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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 (Inglês/Espanhol) 10 

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 13 

Matemática 12 

Química 14 

Sociologia 6 

Informática 17 

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

Curso: Curso Integrado de Informática 

Eixo Tecnológico Informação e Comunicação 

Modalidade Presencial regular 

Formatação Articulada Integrada 

Habilitação Técnico em Informática 

Turnos Diurno (2) 

Vagas por turno 40 

Carga Horária do Núcleo 
Profissional 

980h/a 

Carga Horária do Núcleo 
Integrador 

210h/a 

Carga Horária Núcleo 
Básico 

2660h/a 

Estágio 400h 

Carga Horária Total (com 
estágio) 

3780h/a 

Periodicidade Letiva Anual 

Duração 4 anos 

Ano da primeira oferta 2013 

Telefone da coordenadoria 21 2566-3037 

Telefone da Sala de 
Professores 

21 2566-3046 

E-mail do coordenador jquadros80@expresso.cefet-rj.br 

Localização da 
coordenadoria 

Av. Maracanã 229, Pavilhão 1 – Rio de Janeiro – 
RJ CEP: 20271-110 

Quadro 2: Identificação e Dados Gerais do Curso 
Fonte: Arquivos Coordenação de Informática 

 

2 APRESENTAÇÃO 

 A ideia do ensino de Informática nessa instituição originalmente  nasceu como 

uma especialização do Curso Técnico de Eletrônica no ano de 1998. Contudo, já 

no ano 2000, através da portaria de no 46/2000, do Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), oficializou-se a criação do 

Curso Técnico de Informática como um curso independente. 

 No início, o curso estava localizado no Campus III, na Rua General Canabarro 

352, Maracanã, e tinha em sua estrutura física 3 laboratórios, 2 salas de aula e 

uma sala de coordenação. O primeiro currículo apresentava 28 disciplinas 

totalizando 1440 horas, fora 400 horas de estágio. 
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De 2002 a 2003, também foi oferecido, em paralelo, a modalidade subsequente, 

com 1008 horas e 19 disciplinas, cuja última turma formou-se em 2005. Sendo 

que, a partir desse ano, foi oferecido somente a modalidade de concomitância 

com o ensino médio. 

 Em 2006 o curso foi transferido para o Pavilhão 1, do Campus I do CEFET-RJ 

(Av. Maracanã 229), onde se encontra desde então.  Nesse novo local existem 

atualmente 6 laboratórios, 3 salas de aula, 1 sala de pesquisa, 1 sala de 

coordenação e 1 sala para controle da rede. Destes laboratórios, 4 comportam até 

21 computadores, sendo 20 para os discentes, o que permite aulas para até 40 

discentes, (considerando 2 discentes por computador), e uma máquina é alocada 

somente para o professor. Dois laboratórios possibilitam aulas a até 30 discentes 

(com 15 máquinas) e mais a máquina do professor. As salas de aulas podem 

suportar até 45 discentes. Os laboratórios e as salas de aula também estão 

providos com equipamento multimídia. 

 Em 2009 houve uma revisão curricular providenciada pelo colegiado, que 

resultou em alterações no currículo do curso. Essas alterações foram 

apresentadas e aprovadas em reunião do Conselho de Professores do Ensino 

Médio Técnico de 2009. Elas foram baseadas em observações e consultas aos 

meios profissionais, no qual chegou-se a conclusão que o ramo mais adequado, 

associado  às empresas na região econômica influenciada pela Unidade 

Maracanã,  seria o mercado de programação e desenvolvimento. Nessa 

modificação o curso passou a contar com 20 disciplinas, oferecidas em 1296 

horas, com 400 horas de estágio,  com as quais se continuou a abranger as 

principais áreas de informática: Arquitetura de Computadores e Sistemas 

Operacionais, Rede de Computadores. Lógica e Linguagens de Programação, 

Banco de Dados e Modelagem de Sistemas, mas focando mais em programação 

e desenvolvimento de sistemas. A modalidade ainda era concomitante e a 

previsão de termino da última turma nessa modalidade é dezembro de 2016. 

 Outra mudança geral no curso, de modo a torná-lo mais ágil, foi motivar e 

facilitar aos discentes a participação em eventos e competições de programação, 

em nível local e nacional, de modo que os discentes pudessem interagir com 

outros discentes, de outros cursos, e verificar os conhecimentos aprendidos 

através dessas competições. Já em 2008 deu-se início a essas participações, 
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sendo uma na Olimpíada Brasileira de Informática (que é patrocinada pela 

Sociedade Brasileira de Computação) e outra que foi a Olimpíada de Informática 

da Hostnet (de âmbito privado), ambas de abrangência nacional.  

 Desde então os discentes do curso têm participado das diversas versões da 

OBI, com ótimos resultados, tais como, uma medalha de bronze  em 2009 e duas 

de prata, uma em 2010 e outra em 2011, na modalidade de maior nível da 

competição (programação Nível 2), e duas menções de “Honra ao Mérito” em 

2013, na modalidade de programação Nível 1. Outros resultados em competições 

nacionais foram: dois segundos lugares na Olimpíada de Algoritmos da Hostnet 

(2007 e 2009) e um terceiro lugar na Copa CRIA Nacional (em 2013). Houve 

também participações em maratonas locais de Informática patrocinada por 

universidades, onde também os discentes do curso foram bem sucedidos. 

 Desde 2011 o curso também passou a colaborar no âmbito de pesquisa e 

extensão, no qual diversos discentes iniciaram sua participação em projetos de 

iniciação científica de nível  médio/técnico (PIBIC-EM), com direito a bolsa. Alguns 

discentes também começaram sua participação no programa de monitoria, 

iniciando uma experiência docente na área. Como resultado dessas participações 

ampliou-se o número de projetos para Exposição na EXPOTEC, da Semana de 

Extensão, patrocinada pelo CEFET/RJ anualmente, e também de submissões de 

artigos em simpósios e congressos nacionais, nos quais se tem verificado um alto 

índice de aceitabilidade dos mesmos. 

 Em 2013 houve outra mudança no curso, que passou do regime de 

concomitância (interna e externa) para a modalidade integrada.  Nesse tipo de 

modalidade o ensino do núcleo básico e o ensino do núcleo profissional (as 

antigas disciplinas do técnico concomitante) são oferecidos de forma integrada, 

com um currículo que visa não somente a formação profissional/tecnológica, mas 

também uma formação humana adequada para a instituição do homem pleno, 

com conceitos de cidadania e de conceitos que possam integrar o cidadão no 

contexto da vida em sociedade.  

