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1 – APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento trata do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática Integrado 

ao Ensino Médio.  Este projeto está fundamentado nas bases legais e nos princípios norteadores 

explicitados na LDB n° 9.394/96 e no conjunto de leis, decretos, pareceres e diretrizes curriculares que 

normatizam a Educação Profissional e o Ensino Médio no sistema educacional brasileiro, bem como 

nos documentos que versam sobre a integralização, que têm como pressupostos a formação integral 

do aluno-profissional-cidadão.  

Estão presentes, também, como marco orientador desta proposta, as decisões institucionais 

 traduzidas nos objetivos desta instituição e na compreensão da educação como uma prática 

social, os 

 quais se materializam na função social do Instituto Federal Goiano – Câmpus Urutaí, que é  

proporcionar aos jovens e adultos uma formação integral, com habilidades e competências claras, de 

modo a torná-los capazes de exercerem plenamente sua cidadania; gerar e difundir tecnologia, 

atendendo à demanda do mundo do trabalho; além de promover a qualidade de vida.  

O Instituto Federal Goiano -  Câmpus Urutaí faz a  opção por desenvolver seu trabalho 

pedagógico em sintonia com a sociedade, o que, sem sombra de dúvidas se coaduna com iniciativas 

que concorrem para o desenvolvimento sócio-cultural do país. Sempre dialogando com a sociedade e 

sem jamais desprezar a sua principal função de instituição de formação profissional, hoje o Instituto 

Federal Goiano -  Câmpus Urutaí atua em níveis diferenciados de ensino: na formação inicial e 

continuada de trabalhadores, de Nível Técnico, Educação Básica, de Nível Superior e na Pesquisa e 

Extensão.  

 

1.1 - Justificativa de oferta do Curso  

 

O grande desafio a ser enfrentado na busca de obter a formação integral do profissional cidadão 

é o de formar profissionais que sejam capazes de lidar com a rapidez da produção dos conhecimentos 

científicos e tecnológicos, de sua transferência e aplicação na sociedade em geral e no mundo do 

trabalho, em particular.  

Além disso, a conjuntura brasileira, marcada pelos efeitos da globalização, pelo avanço da 

ciência e da tecnologia, pelo processo de modernização e reestruturação produtiva, tem trazido novos 

debates sobre a educação. Das discussões em torno do tema, surge o consenso de que há 

necessidade de estabelecer uma adequação mais harmoniosa entre as exigências qualitativas dos 

setores produtivos da sociedade em geral e os resultados da ação educativa desenvolvida nas 

instituições de ensino.  

As transformações determinadas pela nova ordem econômica mundial caracterizam-se 

principalmente pelo ritmo vertiginoso com que vêm ocorrendo as substituições tecnológicas dos 

sistemas produtivos. O novo mundo que se delineia sob o espectro dessas novas tecnologias e 



avanços científicos é surpreendido a todo instante, com inovações que se estendem de produtos a 

processos industriais, de novas máquinas a sistemas computadorizados. 

Em Goiás, constata se um crescimento em todos os setores da economia, e visando responder 

à demanda por profissionais que atendam à necessidade do mundo do trabalho emergente no Estado e 

contribuindo, substancialmente, para a qualidade dos serviços oferecidos nesta área, o Instituto Federal  

Goiano – Câmpus Urutaí  propõe oferecer o Curso Técnico de Nível Médio em Informática, na forma 

integrada e modalidade regular, por entender que estará contribuindo para a elevação da qualidade dos 

serviços prestados à população nesta área da atividade econômica.  

Na região onde o Câmpus Urutaí está inserido  as principais atividades econômicas se baseiam 

na agropecuária, com destaque para as culturas de soja, arroz, milho, algodão e a criação de gado de 

leite, gado de corte e aves, bem como na agroindústria, transformação de carnes e subprodutos e 

laticínios para consumo e exportação; porquanto observa-se a medida que essas atividades se 

expandem, cresce a demanda por profissionais com capacidade para avaliar as necessidades das 

empresas no seu ramo de atuação e fornecer soluções tecnológicas adequadas e qualificadas. 

