I 

3º ANO 

EMENTA 
Introdução a Agrometeorologia; Crescimento das plantas: abordagem biológica; Balanço de Energia 
Terrestre e à superfície; Crescimento das plantas: impacto do balanço de energia radiativa; 
Crescimento das plantas: impacto do saldo de energia (temperatura); Clima e história; Métodos 
para determinação dos climas do passado; A variabilidade natural do sistema climático e a 
previsibilidade climática sazonal. 

OBJETIVOS 
Gerais: Compreender os princípios básicos da fisiologia vegetal e do balanço de energia e seus 
impactos nos agro-ecossistemas; compreender os principais padrões de variabilidade natural do 
clima em diversas escalas temporais e espaciais. 
Específicos: Importância dos fatores intervenientes no desenvolvimento das plantas e da 
produtividade agrícola com ênfase nas condições climáticas e do tempo; Revisão e apreciação dos 
principais conceitos básicos da fisiologia vegetal associados com o crescimento das plantas e sua 
sensibilidade as condições edafoclimáticas; Compreensão das componentes do balanço de energia 
e suas influências nas atividades biológicas e de capitação de energia; Estudar a importância do 
balanço de energia radiativa no desenvolvimento das plantas abordando as diversas etapas 
biofísicas até a efetiva formação da biomassa; Estudar a importância da temperatura no 
desenvolvimento e sobrevivência das plantas abordando as susceptibilidades biológicas as 
variações de temperatura; Apresentação dos principais fatores que foram responsáveis pela 
formação da Terra, e,  consequentemente, a compreensão da origem do atual tempo e clima; 
Compreensão dos principais métodos utilizados para a reconstrução dos climas do passado; 
Mostrar ao aluno os principais padrões de variabilidade natural no clima da Terra e os metódos 
utilizados na sua previsão. 
BIBLIOGRAFIA 
BRADLEY, R. S., Paleoclimatology, Reconstructiong Climates of the Quaternary. International 
Geophysics series, V.64. 613 p, 1999. 
ANGELOCCI, L. R.; SENTELHAS, P. C. Meteorologia Agrícola. SP: USP,192 p, 2007. 
Freitas, E. D. Notas de aula da Disciplina ACA-0429 Agrometeorologia. SP: USP, 2005. 
LAMB, H. H. Climate, History and the Modern World, 2° edição. Routledge, 433 p, 1997. 
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ESTATÍSTICA E CLIMATOLOGIA 

3º ANO 

EMENTA 
Estatística e Climatologia; Fases do Trabalho Estatístico; Distribuição de 
frequência; Exposição gráfica; Normas para a apresentação tabular de dados; 
Medidas de posição; Medidas de dispersão; Gráficos da distribuição de 
frequência e da distribuição de frequência acumulada; Outras separatrizes; 
Distribuições estatísticas; Estimação e Intervalo de Confiança; Correlação; 
Regressão linear simples; Classificação Climática. 

OBJETIVOS 
Geral: Propiciar ao aluno elementos estatísticos que venham dar 
conhecimentos básicos de modo a conduzi-lo a um melhor desempenho na 
aplicação dos dados climatológicos a serem utilizados em diferentes 
atividades. 
Específicos: Fornecer conceitos básicos de Estatística e estabelecer a sua 
relação com a Climatologia; Identificar as etapas necessárias para o 
desenvolvimento de um Trabalho Estatístico; Calcular a distribuição de 
frequência de variáveis meteorológicas; Representar graficamente dados 
meteorológicos.; Representar tabularmente dados meteorológicos; Identificar e 
calcular as medidas de tendência central; Aplicar as medidas de dispersão nas 
variáveis meteorológicas; Representar graficamente a distribuição de 
frequência; Calcular as separatrizes; Estudar as curvas de distribuição de 
frequência e a mais importante distribuição de probabilidade em Estatística; 
Utilizar dados de amostras para estimar valores populacionais desconhecidos; 
Verificar a existência e o grau de relacionamento entre variáveis; Estudar a 
equação matemática que descreve o relacionamento entre variáveis; Permitir 
uma visão global da finalidade da    Climatologia. Conhecer os conceitos 
básicos  adotados numa classificação climática. 