 Desse modo o discente formado nessa nova modalidade tem seu papel dentro 

da nossa moderna sociedade, com capacidade e disposição de atuar, não 

somente como um agente de produção econômica, mas principalmente como 

cidadão comprometido com o desenvolvimento geral do país. 
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2.1 A ESCOLA DE INFORMÁTICA 
 

 O Curso Integrado de Informática faz parte de um grande projeto 

acadêmico denominado Escola de Informática e Computação do CEFET/RJ. O 

objetivo desse projeto é abranger no mesmo espaço físico todos os graus de 

ensino relacionados à informática e computação nessa unidade e facilitar troca de 

experiências entre os diversos níveis, motivando os discentes a continuar na 

Instituição, desenvolvendo-se uma integração entre esses níveis no âmbito de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 A Escola de Informática e Computação (EIC) é um ente lógico, não se 

constituindo de um elemento físico pertencente ao organograma da instituição, e é 

formada, até 2013, pelos cursos Integrado de Informática, Superior de Tecnologia 

de Sistemas para Internet e o Bacharelado de Ciência da Computação. 

 O objetivo dessa organização lógica é trabalhar na convivência acadêmica, 

apresentar aos discentes de todos os níveis a oportunidade de troca de 

conhecimentos e interação, implementar de forma efetiva a verticalização do 

ensino, que é uma parte componente no PPI do CEFET/RJ, e incrementar a área 

da pesquisa para apoiar o Grupo de Pesquisa, também integrado à Escola, que  

trabalha com as linhas de pesquisa em Mineração de Dados para Negócios e  

Informática para Educação. Essa forma de organização visa fornecer benefícios 

para todos os discentes, de todos os níveis e cursos que compõem a EIC.  

 É uma estratégia pela qual foi possível inserir os discentes do nível médio-

técnico no mundo da pesquisa, que passou a ser mais um instrumento didático-

pedagógico do curso. Possibilitando, aos mesmos, acesso ao campo da produção 

científica e ao convívio com pessoas de um nível profissional mais avançado, 

sejam outros discentes ou profissionais que participem de congressos e simpósios 

no país. 

 Por esse instrumento foi possível fortalecer o triângulo Ensino-Pesquisa e 

Extensão, inserindo-o dentro do Curso Integrado de Informática, sendo que, desde 

sua implementação, já houve diversas participações em torneios de algoritmos e 

publicações de trabalhos de nossos discentes do técnico em eventos regionais, 

nacionais e até internacionais, possibilitando aos mesmos um acesso a um mundo 
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cuja visão e a curiosidade científica passam a fazer parte do currículo e do 

aprendizado dele de forma natural e lúdica. 

 

3 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

3.1 JUSTIFICATIVA 
 

 O mundo atual vive a era da Sociedade da Informação e do conhecimento, 

na qual assumem papel de relevância empresas e pessoas capazes de agir 

baseadas na percepção e na relação de fatos globais. Valoriza-se o capital 

intelectual, ativo das empresas, nem sempre materializado de maneira concreta, 

mas que envolve o conhecimento sobre como realizar processos e tomar boas 

decisões nos diversos níveis corporativos. 

 Neste cenário, o ensino de Informática assume um papel de grande 

importância social, devendo formar profissionais que, além de uma boa base 

técnico-científica, possuam a capacidade de refletir, analisar, discernir e influir 

sobre as mais diversas questões do mundo contemporâneo, em particular àquelas 

relacionadas com as implicações da tecnologia computacional na sociedade. 

Afinal, a Informática tomou-se uma realidade concreta e irreversível, cujo estágio 

tecnológico impõe uma presença que já não pode ser ignorada pela sociedade. A 

formulação de modelos que explicitem, incorporem e processem conhecimento 

também é uma característica desejável ao profissional de Informática. 

Apesar de relativamente novo, esse curso tem tido uma aceitação muito 

boa por parte da comunidade, com uma procura crescente a cada ano. É sabido 

que muitos dos discentes formados são aborvidos pelo mercado de trabalho, o 

que atesta a alta qualidade de ensino do Curso Integrado de Informática do 

CEFET/RJ. Ao mesmo tempo, uma parcela significativa desses discentes 

formandos do Curso Integrado de Informática continua seus estudos, procurando 

uma instituição de ensino superior. 
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3.2 OBJETIVOS 

 

 O Curso Integrado em Informática tem como objetivo preparar profissionais que 

possam trabalhar de forma ampla no ambiente de Tecnologia de Informação. Para 

isso o plano do curso abrange disciplinas que contemplam as cinco grandes áreas 

de Informática: Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais, 

Linguagens de Programação e Estrutura de Dados, Banco de Dados, Rede de 

Computadores e Análise e Modelagem de Sistemas, sendo que o foco principal é 

a formação de programadores e desenvolvedores de sistemas computacionais. As 

disciplinas oferecidas apresentam características contextualizadas da Ciência da 

Computação para o nível técnico e dentro das perspectivas esperadas pelo 

mercado. 

 O projeto curricular deste curso se baseia na legislação sobre a nova educação 

profissional que inclui, entre algumas leis, a/o: 

 Lei 9394/96; 

 Decreto 2208/97; 

 Resolução 04/99 CNE; 

 Parecer 16/99 CNE. 

 

4 REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 

 O requisito de acesso básico na modalidade Integrada do curso é ter o ensino 

fundamental completo, ou seja, o 9ª ano. 

 A  forma de acesso dá-se através de concurso público, cujo edital é construído 

de acordo com a legislação em vigor. 

 

5 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

 O profissional formado por esse curso estará habilitado a: 

 desenvolver programas de computador, seguindo as especificações e 

paradigmas da lógica de programação e das linguagens de programação;  

 utilizar ambientes de desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e 

banco de dados; 
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 realizar testes de programas de computador, mantendo registros que 

possibilitem análises e refinamento dos resultados; e 

 executar manutenção de programas de computadores implantados. 

 

 Essas funções podem ser executadas em Instituições públicas, privadas e do 

terceiro setor que demandem sistemas computacionais, especialmente 

envolvendo programação de computadores. 

 

6 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

6.1 PRINCÍPIOS NORTEADORES 
  

 A organização curricular do curso observa as determinações legais presentes 

na Lei nº 9.394/96, alterada pela Lei nº 11.741/2008, nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, bem como nos 

princípios e diretrizes definidos no Projeto Político-Pedagógico do CEFET/RJ. 

