
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FEDERAL CELSO SUCKOW DA FONSECA – CEFET 

DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – DEMET 

COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO REGIONAL 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO PEDAGÓGICO DE CURSO ENSINO 

MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO EM GUIA 

DE TURISMO REGIONAL 

 

 

 

 

   Agosto - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

PLANO 
PEDAGÓGICO 
DE CURSO 

 

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

ENSINO TÉCNICO 
CONCOMITANTE 
EM GUIA DE 
TURISMO 
REGIONAL  



 

 

Diretor Geral 

Carlos Henrique Figueiredo Alves 

Vice-Diretor 

Maurício Saldanha Motta  

Diretora de Ensino 

Gisele Maria Ribeiro Vieira 
 

Chefe do Departamento de Ensino Médio e Técnico 

José Claudio Guimarães Teixeira 

Coordenação Acadêmica 

Mônica de Castro Britto Vilardo 

Coordenação Pedagógica 

Claudia Maria Vasconcelos Lopes 

Coordenador do Curso de Turismo e Redator 

Iomara Albuquerque Giffoni 

Mariana de Araújo Lamego 

 Marcia Algemiro Freire 

Rosane Manfrinato de Medeiros Dias 

Assessoria Pedagógica, Revisão Textual e Elaboração Final 

Allane de Souza Pedrotti 

Rachel Barcelos da Cruz 



 

LISTA DE QUADROS 

 
Quadro 1 Quantidade de Professores por Disciplina 8 

Quadro 2 Identificação e Dados Gerais do Curso 8 

Quadro 3 Cursos Técnicos Propostos Pelo Eixo Hospitalidade e Lazer 9 

Quadro 4 Organização das Avaliações de Sociologia e Filosofia 18 

Quadro 5 Quadro de Disciplinas 19 

Quadro 6 Distribuição das Disciplinas por ano 20 

Quadro 7 Quadro de disciplinas do ensino médio distribuídas por ano 21 

Quadro 8 Perfil do Pessoal Docente e Técnico 32 

 

  



 

 

 Sumário 

 

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

1.1  IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS DO CURSO ................................................ 8 

2 APRESENTAÇÃO ............................................................................................................ 9 

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

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

3.2 OBJETIVO GERAL ................................................................................................... 12 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................... 12 

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

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

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

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

6.2 PROJETO INTEGRADOR ......................................................................................... 16 

6.3 MATRIZ CURRICULAR ........................................................................................... 19 

7 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO ............................................ 22 

7.1 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: CONCEPÇÃO E CRITÉRIOS .................  22 

7.2  INSTRUMENTOS EMPREGADOS NA AVALIAÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO ALUNO AO LONGO DO 

SEU PROCESSO FORMADOR ...................................................................................... 23 

7.3 A ASSIDUIDADE COMO INSTRUMENTO AVALIATIVO.................................. 24 

7.4 ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM  DO  ALUNO .. 24 

7.5 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO TÉCNICO ..................................................................... 25 

8 BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS .............................................. 31 

9 PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ...................................................... 32 

10 CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS ........................................ 33 

11 EMENTAS ..................................................................................................................... 34 

11.1  1º ANO ..................................................................................................................... 34 

11.2 2º ANO ...................................................................................................................... 45 

11.3 3º ANO ...................................................................................................................... 58 

11.4 4º ANO  ..................................................................................................................... 71 

12 REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS ...................................................................... 104



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 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 foi balizada pelas deliberações mínimas decididas pela 

comissão anteriormente citada.  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. 

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 as práticas pedagógicas 
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vivenciadas pelos docentes ao longo do processo de desenvolvimento do curso 

e dos perfis de alunos que recebemos e que também está sujeito a mudanças. 

O quantitativo geral de professores por disciplina encontra-se distribuído 

no quadro 1. 

DISCIPLINA QUANTIDADE DE PROFESSORES 

Artes 5 

Biologia 6 

EducaçãoFísica 12 

Filosofia 6 

Física 15 

Geografia 6 

História 7 

LínguaEstrangeira 10 

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 13 

Matemática 12 

Química 14 

Sociologia 6 

Turismo 8 

Quadro 1: Quantidade de Professores por Disciplina 
Fonte: Arquivos DEMET, julho de 2014 

 

 

1.2 IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS DO CURSO 

 

Habilitação Profissional: Técnico em Guia de Turismo Regional 

Especialização: Guia em Atrativo Cultural e Guia em Atrativo Natural 

Eixo Tecnológico: Hospitalidade e Lazer  

Forma: Médio-Técnico Integrado 

Modalidade de Oferta: Presencial 

Local da oferta: Campus Maracanã – Rio de Janeiro 

Regime de Funcionamento: Turno da tarde 

Regime de Matrícula: Anual  

Número de vagas: 40 vagas 

Período de Integralização do Curso: 4 anos 

Requisitos de Acesso: Concurso Público  

Carga Horária Total do Curso: 4216h 
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2 APRESENTAÇÃO 

 

Esse plano tem por objetivo apresentar o curso de Técnico em Guia de 

Turismo Regional a ser ofertado pelo Centro Federal de Educação Tecnológica 

Celso Sulckow da Fonseca – CEFET/RJ. A oferta deste curso se deve à 

necessidade de adequação ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. 

Em junho de 2008, o Ministério da Educação (MEC), por meio da 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), publica o novo 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos com o intuito de organizar e orientar a 

oferta nacional de cursos técnicos no país. O catálogo pretendia padronizar a 

oferta de cursos técnicos nas instituições públicas e privadas do país (MEC, 

2008). E, com esse fim, a SETEC propôs a reorganização da oferta de cursos 

por meio da formulação de um mecanismo que agrupa a variada oferta de 

cursos em torno de 12 eixos tecnológicos que guardam as peculiaridades 

técnicas de cada formação.     

O curso técnico em Guia de Turismo insere-se no eixo de Hospitalidade 

e Lazer e é assim definido pelo catálogo: 

“Compreende tecnologias relacionadas aos processos de 
recepção, viagens, eventos, serviços de alimentação, bebidas, 
entretenimento e interação. Abrange os processos tecnológicos de 
planejamento, organização, operação e avaliação de produtos e 
serviços inerentes ao turismo, hospitalidade e ao lazer” (MEC, 
2008:79). 

 

Neste eixo são propostas os seguintes cursos técnicos (MEC, 2008:79): 

 

1. Técnico em Agenciamento de Viagem 

2.Técnico em Cozinha 

3.Técnico em Eventos 

4.Técnico em Guia de Turismo 

5.Técnico em Hospedagem 

6.Técnico em Lazer 

7.Técnico em Serviços de Restaurante e Bar 
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Dentro desse novo contexto, o curso técnico em Turismo e 

Entretenimento, ofertado pelo CEFET/RJ, desde 2002, infelizmente, não se 

enquadrou nas sete supracitadas proposições de ofertas de cursos técnicos, 

em função de seu caráter de formação generalista - alinhado ao contexto 

socioeconômico e profissional da cidade do Rio de Janeiro. Como 

consequência do exposto o referido curso teve que ser descontinuado, nos 

deixando como alternativa a posterior reformulação de nosso curso, adequada 

às diretrizes do Catálogo Nacional. 

A aproximação da grade do curso técnico em Turismo e Entretenimento 

com a grade do curso técnico em Guia de Turismo se deve ao fato que, na sua 

gênese, o primeiro englobava os componentes curriculares requeridas por este.  

O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (MEC, 2008:83) apresenta o 

técnico em guia de turismo como o profissional que: 

 

“Orienta, assiste e conduz pessoas ou grupos durante traslados, 
passeios, visitas, viagens, com ética profissional e respeito ao 
ambiente, à cultura e à legislação. Informa sobre aspectos 
socioculturais, históricos, ambientais, geográficos e outros de 
interesse do turista. Apresenta ao visitante opções de roteiros e 
itinerários turísticos disponíveis e quando for o caso os concebe 
considerando as expectativas e ou necessidades do visitante. 
Utiliza instrumentos de comunicação, localização, técnicas de 
condução, de interpretação ambiental e cultural” (MEC, 2008:83). 

 

 

É com base nesse documento que apresentaremos a seguir a 

justificativa para a mudança no nosso atual técnico, os objetivos da formação, 

requisitos de acesso, o perfil do egresso, critérios de avaliação e 

aproveitamento de competências, a organização curricular, os componentes 

curriculares com suas respectivas competências, o pessoal docente envolvido, 

e todas as demais informações necessárias para a construção desse plano de 

curso. 
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3 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

3.1 JUSTIFICATIVA 

 

A relevância e a necessidade de se ofertar uma formação técnica de 

qualidade, no Eixo Hospitalidade e Lazer, e vinculada ao ensino público e 

gratuito, encontram-se relacionadas a diversos fatores que envolvem 

Educação, Turismo e suas interfaces. 

Conforme mencionado anteriormente, a alteração do Catálogo Nacional 

de Cursos Técnicos (MEC, 2008) extinguiu a habilitação de Técnico em 

Turismo, que vinha sendo ofertada desde 2002, pelo CEFET/RJ. A partir deste 

fato, o colegiado de Turismo, em consonância com o Departamento de Ensino 

Médio e Técnico e com a Diretoria de Ensino da instituição, identificou a 

necessidade de avaliar possibilidades para sua inserção, bem como desta 

instituição, no tocante à manutenção e/ou adequação da formação Técnica em 

turismo face ao novo Catálogo.  

Nesse sentido, e conforme orientações da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC) foram elaborados e protocolados 

projetos que visavam a continuidade da oferta de formação técnica em turismo 

no CEFET/RJ. A primeira providencia foi protocolar um projeto de inclusão da 

habilitação Técnico em Turismo no novo Catálogo, no sentido de garantir a 

manutenção da oferta deste curso que, por seu caráter de amplitude temática e 

consistência de conteúdo, atende às demandas relativas ao arranjo produtivo 

local do estado do Rio de Janeiro e, especificamente, à complexidade e 

diversidade que a atividade turística apresenta em sua capital. 

Paralelamente, avaliando as possibilidades de adequação aos modelos 

de formação apresentados no novo Catálogo, considerando a inserção do 

egresso face às demandas de Hospedagem, bem como a necessidade de uma 

formação de qualidade em nível técnico neste setor, e ao suporte para infra-

estrutura de oferta dos novos cursos apresentada pela SETEC, foi elaborado e 

protocolado no MEC o projeto do Curso Técnico em Hospedagem, que contava 

com um Laboratório. 

É importante ressaltar que não houve retorno institucional do MEC aos 

protocolos citados acima. Além disso, naquele momento, havia um 
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questionamento percorrendo as instituições do ensino técnico em turismo, 

sobre o acerto ou não da implementação do novo Catálogo. Assim, e 

novamente seguindo orientações da SETEC, o curso Técnico em Turismo e 

Entretenimento (em andamento), visando sua inserção, se manteve legalmente 

registrado junto ao SISTEC em caráter de ‘curso experimental’, por três anos 

após o lançamento do edital. 

Concomitante a estas questões do Ministério da Educação, a 

modalidade de oferta do Ensino Médio e Técnico do CEFET/RJ passava, por 

sua vez, por intensas discussões sobre a implementação do Ensino Integrado, 

o que, por si só gera alterações estruturais no tocante ao conteúdo, abordagem 

metodológica, carga horária, objetivos de ensino, alunato, entre outras 

questões educacionais. O Colegiado de Turismo, em consenso com as 

demandas docentes da instituição, participou de todo o processo referente à 

sua discussão e implementação e entende a importância da oferta dos cursos 

técnicos na modalidade integrada como possibilidade de qualificação de um 

profissional técnico hábil, apto, ético e acima de tudo crítico e reflexivo. 

 

3.2 OBJETIVO GERAL 

 

Formar o Técnico em Guia de Turismo Regional com domínio teórico-

prático, permitindo o desenvolvimento profissional pautado na autonomia, 

competência, ética e crítico. 

 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Promover experiências pedagógicas em espaço qualificado em prol da 

construção de conhecimentos nas bases científicas, tecnológicas e 

humanísticas previstas no projeto do curso;  

- Propiciar uma formação que busque o comprometimento do 

profissional com o desenvolvimento sustentável do turismo nas dimensões 

sociais, políticas, culturais e ambientais;  

- Estimular a pesquisa constante no que tange os assuntos específicos 

da área a fim de manter-se atualizado;  
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- Formar profissionais reflexivos não apenas em relação a sua formação 

profissional como também hábeis a refletir de forma crítica a atividade na qual 

estão inseridos e sua interface com a sociedade, com a cultura, com a política 

e com a natureza; 

- Formar profissionais que prestem serviços eficientes e efetivos em 

turismo, e principalmente que procurem um entendimento abrangente do 

fenômeno; 

- Desenvolver habilidades que possibilitem a formação de um 

profissional capaz de reconhecer as potencialidades turísticas latentes, 

formatar roteiros e operacionalizá-los.  

 

4 REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 

 

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

Formas de Acesso: Edital de concurso público conforme legislação em 

vigor. 

 

5 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

 

Objetiva-se que o Guia de Turismo Regional formado pelo CEFET/RJ 

seja capacitado a compreender as questões sociais e culturais relacionadas ao 

amplo e diversificado mercado turístico, bem como operar tecnicamente e de 

forma empreendedora no planejamento e desenvolvimento de serviços. 

Espera-se que a sua formação o capacite a ter uma visão crítica, 

reflexiva e engajada da carreira e de sua inserção profissional, posto que, além 

do ciclo básico, há dois ciclos de especialização, os quais definem que o perfil 

do técnico não será convencional e baseado exclusivamente nas habilidades 

específicas da área de atuação profissional.  

A solidez dos conhecimentos produzidos no curso, aliada à prática 

propiciada pela realização das visitas e viagens técnicas - que cumprem o 
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estágio supervisionado - garantirão que o Técnico em Guia de Turismo 

Regional seja qualificado para o exercício profissional. 

O turismo se insere no terceiro setor da economia, sendo uma atividade 

de prestação de serviços. Nesse sentido, o curso Técnico em Guia de 

TurismoRegional deve possibilitar uma formação profissional que desenvolva 

as seguintes competências e habilidades dos discentes1: 

1. Deter conhecimento específico e um adequado desempenho 

técnico e profissional, comprometido com o espaço social que ocupa, 

atuando com segurança, empatia, responsabilidade, criatividade e ética. 