BIBLIOGRAFIA 
Azevedo, A.G. de; Campos, P.H.B. Estatística Básica Livros Técnicos e 
Científicos. 1979. 
Bussab, Wilton O. e  Morettin, Pedro A. Estatística Básica. 5. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2003. 
Francisco N. A, Arruda V.; Pereira, A. R. Aplicações de Estatística à 
Climatologia – Teoria e prática, Pelotas, Ed. Universitária/UFPEL, 1996. 
Mandim,Daniel,  Estatística Descomplicada, 7a Ed., DF, 2001. 
Martins, Gilberto A. Estatística Geral e Aplicada. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2005 
Francisco N. A, Arruda V.; Pereira, A. R. Aplicações de Estatística à 
Climatologia – Teoria e prática, Pelotas, Ed. Universitária/UFPEL, 1996. 
Nimer, Edmon, Climatologia do Brasil, 2a Ed., RJ, IBGE, 1989. 
Oliveira, L. L., Vianello, R. L., Ferreira, N. J., 2001, Meteorologia Fundamental, 
Erechim, RS, ed. EdiFAPES, 432 p. 
Retallack, B. J., OMM, Notas de treinamento para Formação de Pessoal 
Meteorológico, Classe IV., Tradução INMET, 1972. 
Varejão-Silva, M. A., 2006, Meteorologia e Climatologia, Brasília, INMET, 
editora Pax, ed 2, 532 p. 
Vianello, R. L.; Alves, A. R.; Meteorologia Básica e Aplicações; UFV, 1991. 
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SISTEMAS ELETRÔNICOS 

3º ANO 

EMENTA 
Sistemas elétricos.  Sistemas eletrônicos.  Sistemas de Telecomunicações.  
Sistemas Digitais. 

OBJETIVOS 
Geral: Conhecer os princípios de funcionamento e instalações dos 
equipamentos elétricos e eletrônicos usados em meteorologia. 
Específicos: Descrever as principais fontes de energia elétrica e suas 
aplicações. 
Calcular o dimensionamento básico do uso de baterias e energia elétrica 
doméstica. Analisar os blocos funcionais de um amplificador eletrônico e sua 
função. 
Descrever o princípio de funcionamento de transdutores de som elementares, 
como microfones e altofalantes.  Descrever o comportamento das ondas 
eletromagnéticas e suas aplicações. Identificar os tipos mais comuns de 
antenas.  Descrever o princípio de funcionamento dos principais sensores 
usados em meteorologia. Descrever as funções de blocos lógicos simples. 

BIBLIOGRAFIA 
CAVALCANTI, P.j. Mendes. Fundamentos de Eletrotécnica. 22a ed. Rio de 
Janeiro, Freitas Bastos, 2012. 
CREDER, Hélio. Instalações elétricas. 13a ed. Rio de Janeiro, Livros 
Técnicos e Científicos, 1986. 
João Alvarez Peixoto. Eletrotécnica Básica. Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial, Escola de Educação Profissional SENAI Ney 
Damasceno Ferreira. 2000. 
disponível em http://files.joao-
peixoto.webnode.com.br/20000000813c3d141e1/Eletrotecnica%20Basica.pdf 
em Ago2014 
GUSSOW, Milton. Eletricidade básica – Coleção Schaum. 2a ed. São Paulo, 
Bookman, 2009.  
MALVINO, Albert Paul. Eletrônica. 7a ed. São Paulo, McGraw-Hill, 2011. 
CIPELLI, Antônio Marco Vicari;SANDRINI, Waldir João MARKUS, Otávio. 
Teoria e desenvolvimento de projetos de circuitos eletrônicos. 23. ed . 
São Paulo, Érica, 2007.  
MEDEIROS, Júlio Cesar de Oliveira. Princípios de Telecomunicações - 
Teoria e Prática. 4a ed.  São Paulo, Érica, 2012. 
ALENCAR, Marcelo Sampaio de; QUEIROZ, Wamberto José Lira de. Ondas 
Eletromagnéticas e Teoria de Antenas. 1a ed. São Paulo, Érica, 2010. 
CAPUANO, Francisco Gabriel e IDOETA , Ivan Valeije. Elementos de 
Eletrônica Digital. 41a ed. São Paulo, ed. Érica, 2012. 
LOURENÇO, Antonio Carlos de. Circuitos Digitais - Estude e Use. 9ª ed. 
São Paulo, ed. Érica, 2007. 
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11.4 4º ANO 
 

FILOSOFIA 

4º ANO 

EMENTA 
Filosofia Política: O que é a política?; Indivíduo, Estado e Poder; Filosofia da 
Arte. O que é estética? A relação entre a Filosofia e Arte. 