 Os cursos técnicos de nível médio possuem uma estrutura curricular 

fundamentada na concepção de eixos tecnológicos constantes do Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), aprovado pela Resolução CNE/CEB nº. 

03/2008, com base no Parecer CNE/CEB nº. 11/2008 e instituído pela Portaria 

Ministerial nº. 870/2008. Trata-se de uma concepção curricular que favorece o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas integradoras e articula o conceito de 

trabalho, ciência, tecnologia e cultura, à medida que os eixos tecnológicos se 

constituem de agrupamentos dos fundamentos científicos comuns, de 

intervenções na natureza, de processos produtivos e culturais, além de aplicações 

científicas às atividades humanas. 

 O Curso Integrado de Informática é anual, com duração de 4 anos, em dois 

turnos distintos (manhã e tarde) no qual a cada ano pretende-se cumprir um 

programa de preparação progressiva  de um profissional da área, de modo que: 

 No 1º ano o discente deverá iniciar nas noções de informática básica, 

montagem e manutenção de computadores e introdução a algoritmos e soluções 

de problemas usando lógica, matemática, artes, química, filosofia e sociologia, 

ciências biológicas, língua portuguesa e literatura brasileira. 
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 No 2º ano o discente vai aprender os conceitos de programação básica, 

fundamentos de engenharia de software e redes de computadores. Também 

acrescentará mais noções de matemática, língua portuguesa e literatura brasileira, 

filosofia e sociologia, química e biologia e iniciará nos conhecimentos de física, 

geografia e história.  

 No 3º ano ampliar-se-ão os conceitos relacionados de informática, ministrando-

se as componentes curriculares de banco de  dados, projeto e desenvolvimento de 

software e desenvolvimento para a internet. No núcleo básico continuar-se-á no 

ensino de matemática, língua portuguesa e literatura brasileira, física, química, 

filosofia e sociologia, geografia e história e serão introduzidas as noções de língua 

estrangeira. 

 No 4º ano os conhecimentos aprendidos poderão ser postos em prática através 

de  projetos finais  e na visão de tópicos especiais em programação (tais como 

aprofundamento de jogos eletrônicos, educação utilizando informática, entre 

outros aspectos). No núcleo básico serão dados os últimos conceitos de 

matemática, língua portuguesa e literatura brasileira língua estrangeira, e 

geografia e história. 

 Conforme visto, no 1o  ano serão fornecidos a base para o curso como um todo, 

nos 2º e 3º anos será ampliada à ênfase nas componentes curriculares técnico-

profissionalizantes, de modo a permitir a criação de vínculos do discente com a 

vida profissional. No 4º ano será aquele no qual o discente vai se dedicar ao 

projeto final. 

 Outro item observado é que a proposta pedagógica do curso está organizada 

por núcleos distintos de aprendizado os quais favorecem a prática da 

interdisciplinaridade, apontando para o reconhecimento da necessidade de uma 

educação  profissional e tecnológica integradora de conhecimentos científicos e 

experiências e múltiplos saberes advindos do mundo do trabalho, e possibilitando, 

assim, a construção do pensamento tecnológico crítico e a capacidade de intervir 

em situações concretas. 

 Essa proposta possibilita a realização de práticas interdisciplinares, assim como 

favorece a unidade dos projetos de cursos em todo o CEFET/RJ, concernente a 

conhecimentos científicos e tecnológicos, propostas metodológicas, tempos e 

espaços de formação. 
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 Pretende-se que esse curso possa abranger múltiplos núcleos de 

conhecimento, sempre com a visão de integração e multidisciplinaridade, se 

organizando da seguinte forma: 

 Núcleo básico: Relativo a conhecimentos científicos imprescindíveis ao bom 

desempenho acadêmico dos ingressantes. Constitui-se de uma proposta de 

revisão de conhecimentos de formação geral que servirão de base para a 

formação técnica. Tem como elementos indispensáveis o domínio da língua 

materna, conhecimentos de ciência sociais (de acordo coma legislação vigente) e 

os conceitos das ciências exatas e da terra, de acordo com as necessidades do 

curso. 

 Núcleo integrador: Contém conhecimentos associados ao núcleo básico e 

também ao núcleo profissional, funcionando como componentes curriculares de 

integração ou apoio aos outros dois núcleos. Essa abordagem traduz-se em 

conteúdos de estreita articulação com o curso, por eixo tecnológico, e elementos 

expressivos para a plena integração curricular. Ao longo de cada ano haverá um 

componente curricular, denominado Projeto Integrador, cujo principal propósito é a 

integração dos conhecimentos das componentes curriculares do núcleo básico 

com as do núcleo profissional,  baseados na metodologia de  projeto como 

instrumento pedagógico. Dessa forma os conhecimentos podem ser 

suplementados e possibilita-se a contextualização dos saberes adquiridos com  a 

área alvo do curso. Um objetivo paralelo é que se forme não apenas um simples 

técnico, mas um cidadão que saiba entender e aplicar os vários campos de 

conhecimento adquirido no curso tanto no mundo profissional, como em toda vida 

pós-curso. A instrumentalização desse recurso será  conduzida de forma a 

integralizar os conceitos de todos os núcleos de modo a permitir que em cada ano 

desenvolva-se um projeto associado as necessidades dos discentes e professores 

do curso. 

 Núcleo profissional: relativo a conhecimentos da formação técnica específica, 

de acordo com o campo de conhecimentos do eixo tecnológico, com a atuação 

profissional e as  regulamentações do exercício da profissão. Vai contemplar as 

componentes curriculares da área profissional associadas ao curso, e outras  

componentes técnicas que atuam como componentes complementares ao núcleo 

integrador. 
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 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 Sobre o Entendimento do Núcleo Profissional 

  

 O catálogo de cursos técnicos vistos no e-MEC, determina que os cursos de 

formação de técnicos de Informática deve ter no mínimo 1000 horas dedicadas a 

formação profissional. No curriculo atual do curso, na modalidade integrada, 

existem 980 horas pertencentes ao núcleo profisisonal e 280 horas do núcleo 

integrador, que também é um componente do núcleo profissional, perfazendo, 

com isso, 1260 hora totais para a formação profissional na área de técnico de 

informática. Dessa forma, cumpre-se as horas necessárias a formação desse tipo 

de profisional, dentro das normas do MEC. Além disso, complementado-se as 

orientações do Catálogo Nacional de Curso Técnicos do MEC, o curso também 

tem laboratórios, para atender as necessidades do núcleo profissional/integrador e 

acesso à biblioteca, com diversos títulos na área. 