2. Ser capaz de ler e interpretar orientações, normas, prescritos, 

legislações, dentre outros documentos referentes ao exercício da profissão 

de Técnico em Guia de Turismo Regional. 

3. Ser capaz de identificar e avaliar as informações sobre a 

demanda efetiva, as oportunidades e nichos do mercado, bem como os 

meios e recursos disponíveis para elaborar os produtos e serviços a serem 

ofertados. 

4. Conhecer e utilizar técnicas relativas à identificação, avaliação e 

seleção de informações geográficas, históricas, artísticas, recreativas e de 

entretenimento, atividades de lazer e eventos, folclóricas, artesanais, 

gastronômicas, religiosas, esportivas, políticas e outros traços culturais, 

com diversas formas de manifestação de comunidades locais e regionais. 

5. Conceber e operacionalizar, com base em metodologia adequada, 

roteiros e itinerários turísticos locais e regionais considerando as 

expectativas e/ou necessidades do turista. 

6. Acompanhar, orientar e transmitir informações a pessoas ou 

grupos em visitas e/ou excursões no âmbito regional.  

7. Coordenar os recursos institucionais financeiros e materiais, bem 

como a contratação e supervisão de serviços de outros prestadores no 

âmbito local e regional. 

                                                           
1
Elaborado com base na Deliberação Normativa MTE/EMBRATUR n.427/2001 e no Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos, MEC/2008. 
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8. Conhecer e aplicar critérios que definem a adequação dos 

prestadores de serviços turísticos, incluindo meios de hospedagens, 

transportadoras, agências de viagens, empresas promotoras de eventos e 

outras áreas de lazer e recreação. 

9. Contribuir, de forma destacada, na elaboração de projetos e 

planos municipais e estaduais de turismo. 

10. Comunicar-se de modo a propiciar a integração cultural, 

procurando satisfazer as necessidades das comunidades anfitriãs e/ou 

segmentos sociais envolvidos na atividade turística.  

11. Possuir o domínio de técnicas e instrumentos de localização 

geográfica para o serviço de guiamento. 

12. Possuir o domínio de métodos e técnicas indispensáveis à 

prestação dos primeiros socorros. 

13. Compreender as relações humanas e a vivência entre os povos, 

bem como as relações públicas, articulações interpessoais, estratégias 

empresariais e planejamentos mercadológicos que assegurem êxito no 

exercício da profissão. 

 

6 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

6.1 PRINCÍPIOS NORTEADORES 

 

O currículo que ora se apresenta do profissional de nível Técnico em 

Guia de Turismo Regional tem como princípios norteadores os seguintes 

documentos: 

1. O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, redigido pelo Ministério da 

Educação e publicado em 2008; 

2. A Deliberação Normativa número 427 do Ministério do Turismo, 

publicada em 2001; 

3. O Projeto Pedagógico Institucional elaborado pelo Grupo Gestor do 

Projeto Pedagógico Institucional do CEFET e publicado em 2010; 
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4. O Plano de Desenvolvimento Institucional 2010/2014 do CEFET, 

publicado em 2010. 

 

6.2 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 formas de interação e articulação entre os 

diferentes campos de saberes específicos” (BRASIL, 2012, p. 3).  

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

alternativas curriculares que não se preocupem em anular a disciplinaridade, 

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

fértil de possibilidades, propiciando a articulação e o diálogo entre as 

disciplinas.  Essas atividades contribuirão com os alunos na concepção de 
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projetos de pesquisa, de extensão ou projetos didáticos integradores que visem 

ao desenvolvimento de conhecimentos das diversas áreas.  

 

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 
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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, oDEMET organizou, por semestre, a oferta das disciplinas de filosofia 

e sociologia no2º e 3º anos. 

 

 

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

 

 

 

  

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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6.3. MATRIZ CURRICULAR  

 

 

Quadro de disciplinas: 

 

n. Disciplinas CargaHorária 

1 Teoria e Prática Profissional I 68 

2 PrimeirosSocorros 68 

3 Manifestações da Cultura Popular 68 

4 HistóriaAplicadaaoTurismo 68 

5 RelaçõesInterpessoais e Cidadania 68 

6 Teoria e Prática Profissional II  68 

7 História da Arte Aplicada ao Turismo 68 

8 GeografiaAplicadaaoTurismo 68 

9 Princípios de Ecologia 68 

10 Espanhol I 68 

11 Teoria e Prática do Atrativo Cultural 68 

12 Linguagem e Trabalho em Turismo 68 

13 Arte, Ambiente e Cultura 68 

14 Espanhol II 68 

15 Teoria e Prática do Atrativo Natural 68 

16 EducaçãoAmbiental 68 

17 Geohistória 68 

18 TurismoemAmbiente Natural  68 

 Carga-horária total 1224 

 

 

 

A matriz curricular do curso está organizada por disciplinas em regime anual 

com a carga horária total de 1.224 horas. Distribuídas do seguinte modo: 

 

 

 Disciplinas básicas do Guia Regional: 

  

(a) Teoria e Técnica Profissional I: 68h teóricas + 130 horas 

práticas/viagens = 198 horas. 

(b) Teoria e Técnica Profissional II: 68h teóricas + 130 horas 

práticas/viagens = 198 horas. 
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 Especialização em Atrativo Cultural: 204 horas de disciplinas teóricas + 

204 horas de prática profissional. 

 

 Especialização em Atrativo Natural: 204 horas de disciplinas teóricas + 

204 horas de prática profissional. 

 

As Visitas e Viagens Técnicas são referentes à carga horária mínima que deve 

ser cumprida como estágio discente, conforme descrito no item 7.5. 

 

Distribuição das disciplinas por ano 

 

 

Matriz Guia de Turismo Regional 

MédioTécnico Integrado 

CicloBásico CicloEspecialização 

1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 

Teoria e Prática 
Profissional I 

 

Teoria e Prática 
Profissional II 

Teoria e Prática 
do Atrativo 

Cultural 

Teoria e Prática 
do Atrativo 

Natural 

PrimeirosSocorros  Linguageme 
Trabalho 

 

Manifestações da 
Cultura Popular 

História da Arte Aplicada 
ao Turismo 

Arte, Ambiente 
e Cultura 

EducaçãoAmbient
al 

HistóriaAplicadaaoTuris
mo 

GeografiaAplicadaaoTuri
smo 

 Geohistória 

RelaçõesInterpessoais 
e Cidadania 

Princípios de Ecologia  TurismoemAmbie
nte Natural 

 Espanhol I Espanhol II  
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Quadro de disciplinas do ensino médio distribuídas por ano  

 

  Tempos de aula e horas/semana 

Disciplinas 1ano 2ano 3ano 4ano Total horas 

LPLB 4 2 2 2 10 340 

EducaçãoFísica* 2 2 2 0 6 204 

LínguaEstrangeira 0 0 2 4 6 204 

Artes* 2 2 2 0 6 204 

Matemática 4 2 2 2 10 340 

Física 0 3 3 0 6 204 

Química 0 3 3 2 8 272 

Biologia 2 2 2 0 6 204 

Sociologia 2 1 1 2 6 204 

Filosofia 2 1 1 2 6 204 

História 2 2 2 0 6 204 

Geografia 2 2 2 0 6 204 

Núcleobásico* 22 22 24 14 82 2788 

ProjetoIntegrador 2  2 2 0 6  204 

Núcleoprofissional 10 10 8 8 36 1224 

Total  34 34 34 22 124 4216 

* disciplinas ofertadas no contra-turno 
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7 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

A verificação das competências adquiridas pelos alunos 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, 

quanto nos ambientes de laboratório. Os critérios, inicialmente adotados e 

sujeitos a revisões, de acordo com as transformações previstas na estrutura 

dos cursos, encontram-se especificados na Resolução 01/2004 do Conselho de 

Professores – CONSEP. 

 

7.1 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: CONCEPÇÃO E CRITÉRIOS  

 

A avaliação da aprendizagem é compreendida como um processo 

contínuo, não restrito a resultados pautados única e exclusivamente na 

aplicação de instrumentos avaliativos tradicionais, que explicitam e resumem 

parte do desenvolvimento das competências do aluno em percentuais 

numéricos, mas não são suficientes para revelar potenciais, habilidades, 

comprometimento e dificuldades durante o período em que o discente está 

inserido no espaço educacional. A avaliação deve ser educativa, diagnóstica, 

indicativa de novos elementos e atividades a serem desenvolvidas e não 

meramente uma aferição classificatória. 

Neste sentido, é preciso observar e avaliar o educando em sua 

totalidade, não apenas no momento em que são testados formalmente os seus 

conhecimentos. Quem é esse aluno? De que modo busca se apropriar do 

espaço que ocupa? Que relações constrói entre o seu contexto sócio histórico 

e aquilo que é vivenciado na sala de aula? De que maneira se aproxima de seu 

outro? 

A concepção ampliada de avaliação requer a sistematização de critérios 

avaliativos que sejam capazes de contemplá-la. Isso implica que o 

planejamento avaliativo seja produzido de forma consciente. O principal 

elemento a ser considerado é a coerência entre os instrumentos avaliativos e a 



23 

 

conjuntura do espaço educacional em que serão aplicados. Qual é o perfil 

institucional? Qual é o perfil do curso formador? Quais são seus objetivos? Que 

aluno deseja formar? Com base no perfil da instituição, do curso formador e do 

aluno que se espera formar é que devem ser elaborados instrumentos de 

avaliação adequados para o acompanhamento da aprendizagem do educando. 

A partir do exposto, apresentam-se os critérios de avaliação elaborados 

e estabelecidos, julgados convenientes e compatíveis com o curso de Guia em 

Turismo Regional proposto e com a instituição na qual está inserido, ou seja, o 

CEFET/RJ – Maracanã. 

  

7.2 INSTRUMENTOS EMPREGADOS NA AVALIAÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DO ALUNO AO LONGO DE 
SEU PROCESSO FORMADOR 

 

 

Específicos do curso: 

 

 Visitatécnica:  

- participação 

- elaboração / organização 

- condução 

 
 Viagemtécnica:  

- participação 

- elaboração / organização 

- condução 

 

 Eventos:  

- participação 

- elaboração / organização 

- condução; 

 
 Projeto disciplinar 

integrador: 

Tradicionais e aplicáveis ao 
curso: 

 

 Auto Avaliação; 

 

 Trabalho: 

- realização 

- apresentação 

 

 Seminário: 

- apresentação 

- participação 

 

 Teste 

 

 Prova 
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- participação 

- elaboração / organização 

 

 

Os instrumentos avaliativos, de acordo com as especificidades das 

disciplinas integrantes do curso formador, podem ser aplicados: 

individualmente, em grupos, no espaço institucional e/ou fora dele. São 

indicativos que possibilitam a avaliação do desenvolvimento das competências 

do aluno não apenas nas disciplinas, mas também no curso de formação como 

um todo. São aplicáveis de acordo com os períodos estabelecidos pela 

instituição (bimestrais/semestrais), contudo, de modo flexível, permitindo que 

os docentes transitem com autonomia nesse espaço de acordo com os critérios 

dispostos por suas disciplinas (as ementas explicitam os instrumentos 

avaliativos que cada disciplina seleciona a partir da coerência estabelecida 

entre ambos). 

 

7.3 A ASSIDUIDADE COMO INSTRUMENTO AVALIATIVO  

 

A assiduidade é um dos critérios avaliativos que indica o compromisso 

do aluno com a sua formação. Contudo, entende-se que esse 

comprometimento ultrapassa a ficha de presença. Além de acompanhar a 

presença / ausência do aluno na sala de aula das diferentes disciplinas que 

integram o curso, também é considerado de que modo ele se envolve nos 

projetos de pesquisa existentes em seu curso formador e em sua instituição. 

Isso amplia o sentido comum daquilo que se considera assiduidade e 

apresenta a concepção de que ela é o reflexo de participação, envolvimento, 

troca e comprometimento.  

 

7.4 ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DO ALUNO  

  



25 

 

Os instrumentos avaliativos, incluindo a assiduidade/ envolvimento do 

aluno com o curso, podem apresentar o reflexo de seu “rendimento” por meio 

de relatórios de acompanhamento e/ou de percentuais numéricos. Mas o que 

fazer com os resultados oriundos das avaliações? Como encaminhar situações 

nas quais o aluno apresenta dificuldade e/ou “distanciamento” em seu processo 

de formação? 

Ainda que haja o Conselho de Classe, que procura acompanhar 

periodicamente o desenvolvimento do aluno ao longo do curso, as indagações 

apontam para a necessidade de criação de um espaço em que os professores 

discutam com maior frequência e mais detidamente sobre as potencialidades e 

dificuldades de seus discentes. A criação desse espaço possibilita não apenas 

o acompanhamento do aluno no decorrer de seu processo formativo, mas 

também a avaliação de nossa própria prática como integrantes de um coletivo 

que compartilha um objetivo comum. Com isso, não focamos apenas nas 

potencialidades e dificuldades dos discentes, mas também em nossa 

capacidade de auto avaliação, que pode resultar na manutenção daquilo que é 

positivo, produtivo e/ou no incremento de propostas que venham a atender as 

demandas existentes. 

 

7.5 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO TÉCNICO  

 

O Guia de Turismo Regional exerce as atividades de acompanhar, 

orientar e transmitir informações a pessoas ou grupos em visitas, excursões 

municipais e intra estaduais. Ele poderá atuar como funcionário em empresas 

de transportes, agências de viagens ou receptivo, operadoras turísticas, e 

poderá também trabalhar na condição de profissional autônomo, prestando 

serviços para mais de uma operadora turística. 

Ciente dessa realidade, no início dos anos 90, a EMBRATUR – órgão 

normativo à época – no intuito de ofertar um profissional capacitado para 

atender às demandas do mercado determinou pela Lei 8.623/93 a 

regulamentação da profissão. Sendo assim, diz a mencionada Lei que para 
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atuar como Guia de Turismo Regional, além da conclusão de todos os créditos 

do curso, o egresso deverá ter idade igual ou superior a 18 anos e deverá se 

cadastrar junto ao Ministério do Turismo – atual órgão normativo – para a 

obtenção do documento de identificação (crachá) de Guia de Turismo.  

O Ministério do Turismo, em conformidade com o Decreto n.º 946/93, de 

1º de outubro de 1993, exige que o candidato comprove ter realizado um 

mínimo de horas de visitas e viagens técnicas durante o curso, na modalidade 

de aulas práticas. Esse número de visitas e viagens técnicas está ligado à 

especialidade da formação cursada pelo guia e em qual classe ele se 

cadastrará, conforme Artigo 4º. do referido Decreto. 