OBJETIVOS 
Filosofia Política 
O estudante deverá compreender a condição política na qual ele se insere e 
participar de forma autônoma das discussões e na construção de sua 
sociedade. 
Estética 
O estudante deverá refletir sobre a arte considerando-a como uma dimensão 
fundamental da existência humana, propiciando a criação de sentidos e 
valores que orientam a vida dos indivíduos. 

BIBLIOGRAFIA 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda, MARIA Helena Pires Martins. Filosofando: 
Introdução à Filosofia. – 4 ed. – São Paulo: Moderna, 2009. 
Col. Os Pensadores, São Paulo: Ed. Abril Cultural, 1979. 
CHAUI, Marilena de Souza. Iniciação à Filosofia: Ensino Médio. Volume 
único. São Paulo: Ática, 2010. 
REZENDE, Antônio (org.). Curso de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zaar 
Editor, 2005. 
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FÍSICA 

4º ANO 

EMENTA 
Óptica Geométrica, Óptica Física, Física Moderna, Física Aplicada. 

OBJETIVOS 
- Reconhecer e saber utilizar corretamente símbolos, códigos e nomenclaturas 
de grandezas da Física.  
- Fazer uso de formas e instrumentos de medida apropriados para estabelecer 
comparações quantitativas. 
- Ler, interpretar e construir corretamente tabelas, gráficos. 
- Identificar diferentes movimentos e as grandezas relevantes para sua 
observação (distâncias, percursos, velocidade, massa, tempo, etc.). 
- Utilizar a conservação da quantidade de movimento e a identificação de 
forças para fazer análises, previsões e avaliações de situações que envolvem 
movimentos.. 
- Identificar formas e transformações de energia e, a partir da conservação da 
energia de um sistema, quantificar suas transformações. 
- Compreender fenômenos da Eletrostática e sua descrição a partir do Campo 
Elétrico e do Potencial Elétrico. 
- Utilizar os modelos atômicos propostos para a constituição da matéria para 
explicar diferentes propriedades dos materiais em fenômenos de Mecânica 
dos Fluidos e para explicar as propriedades térmicas das substâncias. 
- Reconhecer os fenômenos ondulatórios e associar diferentes características 
de sons a grandezas físicas (como frequência intensidade etc.) para explicar, 
reproduzir, avaliar ou controlar a emissão de sons. 
- Identificar objetos, sistemas e fenômenos que produzem imagens, as 
características dos fenômenos físicos envolvidos e associá-las a propriedades 
físicas da luz. 
- Reconhecer as limitações da Física Clássica para descrever e explicar 
fenômenos microscópicos associados ao estudo da estrutura da matéria e 
compreender as mudanças propostas pela Mecânica Quântica.  
- Reconhecer diversas situações em que os modelos e teorias físicas podem 
ser utilizados para descrever  e desenvolver novas tecnologias. 

BIBLIOGRAFIA 
PIETROCOLA, Maurício, et al. Física em Contextos, volumes 1, 2 e 3. São 
Paulo: FTD, 2010. 
ALVARENGA, Beatriz e MÁXIMO, Antônio. Curso de Física, volumes 1, 2 e 3. 
São Paulo: Editora Scipione, 2011. 
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HISTÓRIA 

4º ANO 

EMENTA 
As transformações no mundo capitalista, de 1930 ao início do século XXI, e o 
Brasil dentro desse contexto. 

OBJETIVOS 
Levar o aluno a: 
- Entender como surgiu e os principais aspectos dos regimes de extrema 
direita, como o fascismos na Itália e na Alemanha. 
- Conhecer o processo o processo de implantação e desenvolvimento de um 
regime de extrema esquerda, com  ênfase na URSS sob o governo de Stalin. 
- Perceber os fatores que levaram a II Guerra Mundial,  o desenrolar desse 
conflito e como esse processo acabou gerando condições para o surgimento 
de uma Nova Ordem Mundial. 
- Reconhecer as principais características e contradições  econômicas, 
sociais, políticas,  ideológicas e culturais que marcaram os bloco capitalista e o 
bloco socialista durante a Guerra Fria. 
- Compreender os impactos e as transformações que tiveram no Brasil sob um 
regime de extrema direita: Estado Novo. 
- Verificar as disputas de projetos políticos e econômicos que marcaram o 
Brasil no período de 1945 a 1964.  
- Apreender o resultado do Regime Militar no Brasil em termos políticos, 
econômicos, sociais e culturais. 
-  Analisar como o discurso da  Democracia Racial foi uma ideologia que 
serviu para mascarar o racismo no Brasil e servir para. 
- Entender os aspectos da Nova Ordem Mundial, com o advento da 
globalização e do neoliberalismo, no mundo capitalista, no leste europeu com 
o fim da URSS e no Brasil.  