 
 

6.2 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

6.2.1 Iniciação Científica 

 

 O Curso Integrado de Informática participa ativamente da concorrência de Bolsa 

de Iniciação Científica oferecidas pelo Departamento de Iniciação Científica do 

CEFET/RJ para discentes do nível médio/técnico (o PIBIC-EM).  

Todo ano, significativa quantidade de discentes têm sido contemplados com 

bolsas de Iniciação Científica para participarem de projetos de pesquisa na área 

de Mineração de Dados, e-Science e Informática voltada para Educação. Essa 

prática também envolve projetos de robótica, BigData, Cloud Compunting e jogos 

eletrônicos. 
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6.2.2 Monitoria 

 

 A Monitoria é um programa oficialmente implementado em todo o CEFET/RJ, 

para todos os níveis de ensino, desde 2011, mas já era praticado na EIC, como 

monitoria voluntária desde 2009. 

Atualmente, os discentes que são escolhidos como monitores recebem uma 

bolsa e podem trabalhar no auxílio aos professores e componentes, além de poder 

ter acesso aos laboratórios, cooperando com os professores para a instalação e 

atualização de softwares utilizados nas aulas. 

A Monitoria constitui-se como um importante elemento na formação acadêmica 

dos discentes do Curso Integrado que desejam ter aproximação com as  práticas 

docentes, pois é uma oportunidade de se trabalhar mais próximo às atividades de 

um professor e aos métodos didáticos existentes para as componentes  

curriculares de um modo geral. 

 

6.2.3 Projeto Final 

 

 O Projeto Final não é apenas uma componente  é uma prática pedagógica de 

ensino utilizada na EIC, em todos os níveis, desde 2009, visando dar ao discente 

chance de por em prática os conteúdos de aprendizado ministrados ao longo de 

cada curso. 

No Curso Integrado de Informática o Projeto Final é utilizado para estimular no 

discente o desejo de construir produtos (softwares e aplicativos) que demonstrem 

como seus conhecimentos foram bem assimilados, de maneira que seja possível a 

evolução para trabalhos de cunho científico. O Projeto Final foca que sejam feitos 

aplicativos bem elaborados e que representem uma ferramenta útil para as áreas 

de Informática na Educação e Mineração de Dados. 

A ideia de se fazer  ao final do curso um aplicativo de uso sistêmico para áreas 

específicas é estimulado aos discentes desde o 1o ano de sua vida acadêmica no 

Curso 
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6.2.4 Estágio Supervisionado 

 

 Mesmo sendo uma prática obrigatória para obtenção do diploma do curso, o 

Estágio também representa uma atividade complementar de cunho pedagógico. 

Nessa atividade o discente interage em um ambiente profissional real de modo a 

fazer prova da utilidade dos conhecimentos aprendidos no curso. 

Nessa atividade todos os conhecimentos do curso são postos a prova, tantos 

os profissionais, quanto os do núcleo básico. No Estágio os discentes aprendem o 

valor do trabalho em grupo, a responsabilidade profissional, a importância da ética 

na sua área de trabalho, entre outras características que ajudam o mesmo na 

formação de seus conceitos como cidadão. 

 

6.3 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 dediquem ao extermínio da disciplina, mas 

que abram espaço para o diálogo entre as diferentes áreas de construção do 

saber, 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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6.4 MATRIZ CURRICULAR 
 

 

INFORMÁTICA 

 
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* - 6 210 

Língua Estrangeira - - 2 2 4 140 

Artes 2* - - - 2 70 

Matemática 4 2 2 2 10 350 

Física - 3 3 - 6 210 

Química 3 3 2 - 8 280 

Biologia 4 2 - - 6 210 

Sociologia 2 2  2  2 6 210 

Filosofia 2 
 

2 
 

2 2 6 210 

História 0 2 2 2 6 210 

Geografia 0 2 2 2 6 210 

Desenho 2 - - - 2 70 

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

Introdução à Informática 2 - - - 2 67 

Estruturas de hardware e software básico 4 - - - 4 133 

Algoritmos Computacionais e Estruturas de 
Dados 

- 4 
- - 

4 133 

Redes de Computadores - 4 - - 4 133 

Fundamentos de Eng Software - 2 - - 2 67 

Projeto e Administração de BD - - 4 - 4 133 

Projeto e Desenvolvimento de Sistemas - - 2 - 2 67 

Fundamentos de Desenvolvimento para a 
Internet 

- - 
2 

- 
2 67 

Tópicos Especiais em Programação - - - 4 4 133 

Projeto Final (núcleo Integrador) - - - 4 4 133 

Seminário de Integração (núcleo integrador) - - - 4 4 133 

Prática Profissional - - - - 
 

400 

Total 27 28 27 24 114 4313 

Quadro 3: Matriz Curricular 
Fonte: Arquivos Coordenação de Informática 

 
 

*As disciplinas Educação Física e Artes são oferecidas no contra-turno. 

 

 



23 

 

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 verificação das competências adquiridas pelos discentes dos cursos técnicos 

é entendida, no CEFET/RJ, como um processo contínuo de testagem e de 

observação de procedimentos dos educandos, tanto em sala de aula, nos 

ambientes de laboratório, quanto nos trabalhos de pesquisa e extensão.  

Os discentes podem ter como instrumentos de avaliação provas, seminários, 

projetos associados aos componentes curriculares, participações em eventos, 

entre outras diversas formas de se fazer uma avaliação que permita atestar os 

conhecimentos aprendidos ao longo do curso. 

Os critérios, inicialmente adotados e sujeitos a revisões, de acordo com as 

transformações previstas na estrutura dos cursos, encontram-se melhor 

especificados nas edições anuais do Manual do Discente do Curso Médio 

Integrado. 

 

 

 

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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7.1 CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO 
 

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  

 

7.2 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  no 

que se refere a "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, 1996, 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 
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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

   

  

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. 

 

Ao final de todo esse processo o discente poderá ser aprovado ou reprovado.  

Caso fique reprovado o discente terá que voltar a cursar o ano em que foi 

reprovado, podendo solicitar isenção das componentes curriculares daquele ano, 

nas quais ele tiver sido aprovado anteriormente, sem haver necessidade de repeti-

las. 

 

8 BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

O Curso de Informática encontra-se localizado no Pavilhão I, Campus I do 

CEFET-RJ, Unidade Maracanã. O espaço físico é composto dos seguintes 

ambientes e salas: 

1º Andar 

 Laboratório de Software I. 