Art. 4º - Conforme a especialidade de sua a formação 
profissional e das atividades desempenhadas, comprovadas 
perante a EMBRATUR, os guias de turismo serão cadastrados em 
uma ou mais das seguintes classes:  

I - guia regional - quando suas atividades compreenderem 
a recepção, o traslado, o acompanhamento, a prestação de 
informações e assistência a turistas, em itinerários ou roteiros 
locais ou intermunicipais de uma determinada unidade da 
federação, para visita a seus atrativos turísticos;  

II - guia de excursão nacional - quando suas atividades 
compreenderem o acompanhamento e a assistência a grupos de 
turistas, durante todo o percurso da excursão de âmbito nacional 
ou realizada na América do Sul, adotando, em nome da agência 
de turismo responsável pelo roteiro, todas as atribuições de 
natureza técnica e administrativa necessárias à fiel execução do 
programa;  

III - guia de excursão internacional - quando realizarem as 
atividades referidas no inciso II, deste artigo, para os demais 
países do mundo;  

IV - guia especializado em atrativo turístico - quando suas 
atividades compreenderem a prestação de informações técnico-
especializadas, sobre determinado tipo de atrativo natural ou 
cultural de interesse turístico, na unidade da federação para o qual 
o mesmo se submeteu a formação profissional específica. 

 

A referida carga horária é objeto da Deliberação Normativa Nº 427 

(doravante DN 427), de 04 de Outubro de 2001, que visa adotar os critérios a 

serem apresentados como subsídio aos órgãos próprios dos sistemas de 

ensino para apreciação dos planos de curso para educação profissional de 

nível técnico Guia de Turismo. Na DN 427, a carga horária aparece assim 

discriminada em seu Anexo II: 

As bases tecnológicas que contemplam as competências 
a serem desenvolvidas pelos alunos corresponderiam, em 
disciplinas, de acordo com os Projetos Pedagógicos das Escolas, 
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aos seguintes conteúdos, apresentados com sugestão de carga 
horária e perfil dos docentes. 

 
Organização Curricular - Guia Regional 
Disciplinas Básicas 
 
2 Teoria e Técnica Profissional – 60h teóricas + 100h 

práticas/viagens = 160h 
 
Deverão ser realizadas, no mínimo, 3 viagens técnicas, 

sendo ao menos uma com pernoite, no atrativo ou entorno, além 
de atividades práticas e simulações. 

 
A freqüência mínima deve constar de 75% nas atividades 

teóricas e de 100% nas viagens técnicas e atividades práticas. 
(grifos nossos) 

    

Como o curso ora proposto disponibiliza três qualificações técnicas, a 
saber: Guia de Turismo Regional, Guia de Turismo Especializado em Atrativo 
Natural e o Guia de Turismo Especializado em Atrativo Cultural. A carga 
horária de práticas/viagens perfaz um total de 300 horas. Cabe ressaltar que o 
de acordo com o Artigo 2º da DN 427 (1)  

Art. 2º Para requerer o cadastro na classe de Guia de 
Turismo Especializado em Atrativo Natural e na classe de Guia de 
Turismo Especializado em Atrativo Cultural, de que trata o artigo 
4º do Decreto 946, de 1º de outubro de 1993, o requerente deve, 
primeiramente, ser habilitado como Guia de Turismo Regional, em 
cursos específicos da Qualificação Profissional ou Habilitação 
Profissional. 

 

Considerando tais peculiaridades inerentes a esta profissão, entende-se 

que as horas de estágio devem ser realizadas, bem como certificadas, durante 

o curso, na modalidade de aulas práticas, acompanhadas na sua íntegra pelos 

docentes. 

Cabe ainda salientar que para que os discentes em turismo formados 

por esta instituição tenham a oportunidade de desenvolver as competências 

necessárias ao seu desempenho profissional, faz necessário que pratique os 

saberes adquiridos em sala de aula, e para tanto, ele deve sair de dentro do 

âmbito da escola. Isto se dá pelo fato do fenômeno turístico não ser passível de 

ser reproduzido em um laboratório situado dentro das dependências do 

CEFET-RJ, dada às características do fenômeno conforme se segue:  

 

1- O produto turístico é intangível – o mesmo é imaterial e é 

apenas percebido pelo consumidor. O que se compra efetivamente é a 

possibilidade de usufruir dos serviços que estão disponíveis em um lugar 
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em um determinado período de tempo. Em serviços não existe a 

possibilidade de experimentar antes como se faz com uma roupa ou um 

carro.  

 

2- Outra característica que impossibilita a sua reprodução em 

laboratório é a imobilidade dos produtos turísticos que obrigam ao 

consumidor a se deslocar até eles, diferentemente dos produtos 

materiais que são produzidos dentro de fábricas e levados até seus 

consumidores nos mais diversos lugares. No turismo é o consumidor 

que vem até o Rio de Janeiro ver o Cristo Redentor, este jamais irá 

descer o Morro do Corcovado.  

 

3- A simultaneidade – para que haja turismo é preciso haver 

necessariamente contato direto entre prestador de serviços e cliente. A 

produção da prestação do serviço ocorre simultaneamente ao consumo. 

 

4- A qualidade dos serviços é comprometida pela 

multiplicidade de contatos – os serviços são prestados às pessoas, 

mas, no que concerne mais particularmente ao setor turístico, o cliente 

serve-se, sucessivamente, de numerosos empregados, vendedores, 

motoristas, garçons, guias, recepcionistas, arrumadeiras e população 

local. Tal fato faz com que sua satisfação seja a resultante desses 

inúmeros contatos, que inclusive, resultarão na sua avaliação final do 

destino turístico. 

 

Deste modo, as aulas práticas precisam ser ministradas em campo, para 

que o discente experiencie a multiplicidade de serviços disponibilizados aos 

turistas. 

Uma vez que a DN 427 determina 100% de freqüência nas viagens 

técnicas e atividades práticas para fins de profissionalização e de certificação, 

é de suma importância que os recursos para custear essas práticas sejam 



29 

 

previstos no orçamento institucional e executados. 

Segue listagem dos atrativos turísticos que compõem os trabalhos de 

campo, a qual pode ser alterada de acordo com as necessidades do curso: 

1. Aeroporto Internacional Tom Jobim 

2. Aeroporto Nacional Santos Dummont 

3. Angra dos Reis / Ilha Grande 

4. Arcos da Lapa / Escadaria Selarón 

5. Biblioteca Nacional 

6. Búzios 

7. By Night 

8. Casa de Ruy Barbosa 

9. CaminhoNiemayer 

10. CatedralMetropolitanal 

11. Centro Cultural Banco do Brasil 

12. Centro Cultural Caixa 

13. Centro Cultural da Justiça Federal 

14. Centro Cultural dos Correios 

15. Centro de Tradições Nordestinas 

16. Cidade do Samba / Sambódromo 

17. Confeitaria Colombo 

18. Convento de Santo Antonio 

19. Corcovado / Cristo Redentor 

20. Corredor Cultural da Praça XV 

21. Cruz Vermelha 

22. Fortaleza de Santa Cruz 

23. Forte São João 
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24. Igreja da Candelária 

25. Igreja de São Lourenço dos Índios 

26. Igreja do Outeiro da Glória 

27. Igreja Nossa Senhora de Bonsucesso 

28. Igreja São Francisco da Penitência 

29. Ilha de Paquetá 

30.  Ilha Fiscal 

31. Jardim Botânico / Museu do Meio Ambiente 

32. Maracanã / Clubes de Futebol 

33. Mosteiro de São Bento 

34. Museu da Casa do Pontal 

35. Museu de Arte Contemporânea de Niterói 

36. Museu de História Natural 

37. Museu do Índio 

38. Museu Histórico Nacional 

39. Museu Nacional de Belas Artes 

40. Morroda Conceição 

41. Palácio do Catete 

42. Paraty 

43. Parque do Flamengo 

44. Parque Nacional da Tijuca 

45. Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

46. Parque Nacional de Itatiaia 

47. Parque Natural Municipal da Prainha 

48. Parque Natural Municipal de Grumari 

49. Parque Natural Municipal Marapendi / APA Marapendi 
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50. Passeio Público 

51. Petrópolis 

52. Praça Tiradentes 

53. Quinta da Boa Vista 

54. Região da Costa do Sol 

55. Região da Costa Doce 

56. Região da Serra Verde Imperial 

57. Região do Vale do Café 

58. Santa Teresa 

59. Sítio Roberto Burle Marx 

60. Theatro Municipal 

61. Turismo de Favela 

62. Cinema. Exposição. Palestra. Teatro: fazem parte do trabalho de campo, 

portanto os que entrarem em cartaz durante o ano letivo, configuram-se 

como motivadores de saída técnica. 

 

8 BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

Compõem o quadro de instalações necessárias para a realização do 

curso: 

- Salas de aula 

- Biblioteca com acervo específico e atualizado; 

- Laboratório de informática com programas específicos; 

- Equipamentos de localização e comunicação; 

- Mapoteca; 

- Meio de transporte para a prática profissional. 
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9 PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

 

Docentes: 

 

Nome Graduação Pós-graduação DemaisForma
ções 

Regime de 
Trabalho 

Ambrózio Correa 
de Queiroz Neto 

Turismo Especialização em 
Marketing 
Mestrado em Gestão 
daTecnologia 
Doutorado (em curso) 
emHospitalityandTouris
mManagment 

 40 horas (DE) 

CláudiaFragelli Turismo Especialização em 
Gestão Ambiental 
Mestrado em 
Psicossociologia de 
Comunidades e 
Ecologia Social 
Doutorado (em curso) 
em Psicossociologia de 
Comunidades e 
Ecologia Social 

 40 horas (DE) 

Iomara 
Albuquerque 
Giffoni 

Turismo Especialização em 
Metodologia do Ensino 
Superior 
Mestrado em Turismo e 
Hotelaria 

 40 horas (DE) 

MarceleLinhares Composição 
de Interior 

Mestrado em Artes 
Visuais 
Doutorado (em curso) 
em Artes Visuais 

 40 horas (DE) 

Marcia 
AlgemiroFreire 

Turismo Especialização em 
Pesquisa de Mercado e 
Opinião Pública 
Especialização em 
Psicopedagogia 
Institucional 
Mestrado (em curso) 
em Gestão e 
Planejamento da 
Hospitalidade 

Guia de 
TurismoNacion
al 

 

40 horas (DE) 

Maria Cristina 
Giorgi 

Letras 
Habilitação 
Português e 
Espanhol 

Mestrado em Letras 
Habilitação 
Português/Espanhol  
Doutorado em Estudos 
da Linguagem 

 40 horas (DE) 

Mariana Lamego Geografia Mestrado em Geografia  
Doutorado em 
Geografia Humana 

 40 horas (DE) 

Nadson Nei da 
Silva de Souza 

História 
TurismoHabilit
açãoHotelaria 

Especialização em 
Ecoturismo 
Mestrado em 
Planejamento Turístico 
Mestrado em Relações 
Etnicorraciais 
 

 40 horas (DE) 
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Nancy Regina 
Mathias Rabelo 

EducaçãoArtíst
ica 

Especialização em 
História e Crítica da 
Arte e Cultura e Arte 
Barroca 
Mestrado em História e 
Crítica da Arte 
Doutorado em História 
e Crítica da Arte 

 40 horas (DE) 

Rosane Manfrinato 
de Medeiros Dias 

Letras 
Habilitação 
Português e 
Espanhol 

Mestrado em Letras 
Doutorado (em curso) 
em Estudos da 
Linguagem 

 40 horas (DE) 

Talita de Oliveira Letras 
Habilitação 
Português e 
Inglês 

Mestrado em 
Lingüística Aplicada 
Doutorado em 
Linguística 

 

Guia de 
Turismo 
Formação em 
Primeiros 
Socorros  

40 horas (DE) 

 

 

Técnico administrativo: 

 

Nome Graduação Pós-graduação Regime de 
Trabalho 

Márcia Oliveira Administração Especialização em Gestão 
Empresarial 

Mestrado (em curso) em 
Gestão da Qualidade Total 

40 horas 
(DE) 

 

 

10 CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS 

Uma vez integralizados os períodos letivos organizados por 

componentes curriculares, bem como realizadas as atividades práticas 

obrigatórias que compõem o Curso Técnico Integrado ao Médio em Guia de 

Turismo Regional, será conferido ao concluinte do curso o Diploma de 

Técnico de Nível Médio em Guia de Turismo com duas especializações, 

conforme descritos a seguir:  

1ª Certificação: Guia de Turismo Regional  

2a Certificação: Guia de Turismo Especializado em Atrativo 

Cultural e Guia Especializado em Atrativo Natural. 
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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. 
Reflexãosobre 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, R. Educação dos sentidos e mais. São Paulo: Verus Ed., 2005. 
COPLAND, Aaron. Como ouvir e entender música. Ed. Artenova, 1974. 
WISNIK, J.M. O Som e o Sentido. Rio de Janeiro: Ed. Cia das Letras, 1989. 
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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. 

 

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. 
Teoriasevolutivas. 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. 

 



38 

 

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-econômicodessas 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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GEOGRAFIA 

1º ANO 

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

OBJETIVOS 
OBJETIVO GERAL 
Capacitar o aluno/a para que ele/acompreenda o mundo em transformação a 
partir da síntese dosprocessos 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 etall. Conexões: Estudos de Geografia Geral e do Brasil. 
Moderna Plus, 2011. 
Castro, I.E. etall (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 

1º 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 nascondições 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, ALEXANDREe OLIVEIRA, Letícia Facundes.  Conexões Com a 
História. Vol1. 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, JEANe VIEIRA, SANDRO. História Cultura e Sociedade. Vol1. 
Curitiba: Editora Positivo, 2010. 
PEDRO, ANTÔNIO. História do Mundo Ocidental.  São Paulo: FTD, 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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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, 
BenildeLenzi. 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 EnsinoMédio. Saraiva: São 
Paulo, 2010. 

 
 
 
 
 
 
 



45 

 

11.2 2º ANO 
 

ARTES 

2º ANO 

EMENTA 
A disciplina seguirá em concordância sequencial à disciplina de Manifestações 
da Cultura Popular, desenvolvendo práticas e habilidades afins aos fatos 
folclóricos estudados teoricamente.  