Empresas como a Nutriza, situada na cidade de Pires do Rio - GO, tem a maior parte de sua 

linha de produção controlada por computadores operados por profissionais da Tecnologia da 

Informação (TI), além disso, para que a empresa possa exportar para diferentes mercados/países, ela 

necessita de profissionais que consigam coletar, selecionar, processar, armazenar, distribuir e avaliar o 

uso das informações para que essas determinem quais são os mercados mais e/ou menos indicados 

aos seus produtos ou a algum tipo específico de produto, por exemplo. Também é importante ressaltar 

o forte potencial comercial da região, sendo que esta atividade vem sendo transformada através de 

automações geradas pelas TI/TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação). 

Neste sentido, nota-se nos últimos anos, até mesmo acompanhando o cenário global, um 

crescente e contínuo aumento da oferta de serviços na área de informática, o que vêm reforçar a 

necessidade de se ter cursos na região voltada para esse campo. Além disso, esse curso articula-se 

com aproximadamente 32 municípios do Sudeste Goiano, região esta que a cada dia vem progredindo; 

progresso esse iniciado em 1913, com a construção da estrada de ferro que teve forte presença no 

país, e foi paulatinamente sendo substituída pelo Primeiro Plano Rodoviário, em 1937, seguido da 

consolidação das rodovias a partir da década de 1950. Atualmente, seus maiores diferenciais 

competitivos estão ligados à proximidade com significativos centros consumidores (Região 

Metropolitana de Goiânia, entorno do Distrito Federal e Triângulo Mineiro), com grande potencial 

logístico rodoviário e ferroviário, potencial turístico expressivo, parque industrial instalado, comércio e 

infraestrutura tecnológica. 

 É importante ressaltar que, o Instituto Federal Goiano – Câmpus Urutaí  ao ofertar o Curso 

Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio visa consolidar a Educação Básica, possibilitando o 

prosseguimento dos estudos e a preparação básica para o trabalho em informática e para o exercício 

da cidadania, nos termos dos artigos 35 e 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do 



Decreto 5154/2004, da Resolução Nº1/2005, na forma Integrada à Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio. 

 

2 - HISTÓRICO 

 

O Instituto Federal Goiano -  Câmpus Urutaí, criado pela Lei no 1.923 de 28 de julho do 

ano de 1953, sob a denominação de Escola Agrícola de Urutaí-Goiás, subordinada à 

Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário – SEAV do Ministério da Agricultura, teve 

suas atividades iniciadas a partir de março de 1956, nas instalações da antiga Fazenda 

Modelo, oferecendo o Curso de Iniciação Agrícola e de Mestre Agrícola. No ano de 1964 pelo 

Decreto no. 53.558 de 13 de fevereiro, foi alterada a denominação de Escola Agrícola para 

Ginásio Agrícola de Urutaí (EAFUR). 

No ano de 1977, conforme portaria no 32, a instituição foi autorizada a funcionar com o 

Curso Técnico em Agropecuária, em nível de segundo grau, com a denominação de Escola 

Agrotécnica Federal de Urutaí. 

 Em 16 de novembro do ano de 1993, a então escola Agrotécnica Federal de Urutaí foi 

constituída sob forma de Autarquia Federal, mediante a Lei de no 8.731, vinculada à Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica – SECTEC do Ministério da Educação– MEC. Em 

função de sua credibilidade junto ao MEC, em 1997, recebeu a missão de implantar uma 

Unidade de Ensino Descentralizada – UNED na cidade de Morrinhos - Goiás, sendo um 

projeto de parceria entre União, Estado e Município. 

 Em 1999, foi implantado o Curso Superior de Tecnologia em Irrigação e Drenagem TID, 

inaugurando um novo tempo para a evolução histórica da então EAFUR, contribuindo para a 

sua inserção no Ensino Superior. 