 Laboratório de Software II. 
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 Laboratório de Software III. 

 Laboratório de Software IV. 

 Sala da Coordenadoria. 

 Laboratório de Pesquisa. 

2º Andar 

 Laboratório de Rede de Computadores. 

 Laboratório de Software V. 

 Sala de Aula (1). 

 Sala de Aula (2). 

 Sala de Aula (3). 

 Sala dos Servidores da Rede. 

Onde: 

 Laboratório de Rede de Computadores: 

Capacidade: 32 discentes 

Objetivo: Capacitar o discente para instalação e configuração de redes de 

computadores (protocolos, sistemas operacionais, etc) e mostrar o funcionamento 

dos componentes da mesma. Além de permitir que possa funcionar um ambiente 

de programação dentro de uma rede de computadores. 

 

 Laboratório de Software I: 

Capacidade: 40 discentes 

Objetivo: Capacitar o discente para uso de ferramentas que possibilitem o 

desenvolvimento de softwares. 

 

 Laboratórios de Software II: 

Capacidade: 40 discentes 

Objetivo: Capacitar o discente para uso de ferramentas que possibilitem o 

desenvolvimento de softwares. 

 

 Laboratórios de Software III: 

Capacidade: 40 discentes 

Objetivo: Capacitar o discente para uso de ferramentas que possibilitem o 

desenvolvimento de softwares. 
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 Laboratórios de Software IV: 

Capacidade: 40 discentes 

Objetivo: Capacitar o discente para uso de ferramentas que possibilitem o 

desenvolvimento de softwares. 

 

 Laboratório de Software V: 

Capacidade: 32 discentes 

Objetivo: Prover um ambiente de apoio de práticas às componente s do curso de 

informática. 

 

 Laboratório de Pesquisa: 

Capacidade: 10 discentes 

Objetivo: Prover ambiente para desenvolvimento de projetos científicos 

relacionados ao curso de computação. 

  

 Sala de Aula 1 

Capacidade: 45 discentes 

Objetivo: Prover ambiente para aulas teóricas do curso. 

 

 Sala de Aula 2 

Capacidade: 45 discentes 

Objetivo: Prover ambiente para aulas teóricas do curso. 

 

 Sala de Aula 3 

Capacidade: 45 discentes 

Objetivo: Prover ambiente para aulas teóricas do curso. 

  

 Sala da Coordenação do curso 

Objetivo: Ambiente para as atividades administrativas e acadêmicas relacionadas 

a coordenação do curso. 

 

 Sala dos Servidores de Rede 
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Objetivo: Ambiente de localização dos servidores, conexão de fibra ótica. Nesta 

sala estão os estagiários do curso e nela são feitos os consertos associados a 

problemas que possam ocorrer nos laboratórios. 

 

9 PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

9.1 DOCENTES DO NÚCLEO BÁSICO 
 

Seu papel é ministrar as componentes curriculares do núcleo básico e 

integrador (no caso da componente curricular de desenho) em consonância com 

os objetivos de formação do curso.  A ideia básica é atender as necessidades de 

multidisciplinaridade, de modo que o ensino do núcleo básico esteja integrado ao 

ensino do núcleo profissional. 

Os profissionais desse núcleo são todos formados nas suas respectivas 

licenciaturas ou áreas profissionais, com a maioria do quadro com formação em 

pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado). Muitos desses docentes 

exercem atividades em pesquisa e extensão, no qual há possibilidade de 

envolvimento dos discentes do curso integrado.  O regime de trabalho constitui-se, 

no geral, dedicação exclusiva (DE), existindo, também, professores com regime de 

trabalho de 40h e 20h. 

 

9.2 DOCENTES DO NÚCLEO PROFISSIONAL 
 

Seu papel é ministrar as aulas das componentes curriculares profissionais em 

consonância com os objetivos do curso e de acordo com as ementas oferecidas. 

O quadro de docentes do núcleo profissional permite a composição de  

professores trabalhando em regime DE ou 20 horas. Esses docentes são 

escolhidos dentro das diversas especializações existentes na Tecnologia de 

Informação (TI), de forma que todas as áreas básicas de Informática estejam 

cobertas. O grau de qualificação acadêmica também é contemplado, pois existem 

professores com doutorado, mestrado e especialização, no campo profissional do 

curso. Além disso, 80% do quadro de docentes apresenta experiência profissional 

prática de mais de cinco anos na área de TI. 
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O curso tem necessidade de um quadro básico de 17 professores no núcleo 

profissional, distribuídos da seguinte forma dentro das áreas de atuação de TI: 

 

Área de atuação Docentes alocados 

Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais 3 

Rede de Computadores 3 

Banco  de Dados 3 

Análise de Sistemas de Informação 3 

Estrutura de Dados e Programação 5 

Quadro 5: Docentes Alocados por Área de Atuação 
Fonte: Arquivos Coordenação de Informática 

 
 

9.3 ADMINISTRATIVOS  
 

O curso exige um técnico-administrativo para cada turno, e também dois 

analistas de sistemas e TI para cuidar da instalação, manutenção e suporte aos 

equipamentos que compõem os laboratórios de modo que se permita a 

continuidade das atividades acadêmicas do curso (ensino, pesquisa e extensão) 

que compõem o curso. 

 

9.4 AUXILIARES DO CURSO 

 

Há um docente, podendo ser um pedagogo, alocado para atender 

especificamente às necessidades didático-pedagógicas específicas do curso. 

Esse profissional vai prestar apoio pedagógico aos alunos, auxiliando-os nas suas 

deficiências básicas, será uma interface com núcleo pedagógico geral da 

Instituição, auxiliará nas confecções das propostas didáticas dos componentes 

curriculares do curso e vai trabalhar com as ferramentas de medição de qualidade 

do curso como um todo. 

Existe outro docente responsável pela área de pesquisa e extensão, atuando 

no apoio aos discentes para participação nesse tipo de atividades, tais como, 

olimpíadas acadêmicas, participações em feiras e simpósios de extensão e de 
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pesquisa e participação e publicações em simpósios, congressos e periódicos 

nacionais.   

10 CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS 

 Ao final dos quatro anos do curso o discente fará jus aos certificados de ensino 

médio e de técnico na profissão de Técnico em Informática, dentro dos critérios 

limitados pela legislação. Reiterando-se que ambos os diplomas só poderão ser 

emitidos após o cumprimento de todas as componentes curriculares do curso ao 

longo dos quatro anos, não sendo emitido nenhum diploma ou certificado 

intermediário. 