Peças simples produzidas pelo artesanato popular serão executadas, assim 
como serão trabalhadas as festas e danças, numa aplicabilidade prática dos 
elementos produzidos.  

 

OBJETIVOS 
Entender e produzir formas plásticas do artezanato popular, em possíveis 
ligações com as festas populares. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
MUNARI, Bruno. Das coisas nascem coisas. Edições 70, Lisboa, Portugal, 
1981 

OSTROWER, Fayga. Criatividades e processos de criação. Petrópolis, Vozes, 
1987 
 
BIBLIOGRAFIACOMPLEMENTAR: 
CANCLINI, N. G. Culturas Híbridas: Estratégias para Entrar e Sair da 

FISCHER, Ernest. A necessidade da Arte  

ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. São Paulo: 
Brasiliense, 2006 
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BIOLOGIA 

2º ANO 

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

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

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

 
 

BIOLOGIA 

2º ANO 

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

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

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

2º ANO 

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

OBJETIVOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Ampliar o conhecimento critica acerca das manifestações corporais histórica 
e socialmente elaboradas. Estas se manifestam por meio de atividades como: 
dança, esporte, jogo, luta e da ginastica, entre outras. 
- Estudar a interferência de atividades físicas no mundo do trabalho e o 
surgimento de doenças como DORT, LER, e outras. 
- Vivenciar atividades corporais que possibilitem uma tomada de consciência 
maior sobre o próprio corpo, o corpo do outro e suas possibilidades de 
expressão e movimentação, respeitando sempre os princípios da ética e 
cooperação. 
OBJETIVOS GERAL 
Propor o estudo sobre o corpo humano e as manifestações corporais 
históricas e socialmente elaboradas pelos povos, relacionar os conteúdos da 
cultura corporal com as demais áreas do saber, compreendendo o papel 
social-político-econômicodessas 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 descrevere 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: EditoraScipione, 2011. 
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GEOGRAFIA 

2º ANO 

EMENTA 
Organização político-administrativa do território nacional. Industrialização 
brasileira. Do capitalismo monopolista ao financeiro. BlocosEconômicos e 
comérciointernacional. Geografia Urbana. 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GERAL 
Capacitar o aluno/a para que ele/acompreenda o mundo em transformação a 
partir da síntese dosprocessos 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  
- Compreendera 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 etall. Conexões: Estudos de Geografia Geral e do Brasil. 
Moderna Plus, 2011. 
Castro, I.E. etall (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 
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 seusimpactos sobre as populações das regiões e países que sofreram 
com esse processo. 
- Perceber os fatores que levaram a I Guerra Mundiale 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, ALEXANDREe OLIVEIRA, Letícia Facundes.. Conexões Com a 
História. Vol2. 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, JEANe VIEIRA, SANDRO. História Cultura e Sociedade. Vol2. 
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 
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 
CANTO, E. L.; PERUZZO, F. M. Química na Abordagem do Cotidiano. V. 1, 
Editora Moderna. 
LISBOA, J. C. F. Ser Protagonista Química. V. 1, Editora SM.  
MACHADO, A. H.; MORTIMER, E. F. Química. V. 1, Editora Scipione. 
MOL, G. S.; et al; Química para a Nova Geração – Química cidadã. V. 1, 
Editora Nova Geração. 
REIS, M.; Química – Meio Ambiente – Cidadania – Tecnologia. V. 1, 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, 
BenildeLenzi. 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 EnsinoMédio. Saraiva: São 
Paulo, 2010. 
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11.3 3º ANO 
 

 

ARTES 

3º ANO 

EMENTA 
O curso consiste em desenvolver a capacidade de olhar o espaço e o 
elemento humano a partir de uma concepção poética, criando uma interação 
da percepção pessoal com linguagens artísticas. Aspectos como reverter 
conceitos estéticos, propor novas linguagens e captar informações visuais 
serão enfocados, sempre valorizando a cidade do Rio de Janeiro e suas 
surpresas silenciosas. 

OBJETIVOS 
Desenvolver a capacidade de olhar o espaço – focando o caso do Rio de 
Janeiro. 

Criar poéticas a partir da imagem carioca 

BIBLIOGRAFIA 
MUNARI, Bruno. Das coisas nascem coisas. Edições 70, Lisboa, Portugal, 
1981 

OSTROWER, Fayga. Criatividades e processos de criação. Petrópolis, Vozes, 
1987. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CANCLINI, N. G. Culturas Híbridas: Estratégias para Entrar e Sair da 

FISCHER, Ernest. A necessidade da Arte  

ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. São Paulo: 
Brasiliense, 2006 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGIA 
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3º ANO 

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

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

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

 

BIOLOGIA 

3º ANO 

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

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

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

 
 
 
 
 
 

ED. FÍSICA 
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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-econômicodessas 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. 

 
 
 
 
 

FILOSOFIA 
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3º ANO 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÍSICA 
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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 descrevere 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: EditoraScipione, 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
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3º ANO 

EMENTA 
Dinâmica Demográfica. Organização do espaço rural.  Formação dos solos. 
Dinâmica climática. Domíniosmorfoclimáticosbrasileiros. Cartografiatemática. 

OBJETIVOS 
OBJETIVO GERAL 
Capacitar o aluno/a para que ele/acompreenda o mundo em transformação a 
partir da síntese dosprocessos 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  
- Compreendera dinâmica demográfica; 
- Identificar as teorias demográficas; 
- Entender os processos migratórios: fatores de expulsão e de atração; 
- Entender a organização do espaço rural, em escala nacional e internacional; 
- Compreender o processo de formação dos solos, sua utilização e impactos 
ambientais; 
- Entender a dinâmica climática; 
- Identificar as características dos domínios morfoclimáticos brasileiros; 
- Analisar a intervenção antrópica sobre os domínios morfoclimáticos e seus 
impactos ambientais. 
- Aprimorar a capacidade de leitura cartográfica 

BIBLIOGRAFIA 
AB'Saber, Aziz. Os Domínios da Natureza no Brasil: potencialidades 
paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 
Araujo, Regina etall. Conexões: Estudos de Geografia Geral e do Brasil. 
Moderna Plus, 2011. 
Castro, I.E. etall (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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTÓRIA 
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3º 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, comênfase 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 contradiçõeseconômicas, 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 daDemocracia 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, ALEXANDREe OLIVEIRA, Letícia Facundes. Conexões Com a 
História. Vol3. 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, JEANe VIEIRA, SANDRO. História Cultura e Sociedade. Vol3. 
Curitiba: Editora Positivo, 2010. 
PEDRO, ANTÔNIO. História do Mundo Ocidental.  São Paulo: FTD, 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLÊS 
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3º ANO 

EMENTA 
Desenvolvimento de competências linguísticas em inglês como língua 
estrangeira, a partir da prática das quatro habilidades: ouvir, falar, ler e 
escrever (enfatizando o emprego de diferentes tipologias orais e textuais). 
Capacitação do aluno para o uso da língua inglesa nos contextos de sua área 
técnica. 
 

OBJETIVO 
- Cumprimentar os turistas, público em geral; 
- Fazerapresentações e dar boas vindas(“greetings”, “introductions: names, 
spelling, jobs,    countries, nationalities”, ; 
- Fazer e responder perguntas; 
- Fornecer informações culturais e de lazer; 
- Planejar roteiros turísticos; 
- Explicar planos, itinerários e roteiros; 
- Descreveratraçõesturísticas; 
- Solicitarserviços (“taking bar orders”, “dealing with different types of payment” 
- Fornecer endereços, localizações (“givedirections”); 
- Preencher formulários, questionários; 
- Oferecer ajuda em situações diversas 
 

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. 

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. 
HARPER COLLINS Publishers. Collins Cobuild English Grammar. London: 
Collins Cobuild, 1994.  
HOLDEN, Susan. Encounters – English here and now. Cotia, SP: Macmillan, 
2012. 
LOWE I.  What is ESP, In: www.scientificlanguage.com/esp/whatisesp.pdf, 
2009. 
TAVARES, Kátia& FRANCO, Claudio. Way to go! São Paulo: Ática, volume 1, 
2013 
ZOLIN-VESZ, Fernando & SOUZA, Vera Lúcia Guimarães de. “A concepção 
do ensino médio integrado e o ensino crítico de línguas estrangeiras: 
convergências e aproximações”. IFMT. Disponível em 

http://www.unitau.br/caminhosla.%20Último%20acesso%20em%2007/05/2013
http://www.unitau.br/caminhosla.%20Último%20acesso%20em%2007/05/2013
http://www.scientificlanguage.com/esp/whatisesp.pdf
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<http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br> Último acesso em: 07 de maio de 
2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÍMICA 
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3º 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIOLOGIA 
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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, 
BenildeLenzi. 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 EnsinoMédio. Saraiva: São 
Paulo, 2010. 

 
 
 
 
 

11.4 4º ANO 
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FILOSOFIA 

4º ANO 

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

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

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

4º ANO 

EMENTA 
Desenvolvimento de competências linguísticas em inglês como língua 
estrangeira, a partir da prática das quatro habilidades: ouvir, falar, ler e 
escrever (enfatizando o emprego de diferentes tipologias orais e textuais). 
Capacitação do aluno para o uso da língua inglesa nos contextos de sua área 
técnica. 
Desenvolvimento de competências linguísticas em inglês como língua 
estrangeira, a partir da prática das quatro habilidades: ouvir, falar, ler e 
escrever, especialmente enfatizando o trabalho com a oralidade. Capacitação 
do aluno para o uso da língua inglesa nos contextos de sua área técnica. 
 

OBJETIVO 

 Fornecer informações sobre sua vida pessoal necessárias para 
completar um formulário de hotel (Fazer reserva) 

 Saber quais são os empregos oferecidos em um hotel 

 Alugar um carro 

 Entender o vocabulário ligado as facilidades/dependências de um hotel 
Informar sua rotina e saber da rotina do turista 

 Solicitar informação sobre horários /dias de abertura de museus, teatros 
e shopping centers 

 Compreender placas em museus, restaurantes, hotéis, ruas e avenidas 

 Produzir “folders” em língua inglesa com dicas para um determinado 
país (Utilizando os modais, preposições e todas as informações como 
moeda corrente e costumes no país) 

  Dar informações sobre câmbio (“currencyrates”) 

 Solicitarserviços. (“ taking bar orders, dealing with different types of 
payment”) 

 Planejarroteirosturísticos(“making suggestions about places to visit, 
describing tourist sights”) 

  Planejar programas de conferências e reuniões  

  Explicar planos e roteiros. 

  Dar explicações culturais e de lazer. 

  Oferecer ajuda em situações diversas.  

  Descrever atrações turísticas. 

  Elaborar roteiros e “folders” em língua inglesa 

 Preencher formulários / questionários. 

 Utilizar recursos para comunicações telefônicas (ex: 
“telephonereservations”). 

 

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: 

http://www.unitau.br/caminhosla.%20Último%20acesso%20em%2007/05/2013
http://www.unitau.br/caminhosla.%20Último%20acesso%20em%2007/05/2013
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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. 

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. 
HARPER COLLINS Publishers. Collins Cobuild English Grammar. London: 
Collins Cobuild, 1994.  
HOLDEN, Susan. Encounters – English here and now. Cotia, SP: Macmillan, 
2012. 
LOWE I.  What is ESP, In: www.scientificlanguage.com/esp/whatisesp.pdf, 
2009. 
TAVARES, Kátia& FRANCO, Claudio. Way to go! São Paulo: Ática, volume 3, 
2013. 
ZOLIN-VESZ, Fernando & SOUZA, Vera Lúcia Guimarães de. “A concepção 
do ensino médio integrado e o ensino crítico de línguas estrangeiras: 
convergências e aproximações”. IFMT. Disponível em 
<http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br> Último acesso em: 07 de maio de 
2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scientificlanguage.com/esp/whatisesp.pdf
http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/
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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. Redaçãooficial: requerimento, relatório, 
memorando, ofício, cartacomercial, 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 
ferramentasmatemáticas 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, bemcomo o espírito crítico e criativo;  
• utilizar com confiança procedimentos de resolução de problemas para 
desenvolver acompreensão 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 suascapacidades matemáticas, o desenvolvimento de atitudes de 
autonomia e cooperação. 

BIBLIOGRAFIA 
Iezzi, Gelson et al. Fundamentos da Matemática Elementar. Ed. Saraiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



74 

 

QUÍMICA 

4º 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 
Isomeriaplana, geométrica e espacial. 

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

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

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, 
BenildeLenzi. 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 EnsinoMédio. Saraiva: São 
Paulo, 2010. 
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1º ANO 

CURSO: TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO REGIONAL 

COMPONENTE CURRICULAR: Teoria e Prática Profissional I 

EMENTA:Fundamentos do Turismo e Lazer; Turismo no Brasil, Órgãos e 
Associações oficiais de Turismo. Infraestrutura turística: equipamentos e serviços 
de hospedagem, de alimentação, de entretenimento, de agenciamento entre 
outros. Infraestrutura de apoio ao turismo: transportes, rodovias, agências de 
câmbio, etc. Legislação turística específica do Guia de Turismo.Técnicas, regras e 
procedimentos de guiamento de turistas, com orientação, assessoria e 
transmissão de informações. Animação turística no guiamento de grupos. 

OBJETIVO: Fundamentar o aluno com conhecimentos teóricos sobre turismo e 
técnicas de guiamento, para tanto apresenta-se o Sistema Turístico considerando 
os preceitos éticos e legais da profissão. Instrumentalizar o aluno para a 
organização e prática de guiamento de grupos em nível regional. Interpretar e 
aplicar a legislação turística do Guia de Turismo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CHIMENTI, S.; TAVARES, A.M. Guia de Turismo: o profissional e a profissão. 
São Paulo: SENAC São Paulo, 2007. 

DIAS, Célia Maria de Moraes. [et al.]. Hospitalidade: reflexões e perspectivas. 
São Paulo: Manole, 2002. 

COOPER, C. Turismo, princípios e prática. Porto Alegre: Bookman, 2001. 
IGNARRA, Luiz Renato. Fundamentos do Turismo. São Paulo: Pioneira, 2002. 

OMT. Introdução ao turismo. São Paulo: Roca, 2001. 

MINISTÉRIO DO TURISMO. Glossário. Disponível em: www.mtur.gov.br 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

RAPOSO, A.; CAPELLA, M., SANTOS, C. Turismo no Brasil: Um guia para o 
guia. Rio de Janeiro: Ed. SENAC Nacional, 2004. 