 Pelo Decreto Presidencial de 16 de agosto de 2002, houve a transformação   mudança 

de denominação de Escola Agrotécnica Federal de Urutaí para Centro Federa  de Educação 

Tecnológica de Urutaí – CEFET Urutaí. Posteriormente, com o Decreto no. 5225, de 1o de 

outubro de 2004, o CEFET Urutaí passa a ser Instituição de Ensino Superior. Pela Lei de no 

11.892 de 2004, o CEFET Urutaí foi transformado em Instituto Federal Goiano Campus Urutaí 

que tem como missão: 

 

Oferecer educação profissional e tecnológica, de forma indissociável da 

pesquisa e extensão buscando o padrão de excelência na formação 

integral de profissionais com valores éticos e humanos para o mundo do 



trabalho, contribuindo com desenvolvimento sustentável e a qualidade de 

vida da sociedade (PDI, p.8-9). 

O Instituto Federal Goiano – Câmpus Urutaí tem o compromisso com a 

sociedade, fato que vem se comprovando na medida em que investe na implantação de cursos 

que atendem às demandas do mundo globalizado e da região em que está inserido, buscando 

sempre fomentar a criação, produção e difusão de novos conhecimentos e tecnologias. 

 Dando continuidade ao seu desenvolvimento e visando atender a Lei no 

11.892 de 29 de dezembro de 2008, a qual instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, criando os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

que apresenta como uma das suas finalidades a oferta de educação profissional e tecnológica 

para formar e qualificar cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da 

economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional, é que o 

Instituto Federal Goiano -  Câmpus Urutaí ampliou a sua oferta de cursos. 

 

 

2.1 - Breve histórico do curso 

 

A criação dos cursos técnicos de nível médio na modalidade integrado foi 

(re)estabelecida pelo governo federal a partir do Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004. Tal 

decreto revogou o Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997, que essencialmente propunha a 

dissociação do ensino profissional e básico. Sendo que o Decreto 6.302, de 12 de dezembro 

de 2007 foi criado com vistas a estimular o ensino médio integrado à educação profissional, 

enfatizando a educação científica e humanística, por meio da articulação entre formação geral 

e educação profissional no contexto dos arranjos produtivos e das vocações locais e regionais.  

Tendo em vista o incentivo do Governo Federal e a necessidade de oferecer o ensino 

profissional, iniciaram-se os primeiros esboços de cursos técnicos integrados ao ensino médio 

no Câmpus Urutaí, sendo o primeiro a ser oferecido o curso técnico em agropecuária. Tal 

curso passou a ser ofertado  no ano de 2009, em seguida o curso técnico em informática 

integrado ao médio foi idealizado. A escolha da informática se deu por duas razões principais: 

demanda regional e por ser uma área bem estabelecida dentro da instituição. 

Portanto, o Curso Técnico em Informática Integrado ao Médio foi criado em 2009 ante a 

necessidade de oferecer o ensino profissional-integral de qualidade visando a formação plena 

no cidadão como indivíduo ativo e produtivo na sociedade. O curso foi formatado sob a 

coordenação da professora Viviam Cirino de Lima, sendo que no processo de criação da 

matriz curricular e ementas participaram professores do quadro docente na Área de 



Informática do Instituto Federal Goiano - Câmpus Urutaí, assim como de outros campi 

(Morrinhos, Ceres e Rio Verde). As primeiras turmas iniciaram-se em 2010. 

Ainda no ano de 2010 o Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

sofreu a primeira mudança em sua matriz curricular, tanto no ensino profissional como no 

ensino básico. No primeiro, houve ajustes em algumas disciplinas relativas a carga horária, 

ementas, contribuição para o perfil do egresso. Já no ensino básico ocorreram pequenas 

mudanças a fim de unificar as matrizes curriculares de todos os cursos do ensino técnico 

integrado do IF Goiano. Tais mudanças foram supervisionadas por professores de todos os 

campi, além de terem sido aprovadas pelo Conselho Superior do IF Goiano em 14 de 

dezembro de 2010. Com isso, qualquer que seja a área do Curso Técnico Integrado ao Ensino 

Médio em todos os campi do IF Goiano, terão uma matriz única tanto na educação básica 

quanto no ensino profissional. 