BIBLIOGRAFIA 
ALVES, ALEXANDRE  e OLIVEIRA, Letícia Facundes. Conexões Com a 
História. Vol 3. São Paulo: Editora Moderna, 2010. 
CÁRCERES, Florival. História Geral. São Paulo: Editora Moderna, 2005. 
COTRIM, Gilberto. História Global Brasil e Geral. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2008 
MORENO, JEAN  e VIEIRA, SANDRO. História Cultura e Sociedade. Vol  3. 
Curitiba: Editora Positivo, 2010. 
PEDRO, ANTÔNIO. História do Mundo Ocidental.  São Paulo: FTD, 2005. 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS 

4º ANO 

EMENTA 
Apresentação das estratégias de leitura que irão atuar como subsídios para o desenvolvimento das habilidades de 
compreensão leitora. Desenvolvimento de competências linguísticas em inglês como língua estrangeira, a partir de 
gêneros discursivos variados existentes em nosso contexto sócio-histórico (enfatizando o emprego de diferentes 
tipologias textuais). Capacitação do aluno para a leitura e compreensão de textos de sua área técnica, em língua 
inglesa. 

OBJETIVOS 
OBJETIVOS GERAIS  
- Apresentar as estratégias de leitura que irão atuar como subsídios para o desenvolvimento das habilidades de 
compreensão leitora; 
- Desenvolver competências linguísticas em inglês como língua estrangeira, a partir de gêneros discursivos variados 
existentes em nosso contexto sócio-histórico (enfatizando o emprego de diferentes tipologias textuais); 
- Capacitar o aluno para a leitura e compreensão de textos de sua área técnica, em língua inglesa; 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Reconhecer os elementos gramaticais contextualizados à sua função; 
- Entender partes do texto através de dispositivos de coesão lexical; 
- Desenvolver o domínio lexical / semântico, reconhecendo os afixos e suas funções; 
- Utilizar o dicionário, de forma objetiva e eficaz; 
- Ler e compreender textos técnicos; 
- Reconhecer o sentido geral de um texto; 
- Retirar informações específicas de um texto; 
- Compreender/dialogar com as ideias principais de um texto; 

BIBLIOGRAFIA 
BEZERRA, Daniella de Souza. Língua Estrangeira- Inglês e o Ensino Médio Integrado ao Técnico: Matizando uma 
abordagem de ensino-aprendizagem. In: 
Revista Caminhos em Linguística Aplicada, Volume 4, Número 1, 2011, p. 52-68. Disponível em 
www.unitau.br/caminhosla. Último acesso em 07/05/2013. 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
ensino médio: Linguagens, códigos e suas tecnologias. Ministério da Educação. – Brasília: Secretaria de 
Educação Média e Tecnológica, 1999. 
______ . Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, Resolução 
CNE/CEB 2/2012, publicada no DOU de 31 de janeiro de 2012. 
CRYSTAL, David. English as a global language. Cambridge: Cambridge Univeristy Press, 1997. 
COIMBRA, M. de S., Aprendendo com a Prática Reflexiva de Língua Estrangeira para Fins Específicos. In: Cadernos 
do CNLF, Vol. XIII, Nº 04 Anais do XIII CNLF. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2009, p. 1626. 
DIONÍSIO, Angela P., MACHADO, Anna Rachel & BEZERRA, Maria Auxiliadora, (organizadoras). Gêneros Textuais & 
Ensino. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 
DUBOC, Ana Paula. Redesenhando currículos de língua inglesa em tempos globais. In: RBLA, Belo Horizonte: 
UFMG/ALAB, v. 11, nº 3, 2011, p. 727-745.  
DUDLEY-EVANS,T.&ST-JOHN,M. J. Developments in ES: A multi-disciplinary approach. Cambridge: CUP, 1998. 
RAMOS, R.C.G (Orgs.). Reflexão e ações no ensino-aprendizagem de línguas. Campinas: M de Letras, 2003. 
HARPER COLLINS Publishers. Collins Cobuild English Grammar. London: Collins Cobuild, 1994.  
HUTCHINSON T. & WATERS A. English for Specific Purposes: a learning centred approach. CUP, UK, 1987. 
LOWE I.  What is ESP, In: www.scientificlanguage.com/esp/whatisesp.pdf, 2009. 
MOITA LOPES, L. P.  A nova ordem mundial, os parâmetros curriculares nacionais e o ensino de inglês no Brasil: A 
base intelectual para uma ação política. In: BARBARA, L. & GUERRA RAMOS, R. C. (Orgs.). Reflexão e ações no 
ensino-aprendizagem de línguas. Campinas: Mercado de Letras, 2003. 
OLIVEIRA, J.B. Brief Notes on ESP Teaching (Article). IAP/UERJ 
PAIVA, V.L.M.O. O lugar da leitura na aula de língua estrangeira. Vertentes. n. 16 – julho/dezembro, São João del 
Rei/MG: UFSJ, 2000, p.24-29. Disp em <http://www.veramenezes.com/leitura.htm.> Último acesso em: 29 abril 2013. 
STREVENS, Peter. English for special purposes: an analysis and study. In Kenneth Groft (editor), Readings on 
English as a Second Language (458-472). Cambridge, Mass.: Winthrop, 1972. 
TRIMBLE, L. English for Science and Technology: A discourse approach. Cambridge: C University Press, 1985. 
ZOLIN-VESZ, Fernando & SOUZA, Vera Lúcia Guimarães de. A concepção do ensino médio integrado e o ensino 
crítico de línguas estrangeiras: convergências e aproximações. IFMT. Disponível em 
<http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br> Último acesso em: 07 de maio de 2013. 
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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 