SANCHO, A. Introdução ao turismo. Trad. Dolores Martin Córner. São Paulo: 
Roca, 2001. 

LAGE, B., MILONE, P. (Org.). Turismo: Teoria e Prática. São Paulo: Atlas, 2000.  

BARRETTO, Margarita. Manual de Iniciação ao estudo do turismo. Campinas – 
SP. Ed. Papirus, 1995. 

BENI, Mário Carlos. Análise estrutural do Turismo. 6. ed.São Paulo: SENAC, 
2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mtur.gov.br/
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CURSO: TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO REGIONAL 

COMPONENTE CURRICULAR: PrimeirosSocorros 

EMENTA: Importância e objetivos do atendimento de Primeiros Socorros. 
Técnicas e procedimentos de primeiros socorros: Hemorragias; Queimaduras; 
Intoxicação/envenenamento; Afogamento; Corpos estranhos; Picadura de 
insetos; Mordedura de animais peçonhentos, Temperatura; Verificação de 
pulso; Pressão arterial; Convulsões; Acidente ortopédico; Asfixia; Respiração; 
Infarto; Parto súbito; Transportes de acidentados; Efeitos fisiológicos 
decorrentes de altitude, temperatura, profundidade e fuso horário.  

 

OBJETIVO: Proporcionar ao aluno capacitação para prestar os primeiros 
socorros a vitimas de acidentes, doença ou mal súbito, fazendo uso de 
conhecimentos adquiridos no intuito de: 

 Reconhecer situações que ponham a vida em risco; 

 Aplicar respiração e circulação artificiais quando necessárias; 

 Controlarsangramentos; 

 Minimizar o risco de outras lesões e complicações; 

 Evitarinfecções; 

 Providenciar assistência médica e transporte quando necessários 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

FERNANDES, Almesida; SILVA, Ana Karla da.Tecnologia de Prevenção e 
Primeiros Socorros ao Trabalhador Acidentado. Goiania: AB Editora, 
2007. 

NORO, João J. Manual de Primeiros Socorros: Como proceder nas 
emergências em casa, no trabalho e no lazer. São Paulo: Ática, 1996.  

SILVEIRA, José Marcio da Silva. Primeiros Socorros: Como Agir em 
Situações de Emergência. São Paulo: SENAC, 2008.  

LIMA, Ieda M. Andrade. Acidentes em Turismo: prevenção e segurança. 
São Paulo: FériasVivas, 2005.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SANTOS, Judson Ferreira dos. Condutas Imediatas. Natal: J. F. dos Santos 
2004. BRASIL, Ministério da Saúde. Profissionalização de auxiliares de 
saúde: Atendimento de emergência. 2ªed. Brasília, DF. MS. 2003.  

KWAMOTO, EmiliaEmi. Acidentes: como socorrer e prevenir. São Paulo: 
LTr, 2002.105p  
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CURSO: TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO REGIONAL 

COMPONENTE CURRICULAR: Manifestações da Cultura Popular 

EMENTA: A disciplina de Manifestações da Cultura Popular do curso técnico de 
nível médio em guia de Turismo Regional contemplará como conteúdo didático a 
formação do povo brasileiro e assimilação das alteridades culturais no processo 
histórico. Será analisada a composição formativa e significados do fato folclórico, 
assim como o reconhecimento de suas múltiplas práticas. A abordagem incidirá 
sobre a localidade e região do fato folclórico, e de como o turismo opera neste 
contexto. Serão analisadas as festas, danças, o artesanato, a culinária, músicas, 
linguagem oral - provérbios, lendas e causos – literatura de cordel, manifestações 
de religiosidade e teatro de mamulengos. Integra ainda o conteúdo da disciplina 
uma abordagem sobre cultura popular e seu potencial turístico buscando-se 
detectar a demanda deste segmento através da valorização da identidade nestes 
fenômenos, assim como o envolvimento da produção de cunho popular com a 
mídia e o consumo das massas. 

OBJETIVO: 

 Identificar, avaliar e selecionar fatos folclóricos 

 Aplicar conhecimentos sobre os fatos folclóricos no âmbito histórico, 
artístico, recreativo, artesanal, gastronômico e de entretenimento. 

 Perceber na ocorrência dos fatos folclóricos manifestações de identidade 
própria da comunidade local. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

 ANDRADE, Mário. Danças dramáticas do Brasil. Belo Horizonte: EditoraItatiaia, 
2002. 

 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é folclore. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1982. 

 CARNEIRO, Edson. Antologia do Negro brasileiro. São Paulo: Ed. Brasiliense, 
1982. 

 CASCUDO, Luis da Câmara. Antologia do Folclore Brasileiro. SP: Editora Global, 
vol. 1 e 2. 

 ____________. Dicionário do Folclore Brasileiro. São Paulo: Editora Global, 2012 

 ____________. Lendas Brasileiras. São Paulo: Editora Global,  

 TINHORÃO, José Ramos. História social da música popular brasileira. SP: Editora 
34, 1998.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FREIRE, Gilberto. Casa grande e senzala. Rio de Janeiro: Editora Schimdt, 1938. 

ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e Identidade nacional. São Paulo: Brasiliense, 
2006.  

RIBEIRO, Darcy. O Povo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.  

RODRIGUES, Raimundo Nina. Os africanos no Brasil. São Paulo: Madras 2008. 

 
 



79 

 

CURSO: TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO REGIONAL 

COMPONENTE CURRICULAR: História Aplicada ao Turismo 

EMENTA: Esta disciplina contempla a aprendizagem dos aspectos históricos da 
cidade do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro, tais como:  

 formação do povoamento e da sociedade: 

- origem dos municípios 
- ciclos econômicos 
- fatos históricos relevantes locais/região que justifiquem a história atual 

 Atrativos turísticos 

- sítioshistóricosoumonumentosisolados 
- museus com acervohistórico 

 Globalização e o turismo 

- conceitobásico 
- histórico 

 oportunidades, problemas e conflitos 

OBJETIVO: Conhecer a origem e o processo de ocupação dos municípios 
componentes do Estado do Rio de Janeiro; 

 Conhecer a origem e a história da Cidade do Rio de Janeiro; 

 Planejar roteiros de visitação no Estado do Rio de Janeiro que contemplem 
os aspectos históricos e culturais das localidades. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ABREU, M. de A. Evolução urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IPP, 2008. 
BORGES, V. O que é história. São Paulo: Brasiliense, 2001, 2a ed.rev. 
CASTRO, C. “Narrativas e Imagens do Turismo no Rio de Janeiro”. In: VELHO, G. 

Antropologia Urbana: Cultura e Sociedade no Brasil e em Portugal. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editora, 1999. pp. 80-87. 

COARACY, V. Memórias da Cidade do Rio de Janeiro. RJ: José Olympio, 1965 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BURKE, P. A escrita da História: novas perspectivas. São Paulo: Editora UNESP. 
1992 

GONÇALVES, A. R. Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro: terras e fatos. 
Rio de Janeiro: Coleção Memória Carioca/AGCRJ, 2004. 
LE GOFF, J. História e Memória. Campinas : Editora da Unicamp, 2003 (5ª ed.). 

LESSA, C. O Rio de todos os Brasis: uma reflexão em busca da autoestima. Rio 
de Janeiro/São Paulo: Record, 2000. 
MARAFON, G. J. (et.al) Geografia do Estado do Rio de Janeiro: da compreensão 
do passado aos desafios do presente. Rio de Janeiro: Gramma, 2011. 
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CURSO: TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO REGIONAL 

COMPONENTE CURRICULAR: Relações Interpessoais e Cidadania 

EMENTA: O guia de Turismo – importância da ocupação: classes e funções; 
habilidades e atitudes; liderança; comunicação; motivação do profissional do 
turista; 

Conflitos: tipos; estratégia para solução de conflitos; 

Ética profissional e cidadania: conceito e fundamentos; código de ética; valores 
de cidadania; 

Conceitos de Ética; Ética como Ciência; Ética em sociedade; 

Relações Interpessoais e Sociabilidade; Projeto individual e projeto coletivo na 
sociedade atual; Questões éticas em turismo; Código Mundial de Ética do 
Turismo (OMT, 1999);  

Alienação política e exclusão social; Poder política e participação social; 
Histórico e conceito de cidadania; Democracia e participação política; Histórico 
do voto no Brasil; Noção de exclusão/inclusão social: interfaces com turismo 

Alternativas ao turismo de massa; 

Turismo Sustentável; Turismo de Base Local; Turismo Comunitário; Turismo 
Responsável; Turismo Ético; Turismo Solidário; Turismo Inclusivo. 

OBJETIVO: Perceber sua inserção como indivíduo em sociedade e as relações 
que permeiam os grupos sociais a que estão associados;  

Compreender o processo civilizatório e as relações de poder e participação 
social; 

Refletir sobre as possibilidades de tornar-se “autor” de seu projeto (de vida) 
individual; 

Refletir sobre seu papel como pessoa e como cidadão ativo em sociedade 

Identificar questões éticas ligadas ao planejamento e desenvolvimento do 
turismo no Brasil 

Conhecer e aplicar, profissionalmente, os princípios do Código Mundial de Ética 
do Turismo 

Conhecer, identificar e analisar diversos tipos de desenvolvimento turístico, 
atualmente em curso no Brasil, que têm a ética por princípio básico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

COELHO, P.L. Relações Interpessoais e Sociabilidade. Recanto das Letras, 
2006. 

GALLO,S. (coord.) Ética e Cidadania. Caminhos para a Filosofia. 13ª Ed. Ed. 
Papirus. Campinas, 2005. 

MINISTÉRIO DO TURISMO. Plano Nacional do Turismo 2007-2010: Uma 
Viagem de Inclusão. MTUR, 2007. 

MOSQUERA, J. E Eu Com Isso? Ed. Globo. Rio de Janeiro, 2006. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO – OMT. Código Mundial de Ética 
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do Turismo. Santiago, Chile, 1999. 

VALLS. O QUE É ÉTICA? Coleção Primeiros Passos. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

A VOZ DO CIDADÃO. INSTITUTO DE CULTURA E CIDADANIA. Os 10 
Compromissos do Cidadão Atuante. 

Disponível em < 
http://www.avozdocidadao.com.br/detailConteudo.asp?ID=3&SM=3%237> 

PROJETO BAGAGEM – BRASIL. Disponível em 
<http://www.projetobagagem.org/2009/> 

Rede Brasileira de Turismo Solidário e Comunitário - TURISOL 

Disponível em <http://turisol.wordpress.com/> 

ENCONTRO NACIONAL DE TURISMO DE BASE LOCAL: Anais 

ESTELA RENNER. Criança, a Alma do Negócio. Filme. Documentário 50min. 
Disponível em <www.forumcec.org.br> 
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2º ANO 
 

CURSO: TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO REGIONAL 

COMPONENTE CURRICULAR: Teoria e Prática Profissional II 

EMENTA: Analisar e adaptar roteiro considerando a viabilidade de 
operacionalização do roteiro. Identificar as características dos espaços e 
equipamentos turísticos e urbanos previstos no roteiro. 

Conhecer a legislação turística específica do Guia de Turismo.Técnicas, 
regras e procedimentos de guiamento de turistas, com orientação, assessoria 
e transmissão de informações. Animação turística no guiamento de grupos. 

Recepcionar ao turista, procedimentos de check in e check out, do serviço de 
bordo e na realização das visitas técnicas. Métodos finais junto à agência. 
Situações de emergência. Elaboração e execução de roteiros e narrativas. 

Prever serviços turísticos e de apoio considerando o perfil dos visitantes. 
Executar o produto final. Programar os opcionais a serem ofertados; 
Interpretar e administrar documentos (voucher, relatório de viagem, planilha de 
custo, contrato, checklist, roominglist, memorandos, ofícios, recibos, seguros, 
etc); Aplicar técnicas de condução no atrativo e entretenimento. 

Adequar a oferta considerando as especificidades do ambiente e o perfil do 
visitante. 

Avaliar a satisfação do cliente em relação aos produtos e serviços oferecidos. 
Seguir normas de segurança. 

OBJETIVO: Instrumentalizar o aluno para a organização e prática de 
guiamento de grupos em nível regional. Interpretar e aplicar a legislação 
turística para resguardar a integridade do Guia de Turismo e a 
representatividade de seu contratante na prestação de serviço utilizando o 
Código de Ética e legislação específica do Guia de Turismo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CHIMENTI, S.; TAVARES, A.M. Guia de Turismo: o profissional e a 
profissão.São Paulo: SENAC São Paulo, 2007. 

DIAS, Célia Maria de Moraes, [et al.]. Hospitalidade: reflexões e 
perspectivas.São Paulo: Manole, 2002. 

COOPER, C. Turismo, princípios e prática. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

IGNARRA, Luiz Renato. Fundamentos do Turismo. São Paulo: Pioneira, 
2002. 

MARTINS, Plínio Lacerda. Código de defesa do consumidor. Lei 8078/1990. 
DP&A/Lamparina, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

RAPOSO, A.; CAPELLA, M., SANTOS, C. Turismo no Brasil: Um guia para 
o guia. Rio de Janeiro: Ed. SENAC Nacional, 2004. 

SANCHO, A. Introdução ao turismo. Trad. Dolores Martin Córner. São Paulo: 
Roca, 2001. 
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CURSO: TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO REGIONAL 

COMPONENTE CURRICULAR: História da Arte Aplicada ao Turismo 

EMENTA: Período colonial: séculos XVI, XVII e XVIII: principais manifestações 
artísticas analisadas sob enfoque sociológico. Arquitetura, pintura, escultura, 
documentos e fortificações. Enfoque predominante sobre o Rio de Janeiro. 

Aspectos formais e estilísticos das obras.  

Relações de poder, tomada e guarda de território.  

Evolução urbanística da cidade do Rio de Janeiro.  

História da Arte desde o início do século XIX até o final do século XX 
relacionando os períodos históricos da Europa com os movimentos artísticos no 
Brasil, dando condições de interpretação da obra de arte dentro de seu contexto 
histórico e cultural.  

Apresentação dos conceitos artísticos e seus desdobramentos na arte, 
arquitetura e urbanismo. 

Foco nas Artes Visuais e Arquitetura brasileiras, considerando a ocupação do 
território e o urbanismo. Visão geral do panorama nacional e foco no estado do 
Rio de Janeiro. 