 

 

3 - OBJETIVOS 

 

3.1 - Objetivo Geral 

 

Formar profissionais-cidadãos técnicos de nível médio, com responsabilidade social e que 

contemplem um novo perfil para saber, saber fazer e gerenciar atividades de concepção, especificação, 

projeto, implementação, avaliação, suporte e manutenção de sistemas e tecnologias de processamento 

e transmissão de dados e informações, incluindo hardware, software, aspectos organizacionais e 

humanos, visando a aplicações na produção de bens, serviços e conhecimentos. 

 

3.2 - Objetivos específicos 
 

-Promover a interdisciplinaridade entre os conhecimentos da Base Comum e da Educação Profissional,  

tendo como base a compreensão global da realidade e não somente o recorte da área e da atividade 

profissional; 

-Desenvolver a formação de profissionais conscientes de seu potencial e de suas responsabilidades,      

na participação e na construção do mundo de trabalho, como membros ativos da sociedade em que  

vivem objetivando o aprender contínuo, a postura ética e a flexibilidade nas relações; 

-Propiciar e estimular competências para: especificar, montar, instalar e utilizar computadores; 

 instalar e utilizar softwares;  interligar sistemas de computadores; diagnosticar e corrigir falhas no  

funcionamento de computadores;  programar softwares;  desenvolver web sites simples; e, realizar  

manutenção básica em sistemas de informática. 

 



 

 

INFORMÁTICA 

4 - PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 

O profissional egresso do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do Instituto 

Federal Goiano – Câmpus Urutaí  deve ser capaz de: processar as informações abstraídas de uma 

massa incontável e crescente de dados (aquelas que, pela sua natureza, interessam às organizações e 

à sociedade como um todo); atuar no desenvolvimento de software, na instalação e manutenção de 

computadores, na elaboração e execução de projetos e sistemas de redes locais de computadores; 

aplicar os conhecimentos científicos e tecnológicos; ter senso crítico; impulsionar o desenvolvimento 

econômico da região, integrando a formação técnica e humana ao pleno exercício da cidadania.  

Dessa forma, ao concluir o curso, o profissional técnico de nível médio em Informática deverá 

apresentar um perfil que lhe possibilite tanto ingressar no mercado de trabalho como também continuar 

os estudos. O domínio de conhecimentos fundamentais do ensino profissional permite que o Técnico 

em informática exerça funções diversas. Neste sentido, podemos destacar:  

♦ Instalação e configuração de computadores, isolados ou em redes, periféricos e softwares; 

♦ Uso de softwares aplicativos e utilitários; 

♦ Aplicação de conceitos de algoritmos; 

♦ Desenvolvimento de software seguindo paradigmas de programação;  

♦ Aplicação de conceitos de projeto e implementação de banco de dados. 

 

Esse profissional poderá atuar em instituições públicas, privadas e do terceiro setor que 

demandem sistemas computacionais. Segundo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, do Ministério 

da Educação, o técnico de informática atua na execução de funções: desenvolve programas de 

computador, seguindo as especificações e paradigmas 

 da lógica de programação e das linguagens de programação. Utiliza ambientes de 

 desenvolvimentos de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza 

 testes de software, mantendo registro que possibilitem análises e refinamento dos 

resultados. Executa manutenção de programas de computadores implantados. 

 

 

 

5 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A organização curricular do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio atende as 

determinações legais presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e Educação 

Profissional de Nível Técnico, nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, nos 



Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional, no Decreto 5.154/2004, bem como das 

diretrizes definidas no projeto pedagógico. 

 

5.1 - Desenvolvimento curricular 

 

O curso foi concebido para ser desenvolvido em contínua articulação com o mundo do trabalho, 

propiciando ao aluno vivências profissionais de caráter prático. A flexibilização curricular está 

assegurada na metodologia de desenvolvimento das unidades curriculares e nas Atividades 

Complementares. O fato de não apresentar disciplinas como pré-requisitos e a possibilidade de 

prosseguimento dos estudos mesmo com certo número de dependências, garantem ao aluno a 

terminalidade dos estudos e o fluxo contínuo. 

Os conteúdos curriculares são revisados periodicamente com vistas a atender ao perfil 

profissional do egresso e às demandas do mundo do trabalho, sem descumprir o disposto nos 

requisitos legais, notadamente no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos que é o marco regulatório 

para esta modalidade de oferta. Além disso, na matriz curricular há um espaço específico na disciplina 

“Tópicos Especiais” reservado para discutir com os alunos um tópico variável da informática segundo 

tendências da área.  