4º ANO 

EMENTA 
Norma e variação linguística. O registro formal e o informal na produção de textos no 
mundo do trabalho. Concordância, regência, crase, sintaxe de colocação, emprego de 
pronomes. O texto argumentativo. Os gêneros textuais contemporâneos na cibercultura e 
na mídia. Literatura pós-moderna/contemporânea. Redação oficial: requerimento, relatório, 
memorando, ofício, carta comercial, email. 

OBJETIVOS 
Nas áreas de códigos, linguagens e suas tecnologias, o aluno deverá ser capaz de: 
Desenvolver competências de escrita/fala, leitura/escuta e reflexão sobre a língua; 
Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de 
organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, 
comunicação e informação; 
Entender a língua a partir de uma perspectiva discursiva e dialógica e o uso da linguagem 
como ação social no mundo, como prática que não existe fora da História, das situações 
sociais e das formações ideológicas; 
Compreender o texto literário e suas especificidades como partes do nosso patrimônio 
cultural e como gênero que possibilita uma reflexão complexa sobre a língua, bem como 
sobre as formas de construir sentido e reinterpretar o mundo; 
Interpretar o texto como unidade fundamental de língua e literatura; 
Ser um usuário competente da língua portuguesa nas diferentes situações discursivas; 
Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação e associá-las aos 
conhecimentos científicos, às linguagens que lhe dão suporte e aos seus impactos nos 
processos de produção do conhecimento e na vida social. 

BIBLIOGRAFIA 
ABAURRE, M. B. M., ABAURRE, M. L. & PONTARA, M. Português: contexto, 
interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2010. (Volumes 1, 2 e 3) 
AZEREDO, J. C. Fundamentos de Gramática do Português. 2ª ed. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2002. 
AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss de Língua Portuguesa. 2ª Ed. – São 
Paulo: Publifolha, 2008. 
BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: Edições 
Loyola, 1999. 
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Parâmetros Curriculares Nacionais –Língua 
Portuguesa. Brasília: MEC, 1998. 
____. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Brasília: MEC, 2004. 
BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 2008.  
FARACO, C. E., MOURA, F. M. & MARUXO JR., J. H. Linguagem e Interação. São 
Paulo: Ática, 2010. (Volumes 1, 2 e 3) 
KOCH, Ingedore. Texto e Coerência. São Paulo, Cortez, 1999. 
____. O Texto e a Construção de Sentidos. São Paulo: Contexto, 2000. 
PLATÃO, F. & FIORIN, J. L. Para Entender o Texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 
1992. 
PLATÃO, F. & FIORIN, J. L. Lições de Texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. 
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SOCIOLOGIA 

4º ANO 

EMENTA 
Apresentação dos  principais  temas  da  Sociologia  e  do Pensamento  
Social  Brasileiro, problematizando  a sua  origem  no  Brasil e  a interpretação 
dos principais teóricos desse campo sobre a formação social do Brasil. 
Compreensão da organização atual da produção e das relações de trabalho 
no mundo e na sociedade brasileira. Apresentação das atuais transformações 
nas relações de trabalho nas sociedades capitalistas. Compreensão das 
relações entre trabalho e educação. 