OBJETIVO:  

 Ver e interpretar a obra de arte; 

 Fazer associações da arte brasileira e fluminense com o contexto de 
espaço-tempo da época; 

 Conhecer a produção artística local do período colonial (séculos XVI, XVII, 
XVIII); 

 Entender conceitos mentais que forjaram a cultura luso brasileira 
estabelecida no Brasil, em particular no Rio de Janeiro; 

 Reconhecer as manifestações artísticas e arquitetônicas que ocorreram 
durante os séculos XIX e XX no país relacionando-os com as influências 
dos estilos estrangeiros; 

 Analisar os estilos e manifestações artísticas na esfera nacional com foco 
para o Rio de Janeiro; 

 Identificar os principais ícones da história da arte e da arquitetura do 
período e relacioná-los com o Turismo; 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ARCHER, Michael. Arte Contemporânea. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

BENEVOLO, Leonardo. História da arquitetura moderna. São Paulo: 
Perspectiva, 2001;CARDOSO, Rafael. A arte brasileira em 25 quadros(1790-
1930). Rio de Janeiro: Record, 2008 

GOMBRICH, E.H. A História da Arte. Rio de Janeiro: Guanabara, 1978. 

OLIVEIRA, Myriam Andrade R. de. História da arte no Brasil: textos de 
síntese. Rio de Janeiro: UFRJ, 1999 

PEREIRA, Sonia Gomes. Arte brasileira no século XIX. Belo Horizonte: C/arte, 
2008 

PROENÇA, Graça. História da Arte. São Paulo: Ática, 1994. 

WÖLFFLIN, Heinrich. Conceitos fundamentais da história da arte. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000. 

ZANINI, Walter. História Geral da Arte no Brasil.. São Paulo: Instituto Walter 
Moreira Salles, 1983, 2v. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARVALHO, Benjamin de Araujo. A História da Arquitetura. Rio de Janeiro: 
Edições Ouro, 1964. 

LIMA, Valéria. Uma viagem com Debret. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004 

PEVSNER, Nikolaus. Origens da arquitetura moderna e do design. 2.ed. São 
Paulo: 1999. 
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CURSO: TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO REGIONAL 

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia Aplicada ao Turismo 

EMENTA: Geografia política – situação das localidades: vias de acesso –aeroportos, 
rodovias, ferrovias, hidrovias - localização; sistema viário do núcleo receptor; acesso 
aos principais atrativos/- localização de roteiros 

Geografia física, humana e econômica fluminense: população, desenvolvimento 
econômico 

Atrativos turísticos principais: localização de roteiros e atrativos/caracterização 

OBJETIVO: Desenvolver o sentido de localização no espaço. Reconhecer a 
espacialidade do fenômeno turístico. Conhecer e identificar os principais aspectos 
geográficos dos municípios componentes do Estado do Rio de Janeiro. Conhecer e 
identificar os perfis turísticos do Estado do Rio de Janeiro. Planejar roteiros de 
visitação às regiões turísticas do Estado do Rio de Janeiro a partir da tipologia do 
turismo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ABREU, M. de A. Evolução urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IPP, 2008. 

CIDE. Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: CIDE, 2007. 
CD-ROM. 

_____. Boletim técnico n.8: formação e evolução da malha municipal do Estado do 
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Governo do Estado do Rio de Janeiro, jul./1993. 

CRUZ, R. de C. Introdução à geografia do turismo. São Paulo: Roca, 2001. 

CRUZ, R. de C. (org.) Geografias do turismo: de lugares a pseudo-lugares. São 
Paulo: Roca, 2007. 

IANNI, O. A Era do Globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999 (4ª ed.). 

MARAFON, G. J. (et.al) Geografia do Estado do Rio de Janeiro: da compreensão do 
passado aos desafios do presente. Rio de Janeiro: Gramma, 2011. 

MARAFON, G. J. (et.al) Estudos de geografia fluminense. Rio de Janeiro: UERJ, 
2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CANCLINI, N. G. Culturas Híbridas: Estratégias para Entrar e Sair da 

Modernidade.São Paulo: EDUSP, 2003 (2ª ed.). 

_________. Consumidores e Cidadãos: Conflitos Multiculturais da Globalização.Rio 
de Janeiro: Editora UFRJ, 2008 (7ª ed.). 

MARAFON, G. J. (et.al). A metrópole e o interior fluminense: simetrias e assimetrias 
geográficas. Rio de Janeiro: Gramma, 2009. 
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CURSO: TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO REGIONAL 

COMPONENTE CURRICULAR: Princípios de Ecologia e Meio Ambiente 

EMENTA: 

 Apresentação e discussão das relações homem/natureza. 

 A natureza como valor intrínseco. 

 A natureza como valor simbólico. 

 A crise ambiental mundial e a ressignificação da natureza. 
Ecologia Natural, Ecologia Social, 

 Ecologismo, Conservação e Preservação.  

 Impactos socioambientais do Turismo. Turismo e 
sustentabilidade.  

 Marcos do pensamentoambientalista 

 Turismo Sustentável, Ecoturismo, Turismo ecorural, 

 Turismo de Base Local. 

 Críticaaoturismosustentável. 

 Turismo e EducaçãoAmbiental. 

 ÁreasProtegidas e turismo 

 Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

 Tipologia de Unidades de Conservação 

 .Iniciativas de planejamento e gestão do Turismo para a 
sustentabilidade (Brasil e Rio de Janeiro). 

OBJETIVO: 

 Conhecer princípios norteadores da Ciência Ecológica;  

 Entender o significado de natureza e meio ambiente na sociedade 
atual e quais desdobramentos locais e globais decorrem dessa 
noção; 

 Identificar as principais vertentes da Ecologia e do pensamento 
ambientalista na contemporaneidade; 

 Perceber seus impactos sobre o ambiente natural; 

 Identificar os impactos socioambientais do turismo nas 
destinações; 

 Entender o que é sustentabilidade em turismo; 

 Conhecer os diversos tipos de turismo de base sustentável e 
aplicar os princípios em sua prática profissional; 

 Conhecer projetos e programas de turismo em bases 
sustentáveis, em curso, no Brasil. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

LAGO, A.; PÁDUA, J.A. O que é Ecologia? Ed. Brasiliense. Coleção Primeiros 
Passos, Nº16. São Paulo: 2004. 

SEABRA, L. Turismo Sustentável: planejamento e gestão in CUNHA, S.A. 
GUERRA, A.T. A Questão Ambiental: diferentes abordagens. Ed. Bertrand 
Brasil, Rio de Janeiro: 2003. 

KINKER, S. Ecoturismo e Conservação da Natureza em Parques 
Nacionais. Coleção Turismo. Ed. Papirus, Campinas: 2002. 

TIDES FOUNDATION. A História das Coisas. Vídeo: 21min17. Apresentação 
Annie Leonard. 

Disponível em <http://www.unichem.com.br/video2.php?id_video=16> 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Convenção sobre Diversidade 
Biológica. Coleção Biodiversidade. MMA/ Brasília: 2006. 

__________________Diretrizes para Visitação em Unidades de 
Conservação. Coleção Áreas Protegidas do Brasil. MMA/ Brasília, 2006. 

KRIPPENDORF, J. Turismo Sustentável. Volume I 

_______________ Turismo Sustentável. Volume II 

_______________ Turismo Sustentável. Volume III 

_______________ Turismo Sustentável. Volume IV 

_______________ Turismo Sustentável. Volume V 

BRASIL, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Lei 9.985/2000. 
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CURSO: TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO REGIONAL 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Espanhola Aplicada ao Turismo I 

EMENTA: Desenvolvimento das habilidades de leitura, oralidade, escrita e audição 
em Língua Espanhola. Reflexão sobre a Língua Espanhola e suas variedades: 
peninsular e americana. Tópicos linguísticos e discursivos da Língua Espanhola. 
Caracterização e uso de gêneros discursivos relacionados ao campo da atividade 
de trabalho do profissional do Turismo. Tipologia textual. Ênfase nos gêneros 
discursivos predominantemente descritivos e narrativos e nas tipologias textuais 
descrição e narração: compreensão e produção. Léxico da área de Turismo. 
Aspectos sociais, históricos e culturais das interações. Visita técnica. 
ASPECTOS LINGUÍSTICOS E DISCURSIVOS:Pronomes pessoais. Categorias 
nominais. Tempos presentes da Língua Espanhola: modos, valores, aspectos e 
usos. Presente do Indicativo. Presente do Subjuntivo. Imperativo. Nomeação. 
Subjetivação. Designação. Identidade. Dêixis. Tempos passados da Língua 
Espanhola: modos, valores, aspectos, contrastes e usos. Pretérito simples. 
Pretérito perfeito. Pretérito imperfeito. Pretérito pluscuamperfecto. Marcadores 
temporais. 
GÊNEROS DISCURSIVOS: Cartões postais. Caricatura. Bandeiras. Fichas. 
Filmes. Folhetos turísticos. Formulários. Fotos. Guias turísticas e de lazer. 
Gráficos. Ilustrações. Itinerários turísticos. Letras de música. Manuais de 
instruções. Mapas. Menus. Placas. Receitas. Roteiros turísticos. Símbolos. Sites 
turísticos. Tabelas. Autobiografias. Biografias. Cartas. Contos. Curtas. Crônicas. 
Diários. Documentários. Depoimentos. Entrevistas. Histórias em quadrinhos. 
Lendas. Notícias. Peçasteatrais. Poemas. Poesias. Relatos de viagem. 
Reportagens. 

OBJETIVO:O aluno deverá ser capaz de: 
- Desenvolver habilidades linguísticas (competência oral, auditiva, escrita e leitora) 
em Espanhol como Língua Estrangeira. 
- Refletir sobre a Língua Espanhola e suas variedades peninsular e americana, 
tomada em seu uso concreto enquanto produto e condição do pensamento, da 
cultura, da vida social e da identidade dos povos que a utilizam. 
- Analisar, compreender e produzir diferentes gêneros discursivos relacionados à 
área do Turismo. 
- Examinar e compreender a estruturação de diferentes gêneros do discurso 
mediante a observação do emprego das tipologias textuais, especialmente o das 
tipologias descritiva e narrativa. 
- Compreender a linguagem como elemento formador de sua identidade e da 
identidade de seu outro. 
- Desenvolver sua capacidade crítico-reflexiva a partir da leitura de textos em 
Língua Espanhola. 
- Reconhecer-se como um cidadão responsável e capaz de transformar o seu 
espaço histórico e social por meio das relações estabelecidas com a sua cultura e 
com a cultura do outro. 
- Aplicar habilidades linguísticas desenvolvidas em Língua Espanhola em visita 
técnica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
ALBURQUERQUE GARCÍA, L. (2005), “Consideraciones acerca del género ‘relato 
de viajes’ en la literatura del Siglo de Oro”, en C. Mata Induráin / M. Miguel Zugasti 
(eds.), El Siglo de Oro en el nuevo milenio, Pamplona, EUNSA, 1, 129-141. 
ÁLVAREZ, Miriam. Tipos de escrito I: Narración y descripción. Madrid: Arco Libros, 
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1998. 
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
BELENGUER JANÉ, M. (2002), Periodismo de Viaje. Análisis de una 
especialización periodística, Sevilla, Comunicación Social. 
BRASIL/SEB. Orientações Curriculares para o Ensino Médio. Linguagens, códigos 
e suas tecnologias. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 
Básica, v.1, 2006.  
BRASIL/SEF. Parâmetros curriculares nacionais: Ensino Médio. Língua 
Estrangeira. Brasília: MEC/SEF, 2000.  
CALVI, MariaVittoria. Lengua y comunicación en el español del Turismo. Madrid: 
Arco Libros, 2006. 
DAHER, Maria Del Carmen. A análise do discurso e o ensino de espanhol como 
língua estrangeira. In: FREITAS, Luciana Maria Almeida de; et AL. Estudos 
Hispânicos. Língua, Literatura, Ensino, Pesquisa. Rio de Janeiro: APEERJ, 2009. 
HERNÁNDEZ, Guillermo; RELLÀN, Clara. Saber redactar 1. Describir y narrar. 
Madrid: SGEL, 2008. 
LIVERANI, E. / CANALS, J. (eds.) (2011), El discurso del turismo. Aspectos 
lingüísticos y variedades textuales,Trento, TangramEdizioniScientifiche. 
MAINGUENEAU, D. Análise de textos de comunicação, São Paulo: Cortez, 2002. 
NIETO CALLÉN, E. (2005), “El español del turismo: una propuesta didáctica”, 
FORMA, Formación de formadores, 10, 76-92. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ABEJÓN, T. / HERNANDO, M. (2009), “El léxico especializado del turismo 
cultural”, en N. Gallarado / J. Gómez de Enterría (eds.), Estudios de Léxico 
Especializado, Granada, Editorial Atrio, 295-407. 
ALCARAZ VARÓ E. (2000), Diccionario de términos de turismo y de ocio, 
Barcelona, Ariel. 
AUGÉ, M. (1998), El viaje imposible. El turismo y sus imágenes, Barcelona, 
Gedisa. 
CALVI, M.V. / MAPELLI, G. (2010), “La presencia de los términos culturales en las 
páginas web de turismo”, en  P. Civil, F. Crémoux (eds.), Actas del XVI Congreso 
dela Asociación Internacional de Hispanistas: nuevos caminos del hispanismo, 
Madrid, Iberoamericana, 43-51. 
CALVI, M. V. (2006), “El uso de términos culturales en el lenguaje del turismo: los 
hoteles y su descripción”, en M. V. Calvi / L. Chierichetti (eds.), Nuevas tendencias 
en el discurso de especialidad, Bern, Peter Lang, 271-292. 
CALVI, M. V. (2005), “El español del turismo: problemas didácticos”, Ideas (FH-
Heilbronn), 1. 
CALVI, M. V. (2004), “El lenguaje del turismo en las páginas web de los 
Paradores”,Foro Hispánico, 26, 61-70. 
BECHER, G. (2002-2003), “El lenguaje propio del sector turístico: reflexiones en 
torno a un estudio terminológico y temático”, Revista de Lenguas para Fines 
Específicos, 9-10, 13-30. 
BELTRÀN, Blanca Aguirre. El español por profesiones: Servicios turísticos. Madrid: 
SGEL, 1994. 
 