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. 

 

BIOLOGIA 

1º 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. 
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BIOLOGIA 

1º 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 

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 critico 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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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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DESENHO 

1º ANO 

EMENTA 
- Analisar os recursos expressivos da linguagem gráfica, relacionando formas, 
convenções e normas de modo a construir um conjunto básico de 
informações. 
-  Procurar e sistematizar informações relevantes para a compreensão de 
situações problemas. 
-  Utilizar ferramentas de desenho assistido por computador para a 
representação gráfica. 
-  Realizar produções gráficas. 
-  Desenvolver o raciocínio espacial e a percepção visual. 
-   Analisar os sistemas de representação Bi e Tri dimensional. 
-   Ler e interpretar as diferentes formas da representação  gráfica, como mais 
uma linguagem a ser explorada na vida real. 

OBJETIVOS 
Revisão de figuras geométricas planas. Identificação das formas geométricas 
na natureza. Identificação das formas geométrica em objetos tridimensionais e 
representações gráficas. Composição de formas geométricas. Matemática da 
repetição. Representação de objetos tridimensionais em projeção. Vistas 
ortográficas. Perspectiva isométrica e Cavaleira. Desenho com auxílio de 
softwares gráficos vetoriais. 

BIBLIOGRAFIA 
- IMENES, Luiz Márcio Pereira. Geometria dos Mosaicos. Rio de Janeiro: 
Scipione, 1995. 
- ELAM, Kimberly. Geometria do Design. São Paulo: Cosac Naify, 2010. 
- MICELI, M.T. e FERREIRA, Patricia. Desenho Técnico Básico. Rio de 
Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2008. 
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INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA 

1º ANO 

EMENTA 
Definições de informática elementar. Configuração e manipulação de arquivos 
em sistemas operacionais. Recursos da Internet. Introdução a algoritmos. 
Resolução de problemas em PseudoLinguagem. Recursos de lógica utilizando 
indução, analogia, decomposição, negação, contradição e generalização. 
Estilos de algoritmos. Ferramentas para desenvolvimento de algoritmos. 

OBJETIVOS 
- Apresentar os conceitos iniciais de informática, computadores e sistemas 
operacionais. 
- Permitir ao discente criar e manipular algoritmos computacionais de modo 
que o mesmo possa usar esses algoritmos para solucionar problemas através 
de uma linguagem de computador 

BIBLIOGRAFIA 
- MONTEIRO, M. A. Introdução à Organização de Computadores. 5ª 
edição. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 
- CORMEN, T. H., LEISERSON, C. E, RIVEST, R. L e STEIN, C., Algoritmos 
- teoria e prática, Rio de Janeiro: Campus.  
- ZIVIANI, N. Projeto de algoritmos: com implementações em PASCAL e 
C. 3.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 
- ALVES, W. P. Informática fundamental: introdução ao processamento de 
dados. 1.ed. São Paulo: Érica, 2010.  
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ESTRUTURAS DE HARDWARE E SOFTWARE BÁSICO 

1º ANO 

EMENTA 
História da computação. Organização de um computador. Sistemas de 
numeração (decimal, binário, octal e hexadecimal). Introdução à arquitetura de 
computadores (Subsistemas, CPU, Memória, Dispositivos de Entrada e saída, 
barramentos, formato de instrução e seu ciclo). Noções da máquina de Von-
Neumann. Computadores pessoais. Identificação dos componentes físicos do 
computador: placa mãe, fonte, memória, HDs. Montagem básica dos 
componentes de um computador. Introdução de sistemas operacionais (SO). 
Tipos de SO (lote, tempo compartilhado e tempo real) . Mecanismo de 
interrupção. IRQ e DMA. Sistemas de arquivos. Gerenciamento do 
processador. Gerenciamento da memória. Controle de processos. SO 
modernos e suas funções básicas: diretórios, criação de arquivos, segurança 
de acesso e comandos básicos. Conhecimentos básicos dos principais 
sistemas operacionais e tipos de processadores existentes na atualidade, tais 
como: Android, MS Windows, Linux e Unix Like e MacOS, assim como os 
respectivos hardwares (PC, i-Mac, smartphones, i-phones e tablets) onde e 
eles funcionam com seus processadores (Intel, AMD e Motorolla). 

OBJETIVOS 
- Introduzir os conceitos de organização e arquitetura de computadores. 
- Permitir que  o discente posa compreender configurações necessárias a 
montagem de um microcomputador. 
- Apresentar conceitos avançados de sistemas operacionais modernos, tais 
como: arquitetura, controle de processos e gerenciamento de arquivos e 
memória. 

BIBLIOGRAFIA 
STALLINGS, W. Arquitetura e Organização de Computadores. 8ª edição. 
São Paulo: Pearson, 2010.  
TANENBAUM,  A.  S.  Organização  Estruturada  de  Computadores.  5ª 
edição, São Paulo: Prentice-Hall, 2006. 
SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P. B.; GAGNE, G. Fundamentos de sistemas 
operacionais. 8.ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2012.  
TANENBAUM, A. S., Sistemas operacionais modernos. 3.ed. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2010.  
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11.2 2º ANO 
 

BIOLOGIA 

2º 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, morais 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 

2º 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 e as alterações no meio, abordando 
os impactos dentro da perspectiva ambiental, econômica e social; 
- Compreender as relações do conhecimento biológico com aspectos 
econômicos e históricos; 
- 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 

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 
Introdução à Física, Cinemática, Dinâmica,  Energia, Termodinâmica, 
Calorimetria. 

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 
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. 
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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ALGORÍTIMOS COMPUTACIONAIS E ESTRUTURAS DE DADOS 

2º ANO 

EMENTA 
Conceitos da programação estruturada. Implementação de algoritmos em 
linguagem de programação estruturada. Aplicação de lógica de programação 
com uso de uma linguagem de programação específica. Estruturas de decisão 
(simples, composta e seleção), de laço (interativo e iteração). Sub-Rotinas e 
funções. Estruturas de Dados: Vetor; Pilhas; Listas; Filas. Ponteiros. Alocação 
estática e dinâmica. Listas e árvores: algoritmos de inserção e remoção. 
Algoritmos de ordenação. Resolução de problemas com estruturas de dados. 