OBJETIVOS 
Permitir a compreensão da relação entre formação teórica e sociológica com 
os aspectos da realidade social brasileira; 
Permitir a compreensão das atuais transformações no mundo do trabalho; 
Permitir a compreensão da relação entre trabalho e escola no capitalismo. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Relacionar a produção intelectual brasileira no campo das ciências humanas a 
partir de um posicionamento teórico-analítico dos principais pensadores com 
as concepções de formação da identidade e nação brasileira; 
Relacionar as transformações atuais no mundo do trabalho com o 
desenvolvimento do modo de produção capitalista; 
Relacionar as transformações atuais no mundo do trabalho com os projetos de 
educação e concepção de escola em disputa na atualidade. 

BIBLIOGRAFIA 
BOMENY, Helena e FREIRE-MEDEIROS, Bianca. Tempos Modernos, 
Tempos de Sociologia. FGV. Editora do Brasil: São Paulo, 2010  
BRIDI, Maria Aparecida; ARAÚJO, Silvia Maria de; e MOTIM, Benilde 
Lenzi. Ensinar e Aprender Sociologia. Contexto: São Paulo, 2009.  
COSTA, Cristina. Introdução à Sociologia. Moderna: São Paulo, 2006.  
GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed Ed. S.A., 2005. 
MEKSENAS, Paulo. Sociologia. Cortez: São Paulo, 1994. 
MORAES, Amaury Cesar (org). Sociologia. Ensino Médio. Coleção 
Explorando o Ensino. MEC: Brasília, 2010. 
OLIVEIRA, Luiz Fernandes de. Sociologia para jovens do século XXI / Luiz 
Fernandes de Oliveira e Ricardo César Rocha da Costa. – Rio de Janeiro: 
Imperial Novo Milênio, 2007. 
SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ (SEED-PR). Livro 
Didático Público. Sociologia.  
TOMAZZI, Nelson Dácio. Sociologia Para o Ensino Médio. Saraiva: São Paulo, 
2010. 
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METEOROLOGIA AERONÁUTICA E MARINHA 

4º ANO 

EMENTA 
A meteorologia na proteção ao voo; mensagens aeronáutica, serviço 
meteorológico marinho; observação do estado do mar. 

OBJETIVOS 
Geral: Conhecer as atribuições dos Serviços meteorológicos, Aeronáutico e 
Marinho, estabelecidos pela Organização Meteorológica Mundial e a suas 
aplicabilidades dentro do contexto apregoado pela Marinha do Brasil e pelo 
Comando da Aeronáutica, nos ramos operativo e da pesquisa. 
Específicos: Conhecer as funções dos órgãos operacionais de meteorologia 
aeronáutica; Interpretar as mensagens meteorológicas voltadas ao 
aeronavegante.; Conhecer as funções do serviço de meteorologia marinha; 
Analisar a importância das observações oceanográficas. 

BIBLIOGRAFIA 
COMAER - MCA 105-10 - Manual de Códigos Meteorológicos, 2012, 256p  
COMAER - MCA 105-12 - Manual de Centros Meteorológicos, 2012, 205p  
COMAER - MCA 105-2 - Manual de Estações Meteorológicas de 
Superfície, 2011, 60p  
COMAER - FCA 105-2 – Código Meteorológico TAF, 2012, 20p  
COMAER - FCA 105-3 – Códigos Meteorológicos METAR e SPECI, 2012, 
24p  
OACI - Anexo 3- Serviço Meteorológico para a Navegação Aérea 
Internacional, 17ª Ed., 2010, 187p 
Marinha do Brasil – NORMAM 19 , Normas da Autoridade Marítima para as 
Atividades de Meteorologia Marítima, 2011, 23p  
Marinha do Brasil – Cap 45 – Noções de Meteorologia para Navegantes, 
85p  
Marinha do Brasil – Cap 42 – Navegação com Mau Tempo, 46p  
Marinha do Brasil – Manual do Observador Meteorológico – DHN, 1ª Ed., 
1992, 149p 
Marinha do Brasil – Manual de Meteorologia de Passadiço – DHN, 2ª Ed., 
1995, 149p 
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COMPUTAÇÃO APLICADA II 

4º ANO 

EMENTA 
Introdução a Programação em FORTRAN90; Modelagem Computacional. 