GALLEGO, F. / Peyrolón R. (2009), Diccionario de hostelería. Hostelería y turismo, 
restaurante y gastronomía, cafetería y bar, Madrid, Paraninfo. 
GODED, Margarita e VARELA, Raquel. Bienvenidos – Español para profesionales 
de Turismo y Hostelería. Nivel I. Madrid: CLAVE-ELE, 2006. 
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------, Bienvenidos – Español para profesionales de Turismo y Hostelería. Nivel II. 
Madrid: CLAVE-ELE, 2006. 
 
JUAN, Carmen Rosa de (org.). Temas de Turismo. Madrid: Editorial Edinumen, 
2007. 
 
MORENO, Concha e TUTS, Martina. El español en el hotel. Madrid: SGEL, 1999. 
------, Cinco estrellas. Español para turismo. Madrid: SGEL, 2009. 
VARGENS, Dayala P. de Medeiros; FREITAS, Luciana Maria Almeida de. Ler e 
escrever: muito mais que unir palavras. In: BARROS, Cristina S. de; COSTA, 
Elzimar G. DE Marins (coord.) Espanhol: ensino médio. Brasília: Ministério da 
Educação, Secretaria de Educação Básica, 2010. (Coleção Explorando o Ensino ; 
v. 16) 
3º ANO 

CURSO: TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO REGIONAL 

COMPONENTE CURRICULAR: Teoria e Prática do Atrativo Cultural 

EMENTA: Aplicação da legislação turística específica do Guia de Turismo, 
assim como técnicas, regras e procedimentos de guiamento de turistas, com 
orientação, assessoria e transmissão de informações. Animação turística no 
guiamento de grupos. 

Adoção de técnicas de identificação e aproveitamento de oportunidades de 
estudo de viabilidade de roteiros culturais. 

Entendimento do conceito de empreendedorismo, seus conceitos básicos, 
tipologia.   

Verificação das principais formas de administração de empresas da área do 
turismo.   

Planejamento de viagem: programação, quilometragem, pontos de apoio 
alternativos. Situações de emergência. Elaboração e execução de roteiros e 
narrativas técnicos e operacionais: itinerários; relação tempo, distância e 
acesso; elaboração de orçamento: planilha de custos (hospedagem, 
alimentação, transporte, taxas, contratação de serviços, etc.), provisão e 
definição de preço.  

Elaboração e negociação do contrato. Programar os opcionais a serem 
ofertados. 

OBJETIVO: Instrumentalizar o aluno para conhecer e identificar a aplicação 
do empreendedorismo na profissão de guia de turismo, organizar e praticar 
guiamento de grupos em nível regional e especializado em atrativos culturais. 
Capacitar o alunoparaatuar no trade turístico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CHIMENTI, S.; TAVARES, A.M. Guia de Turismo: o profissional e a profissão. 
São Paulo: SENAC São Paulo, 2007.  

DIAS, Célia Maria de Moraes...[et al.]. Hospitalidade: reflexões e perspectivas. 
São Paulo: Manole, 2002.  

COOPER, C. Turismo, princípios e prática. Porto Alegre: Bookman, 2001.  
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IGNARRA, Luiz Renato. Fundamentos do Turismo. São Paulo: Pioneira, 2002.  

HISRICH, R. D. Empreendedorismo. Trad. Lene Belon Ribeiro. 5.ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2004.  

MORAIS, Carmem. Atitudes de empreendedores: os surpreendentes segredos 
dos empreendedores. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001, 1. ed. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

RAPOSO, A.; CAPELLA, M., SANTOS, C. Turismo no Brasil: Um guia para o 
guia. Rio de Janeiro: Ed. SENAC Nacional, 2004.  

MORAIS, Carmem. Atitudesde empreendedores: os surpreendentes 
segredosdos empreendedores.Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001, 1. ed. 
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CURSO: TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO REGIONAL 

COMPONENTE CURRICULAR: Linguagem e Trabalho em Turismo 

EMENTA: Abordagem dos conceitos de Linguagem e Trabalho e suas 
relações. Linguagem como, no e sobre o trabalho. Exposição da teoria da 
enunciação. Definição do conceito de discurso e discussão sobre espaços e 
sujeitos que o produzem e sustentam. Apresentação da teoria sobre os 
gêneros discursivos e as tipologias textuais. Definição de prescritos, normas e 
orientações. Leitura e análise de gêneros discursivos prescritivos, normativos e 
orientadores que circulam no espaço de trabalho de profissionais do Turismo. 
OBJETIVO: O aluno deverá ser capaz de: 

 Compreender as relações estabelecidas entre os conceitos de 
Linguagem e Trabalho. 

 Conhecer a teoria da enunciação. 

 Entender o conceito de discurso e refletir sobre os espaços e sujeitos 
que o produzem e sustentam. 

 Identificar, analisar e produzir distintos gêneros discursivos relacionados 
ao espaço de trabalho do profissional de Turismo, mediante observação 
do uso das tipologias textuais presentes em sua composição. 

 Reconhecer prescritos, normas e orientações presentes no universo do 
profissional de Turismo. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
ALBORNOZ, S. O que é trabalho? São Paulo: Brasiliense, 2008. 
ALVAREZ, D.; TELLES, A. N. Interfaces ergonomia-ergologia: uma 
discussão sobre trabalho prescrito e normas antecedentes. In: 
FIGUEIREDO, M.; ATHAYDE, M.; BRITO, J.; ALVAREZ, D. Labirintos do 
trabalho: interrogações e olhares sobre o trabalho vivo. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2004. 
BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1986. 
_____. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
CLOT, Y. A função psicológica do trabalho. Rio de Janeiro: Vozes, 2006. 
FAÏTA, D. Análise dialógica da atividade profissional. Rio de Janeiro: 
Imprinta Express, 2005. 
FERNANDES, C. A. Análise do discurso: reflexões introdutórias. São 
Carlos: Claraluz, 2008. 
FIGUEIREDO, M. et al (orgs.). Labirintos do trabalho: interrogações e 
olhares sobre o trabalho vivo. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 
FIORIN, J. L. (org.) Linguística? Que é isso? São Paulo: Contexto, 2013. 
MAINGUENEAU, D. Análise de textos de comunicação. São Paulo: Cortez, 
2001. 
_____. Cenas da enunciação. POSSENTI & SILVA-E-SOUZA(orgs.).São 
Paulo: Parábola, 2008. 
NOUROUDINE, A. A linguagem: dispositivo revelador da complexidade do 
trabalho. In: SOUZA-E-SILVA, M. C., FAÏTA, D. (orgs.). Linguagem e 
trabalho: construção de objetos de análise no Brasil e na França. São 
Paulo: Cortez, 2002. 
ROCHA, D.; DAHER, M. C.; SANT’ANNA, V. L. Produtividade das 
investigações dos discursos sobre o trabalho. In: SOUZA-E-SILVA, M. C.; 
FAÏTA, D. (orgs.). Linguagem e trabalho: construção de objetos de análise 
no Brasil e na França. São Paulo: Cortez, 2002. 
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SANT’ANNA, V. L.; SOUZA-E-SILVA, M. C. Trabalho e prescrição: 
aproximações ao problema a parti dos estudos de linguagem. In: Matraga 
20: estudos lingüísticos e literários. Revista de Pós-Graduação em Letras da 
UERJ. Rio de Janeiro: UERJ, 2007. 
SCHWARTZ, Y. A abordagem do trabalho reconfigura nossa relação com 
os saberes acadêmicos: as antecipações do trabalho. In: SOUZA-E-SILVA, 
M. C.; FAÏTA, D. (orgs.). Linguagem e trabalho: construção de objetos de 
análise no Brasil e na França. São Paulo: Cortez, 2002. 
_____. Trabalho e gestão: níveis, critérios, instâncias. In: FIGUEIREDO, M.; 
ATHAYDE, M.; BRITO, J.; ALVAREZ, D. Labirintos do trabalho: 
interrogações e olhares sobre o trabalho vivo. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 
_____; DURRIVE, L. Trabalho e ergologia: conversas sobre a atividade 
humana. Niterói: Editora da UFF, 2010. 
SOUZA-E-SILVA. A dimensão linguageira em situações de trabalho. In: 
SOUZA-E-SILVA, M. C.; FAÏTA, D. (orgs.). Linguagem e trabalho: 
construção de objetos de análise no Brasil e na França. São Paulo: Cortez, 
2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BENVENISTE, E. Problemas de lingüística geral. São Paulo: Ed. Nacional, 
Ed. USP, 1976. 
FLORES, V., TEIXEIRA, M. Introdução à lingüística da enunciação. São 
Paulo: Contexto, 2005. 
FOUCAULT, M. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro, NAU 
Editora, 2003.  
MACHADO, A. R. (org.). O ensino como trabalho: uma abordagem 
discursiva. Londrina: Eduel, 2004. 
MAGALHÃES, I.; CORACINI, M. J.; GRIGOLETTO,M. Práticas identitárias: 
língua e discurso. São Carlos: Claraluz, 2006. 
POSSENTI, S., SOUZA-E-SILVA, M. C. (orgs.). Cenas da enunciação: 
Dominique Maingueneau. Paraná: Criar Edições, 2006. 
RAGO, L. M.; MOREIRA, E. F. P. O que é taylorismo? São Paulo: Brasiliense, 
2003. 
SOUZA-E-SILVA, M. C; FAÏTA, D. Linguagem e trabalho: construção de 
objetos de análise no Brasil e na França. São Paulo: Cortez, 2002. 
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CURSO: TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO REGIONAL 

COMPONENTE CURRICULAR: Arte, Ambiente e Cultura 

EMENTA: O aluno deverá ser capaz de entender os seguintesconceitos:  

 Cultura e patrimônio cultural e natural. 

 Natureza e cultura. 

 Preservação patrimonial - legislação e papel do Estado. 

 Educação Patrimonial - conceituação 

 O patrimôniovivo: a dinâmica cultural 

 A necessidade do passado: o uso dos objetos, monumentos e 
sítioshistóricos - o objeto cultural como fonte primária de conhecimento 

 O meio ambiente histórico 

 Estudo e interpretação do patrimônio, do global ao local 

 O patrimônio cultural como atrativo turístico 

 Educação Ambiental - conceitos e evolução 

 Papel do guia como multiplicador e educador ambiental - técnicas e 
práticas de EA aplicadas 

OBJETIVO: Compreender as noções relacionadas ao tema do patrimônio 
cultural e natural, estabelecendo as relações com o fenômeno turístico. 

Conhecer a legislação e os instrumentos legais que conduzem a política de 
preservação patrimonial do Estado Brasileiro. 

Compreender o papel desempenhado pelo turismo no processo de valorização 
dos bens materiais e imateriais que compõem (e podem vir a tornar-se) o 
acervo patrimonial do Estado do Rio de Janeiro. 

Conhecer o patrimônio do Estado do Rio de Janeiro. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ARANTES, A. A. Produzindo o passado: estratégias de construção do 
patrimônio cultural. São Paulo: Braziliense, 1984. 

CASTRO, S. R. O Estado na preservação dos bens culturais. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1991. 

CHOAY, F. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade: UNESP, 
2006 

DIEGUES, A. C. O mito moderno da natureza intocada. São Paulo: Hucitec, 
2000. 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 
(IPHAN). A Trajetória da Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial no 
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Brasil: 1936 - 2006. Brasília: Departamento do Patrimônio Imaterial, 2006. 
Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=582 

PELLEGRINI FILHO, A. Ecologia, cultura e turismo. Campinas: Papirus, 2001. 

UNESCO. Convenção para salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. 
Brasília: Ministério das Relações Exteriores, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CANCLINI, N.G. “O patrimonio cultural e a construção imaginária social”. 
Revista do Patrimônio Artístico Histórico Nacional. n.23, Rio de Janeiro, pp.94-
115. 

YAZIGI, E. (org.) Turismo, espaço, paisagem e cultura. São Paulo: HUCITEC, 
1996. 

MENESES, J. N. C. História & Turismo Cultural. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2006. 

RODRIGUES, M. Preservar e Consumir. In: FUNARI, Pedro Paulo e PINSKY, 
Jaime (orgs.). Turismo e Patrimônio Cultural.São Paulo: Contexto, 2003. 

SIMÃO, M. C. R. Preservação do Patrimônio Cultural em Cidades. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://portal.iphan.gov.br/portal/baixafcdanexo.do?id=582
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CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM GUIA DE TURISMO REGIONAL 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Espanhola Aplicada ao Turismo II 