OBJETIVOS 
- Capacitar o discente a entender as principais estruturas de dados utilizadas 
na computação e saber aplicá-las de forma correta. 
- Capacitar o discente ao processo de raciocínio lógico necessário para a 
solução de problemas de forma algorítmica, e habilitá-lo a reproduzir esta 
solução valendo-se de uma linguagem de programação estruturada.  

BIBLIOGRAFIA 
- ASCENCIO, A. F. G. e CAMPOS, E. A V., Fundamentos da Programação 
de Computadores - algoritmos, Pascal, C/C++ e Java. São Paulo: Pearson 
Education – Prentice Hall.  
- DAMAS, L. M. D., Linguagem C, 10a edição, São Paulo: LTC, 2007.  
- SCHILDT, H., C Completo e Total, 3a edição, São Paulo: Pearson 
Education, Makron Books. 
- SZWARCFITER, J. L. e MARKENSON, L., Estruturas de Dados e seus 
Algoritmos, 3a edição, São Paulo: LTC, 2010. 
- ALVES, W. P.Lógica de programação de computadores: ensino didático. 
1.ed. São Paulo: Érica, 2010.  
- ZIVIANI, N.. Projeto de algoritmos: com implementações em PASCAL e 
C. 3.ed.rev.ampl. São Paulo: Cengage Learning, 2011.  
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REDES DE COMPUTADORES 

2º ANO 

EMENTA 
Topologia e serviços de redes de computadores. Meios físicos. Arquitetura de 
redes de computadores. Tecnologia de redes de computadores. Protocolos de 
redes de computadores (TCP/IP). Redes locais; Redes heterogêneas; 
Introdução à administração de redes; Sistemas de administração de redes; 
Fontes e fluxos de informação; Tecnologias de suporte à administração de 
redes; Gerência proprietária; Tendências em administração e gerência de 
redes; Avaliação de plataformas de gerência; Cálculo de sub-redes, revisão de 
equipamentos de conectividade, estudo de casos (simulações e defeitos em 
redes). Instalação, configuração e manutenção de um sistema operacional de 
rede baseado na arquitetura Microsoft ou Linux. Segurança da gerência de 
redes 

OBJETIVOS 
- Capacitar o discente a entender o funcionamento das principais arquiteturas 
de redes de computadores para redes locais e de longa distância, além de 
reconhecer  e configurar as características dos meios de transmissão,  
protocolos (tais como o TCP/IP)  e dos dispositivos de interconexão de redes. 
- Permitir  que o discente possa projetar, configurar e administrar um ambiente  
de rede de computadores baseado em tecnologias e sistemas operacionais de 
redes mais atuais. 

BIBLIOGRAFIA 
- TANENBAUM, A. S. WETHERALL, D. Redes de computadores. 5.ed. São 
Paulo: Pearson, 2011.  
- COMER ,D. E.. Interligação em Redes com TCP / IP – Quinta Edição. 
Editora Campus. 2008  
- KUROSE. ,J. F. e outros. Redes de computadores e a Internet. Quarta 
edição. Editora Pearson. 2009.  
- MORAES ,D. R.. Redes de Computadores – Técnica e Prática. Editora 
Novatec. 2005.  
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FUNDAMENTOS DE ENG SOFTWARE 

2º ANO 

EMENTA 
Histórico e evolução do gerenciamento de projetos e das metodologias de 
análise. Processo de desenvolvimento de software. Ciclo de vida do 
desenvolvimento de sistemas. Representações gráficas no desenvolvimento 
de sistemas computacionais. Técnicas de levantamento de requisitos e casos 
de uso. Fundamentos em orientação a objetos e modelagem de classes. 
Conceitos, fundamentos e histórico dos projetos de interface homem-máquina 
e de boa usabilidade. Princípios de projeto, implementação e avaliação de 
interfaces. Ferramentas para projetos e desenvolvimento de interfaces 
homem-máquina. Organização de sistemas e métodos. Introdução à 
metodologias de testes de software. 

OBJETIVOS 
- Apresentar ao discente o desenvolvimento de software como uma 
metodologia.  
- Desenvolver a capacidade de o discente realizar de forma correta e 
satisfatória o levantamento de requisitos de um sistema computacional 
- Estudar os aspectos gerais relacionados ao processo de engenharia de 
software.  
- Estudar métodos de análise e projeto de sistemas computadorizados.  
- Estudar e utilizar ferramentas de apoio à análise e projeto de sistemas 
computadorizados 

BIBLIOGRAFIA 
- PRESSMAN, R. S., Engenharia de Software, 6a edição, São Paulo: Mc 
Graw Hill, 2006.  
- FILHO, W. P. P., Engenharia de Software: Fundamentos, Técnicas, 
Métodos e Padrões, 2a edição, São Paulo: LTC, 2003.  
- BEZERRA, E., Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML, 2a 
edição, Rio de Janeiro: Campus, 2007.  
- SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 8.ed. São Paulo: Pearson, 
2007. 
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11.3 3º ANO 
 

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, M.L.A., MARTINS, M.H.P. Filosofando: introdução à filosofia. 4ed. São Paulo: 
Moderna, 2009. 
Col. Os Pensadores, São Paulo: Ed. Abril Cultural, 1979. 
CHAUI, M.S. Iniciação à Filosofia: Ensino Médio. Volume único. São Paulo: Ática, 2010. 
REZENDE, Antônio (org.). Curso de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zaar Editor, 2005. 

 

FÍSICA 

3º ANO 

EMENTA 
Eletrostática, Eletrodinâmica, Eletromagnetismo, Ondas, Óptica Geométrica, Física Moderna. 

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, B.; MÁXIMO, A. Curso de Física, vol 1, 2 e 3. São Paulo: Ed. Scipione, 2011. 
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GEOGRAFIA 

3º 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 

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. 
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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. 
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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. 
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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, 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 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 

 

 
 

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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PROJETO E ADMINISTRAÇÃO DE BD 

3º ANO 

EMENTA 
Introdução aos conceitos básicos de gerência de bases de dados. Derivação 
de um modelo conceitual de dados, a partir de uma descrição de um 
problema. Geração de um banco de dados correspondente a um modelo 
conceitual de dados definido. Modelagem lógica de dados. Álgebra Relacional. 
Linguagens de consulta declarativas. Normalização. Projeto Físico de Bancos 
de Dados. Otimização de consultas. Uso de um SGBD comercial. 