OBJETIVOS 
Gerais: Familiarizar o aluno com a arte da computação e programação 
científica e capacitá-lo para o mercado de pesquisa e trabalho dando suporte 
ao meteorologista. 
Específicos: Despertar o interesse do aluno no aprendizado da programação 
científica voltado a Meteorologia; Exercitar o aluno com atividades 
computacionais, que possam servir como subsídios para a criação e manuseio 
de modelos numéricos físico-matematicos aplicados à Meteorologia. 

BIBLIOGRAFIA 
Guigon, J. M. B. S., 2001, FORTRAN 90, Linguagem de Programação, 
Notas de Aula / Resumo de Tópicos, NCE/UFRJ. 

Walko, R. L., Tremback, C. J., Hertenstein, R. F. A., 1995a, RAMS: The 
Regional Atmospheric Modeling System, version 3b, user’s guide, 117pp. 

 

METEOROLOGIA APLICADA II 

4º ANO 

EMENTA 
Conforto Térmico; Ilha de Calor; Poluição Atmosférica; Hidologia. 

OBJETIVOS 
Geral: Fornecer uma visão multidisciplinar da meteorologia e suas aplicações 
na área ambiental: poluição atmosférica e hidrometeorologia. 
Específicos: Conceituar conforto térmico, conhecer os efeitos sobre o ser 
humano e técnicas empregadas no planejamento urbano; Conceituar ilha de 
calor e os efeitos sobre o ser humano e o clima; Conhecer os fundamentos da 
poluição do ar, fontes, efeitos e métodos de determinação; Conhecer as fases 
do ciclo hidrológico, bacias hidrográficas, cálculos e métodos utilizados em 
hidrologia. 

BIBLIOGRAFIA 
Boubel, R.W., Fox, D.L., Turner, D.B. Stern, A.C. S. P., 1994, Fundamentals of Air 
Pollution, USA, Academic Press, 2 ed.. 
Garcez, L. N. Hidrologia. Ed. Universidade de São Paulo, São Paulo, 1967. 
Meetham, A. R.. Atmospheric Pollution Its History, Origins and Prevention. 
Pergamon Press, 4 a ed, 1981. 
Stull, R. B., 1993, An Introduction to Boundary Layer Meteorology, 6 ed, 
Dordrecht, Kluwer Ac. Publ., 670 pp. 
Tucci., C. M. Hidrologia, Ciência e Aplicação. Ed. Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 1a  ed., 1991. 
WMO, Compendio de Meteorologia, Química Atmosférica y Meteorologia de La 
Contaminacion del Aire, Vol II, Parte 6, Organizacion Meteorologica Mundial, 
Ginebra, Suiza. 
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METEOROLOGIA OPERACIONAL 

4º ANO 

EMENTA 
Organização da Meteorologia; Base de dados meteorológicos; Centros de Previsão; 
Sistemas meteorológicos. 
OBJETIVOS 
Geral: Fornecer conhecimento sobre a organização da Meteorologia em 
âmbito nacional e internacional, e o fluxo de dados e de informações 
meteorológicas nas instituições públicas e privadas de meteorologia. 
Específicos: Organização da meteorologia no Brasil; Conceitos básicos de 
planilhas e bancos de dados, técnicas para armazenamento, processamento e 
consulta de dados meteorológicos; Preparar para as atividades executadas em 
um centro de previsão; Identificar os diversos sistemas meteorológicos 
atuantes no Brasil. 

BIBLIOGRAFIA 
CPTEC, Climanálise. Boletim de Monitoramento e Análise Climática. 
Edição Especial Comemorativa de 10 anos. 
Guiney, John L. Innovations and New Technology for Improved Public 
Weather Services. WMO. 
Pielke, Roger. A. Mesoscale Meteorological Modeling, Academic Press, 
2002. pp 676.  
Ray, Peter S. Mesoscale Meteorology and Forecasting. American 
Meteorology Society, 1986,pp 793. 
UNIVAP. V Curso de Interpretação de Imagens e Análise Meteorológica, 
São José dos Campos, São Paulo, 1997. 
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