EMENTA: Desenvolvimento das habilidades de leitura, oralidade, escrita e 
audição em Língua Espanhola. Reflexão sobre a Língua Espanhola e suas 
variedades: peninsular e americana. Tópicos linguísticos e discursivos da 
Língua Espanhola. Caracterização e uso de gêneros discursivos relacionados 
ao campo da atividade de trabalho do profissional do Turismo. Tipologia 
textual. Ênfase nos gêneros discursivos predominantemente argumentativos e 
na tipologia textual argumentação: compreensão e produção. Léxico da área 
de Turismo. Aspectos sociais, históricos e culturais das interações. Visita 
técnica.Elaboração e desenvolvimento de projeto: Língua Espanhola, Gêneros 
discursivos e Turismo. Visita técnica. 
ASPECTOS LINGUÍSTICOS E DISCURSIVOS: 
Tempos futuros da Língua Espanhola: modos, valores, aspectos e usos. 
Conectivos. Estratégias de argumentação. Modalizações do enunciado. 
Subjetivação do discurso. Posições enunciativas. Discursos em embate. 
Intertextualidade. Interdiscurso. 
GÊNEROS DISCURSIVOS: 
Artigos. Curtas. Charges. Documentários. Filmes. Folhetos turísticos. Guias 
turísticas e de lazer. Itinerários turísticos. Letras de música. Planejamento de 
viagem. Publicidades. Propagandas. Reportagens. Roteiros turísticos. Sites 
turísticos.  
OBJETIVO: O aluno deverá ser capaz de: 
- Desenvolver habilidades linguísticas (competência oral, auditiva, escrita e 
leitora) em Espanhol como Língua Estrangeira. 
- Refletir sobre a Língua Espanhola e suas variedades peninsular e americana, 
tomada em seu uso concreto enquanto produto e condição do pensamento, da 
cultura, da vida social e da identidade dos povos que a utilizam. 
- Analisar, compreender e produzir diferentes gêneros discursivos 
relacionados à área do Turismo. 
- Examinar e compreender a estruturação de diferentes gêneros do discurso 
mediante a observação do emprego das tipologias textuais, especialmente o 
da tipologia argumentativa. 
- Compreender a linguagem como elemento formador de sua identidade e da 
identidade de seu outro. 
- Desenvolver sua capacidade crítico-reflexiva a partir da leitura de textos em 
Língua Espanhola. 
- Reconhecer-se como um cidadão responsável e capaz de transformar o seu 
espaço histórico e social por meio das relações estabelecidas com a sua 
cultura e com a cultura do outro. 
- Aplicar habilidades linguísticas desenvolvidas em Língua Espanhola em visita 
técnica. 
- Elaborar e desenvolver projeto de pesquisa, aplicando diferentes habilidades 
em Língua Espanhola. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
ÁLVAREZ, Miriam. Tipos de escrito II: Exposición y argumentación. Madrid: 
Arco Libros, 1993. 
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
BRASIL/SEB. Orientações Curriculares para o Ensino Médio. Linguagens, 
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códigos e suas tecnologias. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Básica, v.1, 2006.  
BRASIL/SEF. Parâmetros curriculares nacionais: Ensino Médio. Língua 
Estrangeira. Brasília: MEC/SEF, 2000.  
CALVI, MariaVittoria. Lengua y comunicación en el español del Turismo. 
Madrid: Arco Libros, 2006. 
DAHER, Maria Del Carmen. A análise do discurso e o ensino de espanhol 
comolíngua estrangeira. In: FREITAS, Luciana Maria Almeida de; et AL. 
Estudos Hispânicos. Língua, Literatura, Ensino, Pesquisa. Rio de Janeiro: 
APEERJ, 2009. 
LIVERANI, E. / CANALS, J. (eds.) (2011), El discurso del turismo. Aspectos 
lingüísticos y variedades textuales, Trento, Tangram EdizioniScientifiche. 
LOZANO SAÑUDO, B. (2008), “Los estereotipos en las guías de viaje”, en V. 
Cernuda et al. (eds.), 147-164. 
MAINGUENEAU, D. Análise de textos de comunicação, São Paulo: Cortez, 
2002. 
NIETO CALLÉN, E. (2005), “El español del turismo: una propuesta didáctica”, 
FORMA, Formación de formadores, 10, 76-92. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ABEJÓN, T. / HERNANDO, M. (2009), “El léxico especializado del turismo 
cultural”, en N. Gallarado / J. Gómez de Enterría (eds.), Estudios de Léxico 
Especializado, Granada, Editorial Atrio, 295-407. 
ALCARAZ VARÓ E. (2000), Diccionario de términos de turismo y de ocio, 
Barcelona, Ariel. 
 
AUGÉ, M. (1998), El viaje imposible. El turismo y sus imágenes, Barcelona, 
Gedisa. 
CALVI, M.V. / MAPELLI, G. (2010), “La presencia de los términos culturales en 
las páginas web de turismo”, en  P. Civil, F. Crémoux (eds.), Actas del XVI 
Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas: nuevos caminos del 
hispanismo, Madrid, Iberoamericana, 43-51. 
CALVI, M. V. (2006), “El uso de términos culturales en el lenguaje del turismo: 
los hoteles y su descripción”, en M. V. Calvi / L. Chierichetti (eds.), Nuevas 
tendencias en el discurso de especialidad, Bern, Peter Lang, 271-292. 
CALVI, M. V. (2005), “El español del turismo: problemas didácticos”, Ideas 
(FH-Heilbronn), 1. 
CALVI, M. V. (2004), “El lenguaje del turismo en las páginas web de los 
Paradores”, Foro Hispánico, 26, 61-70. 
GALLEGO, F. / Peyrolón R. (2009), Diccionario de hostelería. Hostelería y 
turismo, restaurante y gastronomía, cafetería y bar, Madrid, Paraninfo. 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2007. 
BELTRÀN, Blanca Aguirre. El español por profesiones: Servicios turísticos. 
Madrid: SGEL, 1994. 
BECHER, G. (2002-2003), “El lenguaje propio del sector turístico: reflexiones 
en torno a un estudio terminológico y temático”, Revista de Lenguas para 
Fines Específicos, 9-10, 13-30. 
GODED, Margarita e VARELA, Raquel. Bienvenidos – Español para 
profesionales de Turismo y Hostelería. Nivel I. Madrid: CLAVE-ELE, 2006. 
------, Bienvenidos – Español para profesionales de Turismo y Hostelería. Nivel 
II. Madrid: CLAVE-ELE, 2006. 
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JUAN, Carmen Rosa de (org.). Temas de Turismo. Madrid: Editorial 
Edinumen, 2007. 
MORENO, Concha e TUTS, Martina. El español en el hotel. Madrid: SGEL, 
1999. 
------, Cinco estrellas. Español para turismo. Madrid: SGEL, 2009. 
VARGENS, Dayala P. de Medeiros; FREITAS, Luciana Maria Almeida de. Ler 
e escrever: muito mais que unir palavras. In: BARROS, Cristina S. de; COSTA, 
Elzimar G. DE Marins (coord.) Espanhol: ensino médio. Brasília: Ministério da 
Educação, Secretaria de Educação Básica, 2010. (Coleção Explorando o 
Ensino ; v. 16) 
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4º ANO  

 

CURSO: TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO REGIONAL 

COMPONENTE CURRICULAR: Teoria e Prática do Atrativo Natural 

EMENTA: Aplicação da legislação turística específica do Guia de Turismo, 
assim como técnicas, regras e procedimentos de guiamento de turistas, com 
orientação, assessoria e transmissão de informações. Animação turística no 
guiamento de grupos. 

Adoção de técnicas de identificação e aproveitamento de oportunidades de 
estudo de viabilidade de roteiros naturais. 

Verificação das principais formas de administração de empresas da área do 
turismo.   

Conhecimento das condições do meio para a prática segura do guiamento 
(identificação do grau de dificuldade dos percursos). 

Produção do roteiro técnico e operacional. Analisar e adaptar roteiro 
considerando a viabilidade de operacionalização do roteiro. 

Identificação das características dos espaços e equipamentos turísticos e 
urbanos previstos no roteiro considerando o perfil dos visitantes. 

Adequação da oferta considerando as especificidades do ambiente e o perfil do 
visitante. 

Avaliação da satisfação do cliente em relação aos produtos e serviços 
oferecidos. Seguir normas de segurança. 

OBJETIVO: Instrumentalizar o aluno para conhecer e identificar a aplicação do 
empreendedorismo na profissão de guia de turismo, organizar e praticar 
guiamento de grupos em nível regional e especializado em atrativos naturais. 
Capacitar o alunoparaatuar no trade turístico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CHIMENTI, S.; TAVARES, A.M. Guia de Turismo: o profissional e a profissão. 
São Paulo: SENAC São Paulo, 2007.  

DIAS, Célia Maria de Moraes...[et al.]. Hospitalidade: reflexões e perspectivas. 
São Paulo: Manole, 2002.  

COOPER, C. Turismo, princípios e prática. Porto Alegre: Bookman, 2001.  

IGNARRA, Luiz Renato. Fundamentos do Turismo. São Paulo: Pioneira, 2002.  

HISRICH, R. D. Empreendedorismo. Trad. Lene Belon Ribeiro. 5.ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2004.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

RAPOSO, A.; CAPELLA, M., SANTOS, C. Turismo no Brasil: Um guia para o 
guia. Rio de Janeiro: Ed. SENAC Nacional, 2004.  

MORAIS, Carmem. Atitudesde empreendedores: os surpreendentes 
segredosdos empreendedores.Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001, 1. Ed. 
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CURSO: TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO REGIONAL 

COMPONENTE CURRICULAR: EducaçãoAmbiental 

EMENTA: Fundamentos conceituais e históricos da educação ambiental. 
Abordagem e caracterização da educação ambiental. Desenvolvimento 
sustentável e Turismo. Impactos ambientais da atividade de guiamento e 
práticas de minimização desses impactos. O papel do Guia de Turismo na 
conservação e sensibilização ambiental. O Turismo em áreas naturais: 
Unidades de Conservação da natureza e o papel do condutor ambiental local. 
Introdução à legislação ambiental aplicada. Metodologias e práticas recreativas 
para educação ambiental. 

OBJETIVO: Aperfeiçoar conhecimentos teóricos e práticos em Ecologia e 
Educação Ambiental, de modo a preparar o aluno para uma atuação mais 
consciente na área. Discutir os impactos do turismo ao ambiente, destacando a 
importância do componente cultural para a preservação do meio ambiente e 
garantia da qualidade de vida para as gerações futuras. Internalizar o papel do 
guia como multiplicador e educador ambiental. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

PIRES, P.S. Dimensões do Ecoturismo. São Paulo: SENAC, 2002.  

SACHS, I. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. STROH, P.Y (org). 
Rio de Janeiro: Garamond, 2002.  

DAJOZ, R. Princípios de Ecologia. 7 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

PINTO, A. C. B. Turismo e meio ambiente: aspectos jurídicos. 2ed.São Paulo: 
Papirus, 1998.  

RUSCHMANN, Doris. Turismo e planejamento sustentável: a proteção do meio 
ambiente. 5 ed. São Paulo: Papirus, 1999.  

DIAS, G. F. Educação Ambiental: princípios e prática. 3 ed. São Paulo: Gaia, 
1994.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO –SNUC. Lei nº 
9985, de 18de julho de 2000; decreto nº4340, de 22 de agosto de 2002. 
Brasília: MMA, 2004.56p.  

Lei 9795/99. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de 
Educação Ambiental e dá outras providências.  

PELLEGRINI FILHO, A. Ecologia, cultura e turismo. 4 ed. São Paulo: Papirus, 
1993. 
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CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM GUIA DE TURISMO REGIONAL 

COMPONENTE CURRICULAR: Geohistória 

EMENTA:localização do atrativo, vias de acesso, malha viária 

- aspectos históricos e geográficos do atrativo 

- aspectos socioeconômicos e culturais do atrativo 

- leitura e interpretação de mapas, escalas, curvas de nível e 
demaisconvençõesgráficas - princípio e funcionamento de instrumentos de 
orientação 

- noções de orientação por estrelas e outros meios naturais 

- ecossistemas brasileiros 

- localização e características gerais 

- Unidades de Conservação no Estado: Nacionais, Estaduais, Municipais e 
Particulares 

- ambientes subterrâneos 

- ecossistemas das cavernas - flora e fauna 

- principais cavernas brasileiras 

- turismo em cavernas 

- o espaço geográfico e o espaço turístico 

- Turismo e apropriação do território 

- Turismo em espaços urbanos 

- Turismo em espaços rurais 

- Turismo em Unidades de Conservação 

 

OBJETIVO: Identificar os principais componentes do atrativo do ponto de 
vista histórico, geográfico e ambiental; 

Identificar e conhecer as categorias de espaço geográfico e espaço turístico; 

Planejar roteiros de visitação que contemplem espaços urbanos e espaços 
rurais privilegiando uma prática sustentável do turismo nesses ambientes. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

AB’SABER, A. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades 
paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 

BANDUCCI JR, A. & BARRETTO, M. (orgs.) Turismo e Identidade Local: Uma 
Visão Antropológica. São Paulo: Papirus, 2001. 

BARROS, P. C.; FERREIRA, F. da C. A Importância do Estudo da Geografia 
Histórica para a Compreensão do Espaço Urbano. Revista Geo-paisagemano8, nº 
15, 2009. Disponível em http://www.feth.ggf.br/geohist%C3%B3ria.htm 

BRITO, M. C. V. Unidades de conservação: intenções e resultados. São 
Paulo: Annablume, 2000. 

COSTA, P. C. Unidades de conservação: matéria-prima do ecoturismo. São 
Paulo: Alpeh, 2002. 

DIAS, R. Turismo sustentável e meio ambiente. São Paulo: Atlas, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARRETTO, M. Turismo e Legado Cultural: as Possibilidades do 
Planejamento. Campinas, SP: Papirus, 2000. 

BARRETTO, M.Cultura e Turismo: Discussões Contemporâneas. Campinas, 
SP: Papirus, 2007. 

CALVINO, I. As Cidades Invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 1990 

CANCLINI, N. G. Culturas Híbridas: Estratégias para Entrar e Sair da 
Modernidade. São Paulo: EDUSP, 2003 (2ª ed.). 

HAULOT, A. Turismo Social. Cidade do México: Trillas, 1991. 

MENESES, J. N. C. História & Turismo Cultural. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora, 2006. 

RODRIGUES, M. Preservar e Consumir. In: FUNARI, Pedro Paulo e PINSKY, 
Jaime (orgs.). Turismo e Patrimônio Cultural.São Paulo: Contexto, 2003. 

SIMÃO, M. C. R. Preservação do Patrimônio Cultural em Cidades. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2006. 
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CURSO: TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO REGIONAL 

COMPONENTE CURRICULAR: Turismo em Ambiente Natural 

EMENTA: Os ecossistemas nacionais, estaduais e regionais e suas 
potencialidades e restrições para o desenvolvimento do turismo. Métodos no 
campo do planejamento ambiental - Plano de Manejo e o Estudo de Impacto 
Ambiental. Conceitos, processos de trabalho e técnicas relevantes à dimensão 
ambiental do assentamento e apropriação territorial. Análise e estudo de 
projetos de equipamentos turísticos ecologicamente corretos.Orientação com 
bússola. Orientação com GPS. Interpretar e diferenciar mapas, cartas e 
plantas. Utilizar plantas para plotagemde percurso e roteiro de visitação. 
Utilizar ferramentas de busca, através de sítios específicos, para definição de 
trajetos, localização de sítios e atrativos turísticos. 

OBJETIVO: Identificação e delimitação dos bens naturais propícios ao 
desenvolvimento do turismo. Importância da manutenção da qualidade de vida 
ambiental em projetos turísticos. Planejar a atividade de guiamento a partir de 
produtos cartográficos com finalidade de orientação.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

PINTO, A. C. B. Turismo e meio ambiente: aspectos jurídicos. 2ed.São Paulo: 
Papirus, 1998. PIRES, P.S. Dimensões do Ecoturismo. São Paulo: SENAC, 
2002.  

RUSCHMANN, Doris. Turismo e planejamento sustentável: a proteção do 
meio ambiente. 5 ed. São Paulo: Papirus, 1999.  

SACHS, I. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. STROH, P.Y (org). 
Rio de Janeiro: Garamond, 2002.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PELLEGRINI FILHO, A. Ecologia, cultura e turismo. 4 ed. São Paulo: Papirus, 
1993. 
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