OBJETIVOS 
- Desenvolver, a partir de um conjunto de requisitos especificados, o projeto de 
banco de dados de aplicações relacionais, tomando como base o modelo 
relacional de dados.  
- Compreender as técnicas de desenvolvimento de bases de dados, dando 
especial enfoque ao modelo relacional, desde sua concepção até sua 
implementação.  
- Aprender como acessar e manipular os dados armazenados nas bases que 
produziram, através da linguagem de consulta estruturada.  
- Aprender como administrar e gerenciar sistemas gerenciadores de banco de 
dados modernos 

BIBLIOGRAFIA 
- ELMASRI, R., NAVATHE, S. Sistemas de Banco de Dados. 6a edição. 
Editora Pearson, 2011.  
- SILBERSCHATZ, A., KORTH, H. F., SUDARSHAN. S. Sistema de Banco 
de Dados. 5a edição. Editora Campus/Elsevier, 2006.  
- DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. 8a edição. 
Editora Campus/Elsevier, 2004.  

 

PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

3º ANO 

EMENTA 
Análise e programação de Projetos Orientados a Objetos. Uso da UML como 
ferramenta de análise e documentação no processo de desenvolvimento de 
sistemas computacionais. Estudo de casos para desenvolvimento de sistemas. 

OBJETIVOS 
- Apresentar   ao   discente o desenvolvimento  de  software  como uma 
metodologia. 
- Capacitar o discente em procedimentos e técnicas de desenvolvimento de 
aplicações gerais, com a utilização de modernas plataformas de programação.  
- Desenvolver um estudo de caso para consolidar o conhecimento adquirido 
durante as aulas.  

BIBLIOGRAFIA 
- BEZERRA, E., Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML, 2a 
edição, Rio de Janeiro: Campus, 2006.  
- BOOCH, RUMBAUGH e JACOBSON, UML - Guia do Usuário, 2a edição, 
Rio de Janeiro: Campus, 2006.  
- COCKBURN, A., Escrevendo Casos de Uso Eficazes: Um Guia Prático 
para Desenvolvedores de Software, Porto Alegre: Bookman, 2004.  
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FUNDAMENTOS DE DESENVOLVIMENTO PARA A INTERNET 

3º ANO 

EMENTA 
Criação de páginas de hipertexto, utilizando técnicas de páginas estáticas. 
Criação de estilos (CSS) a serem aplicados nos documentos de hipertexto. 
Ferramentas de manipulação e criação de recursos multimídia para utilização 
em sistemas com tecnologia WEB. Normas e padrões de segurança em 
tecnologia de informação (NBR-ISO/IEC 17.799). Introdução à paginas 
dinâmicas e com conexão assíncrona. Uso de HTML, DHTML, Scripts e 
configuração básica. XML. XML Schema. Desenvolvimento de páginas e sítios 
utilizando plataformas de hipertexto dinâmico com recursos de acesso a 
Banco de Dados. Manipulação de arquivos no formato texto. Captura de 
informações a partir de formulários. Uso de PHP ou Java como linguagens de 
desenvolvimento para Web. 

OBJETIVOS 
- Capacitar o discente em procedimentos e técnicas de desenvolvimento de 
aplicações para a WEB, com a utilização de plataformas para desenvolvimento 
para internet (ou ASP.NET ou Java ou PHP).  
- Desenvolver um estudo de caso para consolidar os conhecimentos 
adquiridos durante as aulas. 

BIBLIOGRAFIA 
- BASHAM, B. e SIERRA, K., Use a Cabeça! Servlets & JSP, 2a edição, Rio 
de Janeiro: Alta Books, 2009.  
- HALL, M. e BROWN, L., Core Servlets e JavaServer Pages, Rio de Janeiro: 
Ciência Moderna, 2005.  
- MANZANO, J. A. N.  G.,  TOLEDO, S.  A. Guia  de  Orientação  e 
Desenvolvimento  de  Sites: HTML, XHTML, CSS e JavaScript/JScript. 1ª 
ed., São Paulo: Érica, 2008. 
- SOUSA, R. F. Aprenda ASP.Net 2.0 AJAX em 15 Passos São Paulo: 
Editora Érica, 2007 
- WALLACE, S. PHP5 – Conceitos, Programação e Integração com Banco 
de Dados. 5ªEdição. Editora Érica, 2008. 
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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, M.S. Iniciação à Filosofia: Ensino Médio. Volume único. São Paulo: Ática, 2010. 
REZENDE, Antônio (org.). Curso de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zaar Editor, 2005. 

 

GEOGRAFIA 

4º 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, R. et al. Conexões: estudos de geografia geral e do brasil. Moderna Plus, 2011. 
Castro, I.E. et al (Orgs). Geografia: conceitos e temas. RJ: 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 

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 
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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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MATEMÁTICA 

4º ANO 

EMENTA 
Introdução ao cálculo: estudo dos limites das funções, derivadas e noções de 
cálculo 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 
Iezzi ,Gelson e outros. Fundamentos da Matemática Elementar. Ed. Saraiva. 
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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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PROJETO FINAL 

4º ANO 

EMENTA 
Utilização dos conceitos de computação aprendidos no curso para produção 
de sistemas computacionais, com orientação de um professor do curso. 

OBJETIVOS 
Produzir um sistema computacional com uso de todas as tecnologias e 
métodos aprendidos durante o curso. Esse sistema pode também ser 
concebido utilizando-se as necessidades vistas nas componentes do núcleo 
básico.  

BIBLIOGRAFIA 
- Qualquer material didático que se faça necessário. 

 
 

TÓPICOS ESPECIAIS EM PROGRAMAÇÃO 

4º ANO 

EMENTA 
Tópicos modernos associados a novos temas na  Ciência  da 
Computação, tais como: Desenvolvimentos e inovações para ambiente web, 
desenvolvimento para dispositivos móveis, software embarcado, produção de 
jogos para entretenimento e educação, entre outros. Desenvolvimento em 
ambiente Android ou similar ou  i-Phone. 

OBJETIVOS 
Apresentar as inovações no campo da tecnologia da informação, tendo em 
vista que essa área de conhecimento está sujeita a constantes atualizações de 
seu conteúdo. 

BIBLIOGRAFIA 
- FEIJO, B., SILVA, F. & S. C. Introdução à Ciência da Computação com 
Jogos: aprendendo a programar com entretenimento. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2010.  
- GEARY, D. Java Server Pages Avançado. Ciência Moderna, 2002.  
- HICKSON, R. Projeto de Sistemas Web Orientados a Interface. 1ª ed., 
Campus: 2003. 
- Qualquer material didático que se faça necessário. 
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