Cabe ressaltar que os conteúdos curriculares das disciplinas tecnológicas são desenvolvidos 

objetivando articular teoria e prática. Dessa forma, os alunos têm a oportunidades de vivenciar o 

exercício profissional desenvolvendo habilidades que favorecerão sua inclusão no mundo do trabalho.      

A organização da matriz curricular  é constituída por: 

♦   Educação Básica: integra as disciplinas das três áreas de conhecimento do Ensino Médio 

(Linguagens e Códigos e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias e Ciências da 

Natureza, Matemática e suas tecnologias), observando as especificidades de um currículo integrado 

com a educação profissional; 

♦   Educação profissional: que integra disciplinas específicas da área de Informática. 

♦  Parte diversificada: que integra disciplinas voltadas para uma maior compreensão das 

relações existentes no mundo do trabalho e para uma articulação entre esse e os conhecimentos 

acadêmicos;  

O curso está organizado por disciplinas, com regime seriado anual, presencial, com carga-

horária de 3.430 horas. 

A organização curricular pressupõe que a Educação Básica e a Educação Profissional sejam 

desenvolvidas num trabalho coletivo, onde professores e equipe técnico-pedagógica estejam 

sintonizados para articular de forma interativa em torno do Eixo Tecnológico: Comunicação e 

Informação a construção coletiva do curso, e acima de tudo sintonizado com as expectativas e desafios 

do público de interesse. Matriz curricular do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

(Aulas com 55 minutos)  

 



 

Áreas de 

Conhecimento 
Disciplinas 

1ª Série 

CHS

1 

CHA2 HR3 

Linguagens, Códigos 

e suas Tecnologias 

Língua Portuguesa 4 150 136 

Artes 1 38 34 

Inglês 1 38 34 

Espanhol 1 38 34 

Educação Física 2 76 68 

Ciências da Natureza 

e suas Tecnologias 

Física 2 76 68 

Química 2 76 68 

Biologia 2 76 68 

Matemática 4 150 136 

Ciências Humanas e 

suas Tecnologias 

História 2 76 68 

Geografia 2 76 68 

Filosofia 1 38 34 

Sociologia 1 38 34 

Total de Aulas Semanais/Anual/ Ensino Médio 25 946 850 

Ensino Profissional 

Fundamentos de Informática e Operações de 

 Computadores 
2 76 68 

Lógica de Programação 
2 76 68 

Manutenção de Computadores 
2 76 68 

                                                 
1  Carga-horária semanal 
2  Carga-horária anual  
3  Hora Relógio 



Total de aulas Semanal/Anual/ Educação Profissional 6 228 204 

Total de aulas Semanal/Anual/Ensino Médio + Educação Profissional 31 174 1054 

 

 

 

Áreas de 

Conhecimento 
Disciplinas 

2ª Série 

CHS CHA HR 

Linguagens, 

Códigos e suas 

Tecnologias 

Língua Portuguesa 4 150 136 

Inglês 2 76 68 

Educação Física 2 76 68 

Espanhol 1 38 34 

Ciências da 

Natureza e suas 

Tecnologias 

Física 2 76 68 

Química 2 76 68 

Biologia 2 76 68 

Matemática 3 112 102 

Ciências Humanas 

e suas 

   Tecnologias 

História 2 76 68 

Geografia 2 76 68 

Sociologia 1 38 34 

Filosofia 1 38 34 

Total de Aulas Semanal/Anual/ Ensino Médio 24 908 816 

 

 

Ensino 

Banco de Dados  

 
2 76 68 

Redes de Computadores I  
2 76 68 



Profissional Tópicos Especiais  
2 76 68 

Linguagens e Técnicas de Programação 
4 150 136 

Total de aulas Semanal/Anual/ Educação Profissional 10 378 340 

Total de aulas Semanal/Anual/Ensino Médio + Educação Profissional 34 1286 1156 

 

 

 

 

 

Áreas de 

Conhecimento 
Disciplinas 

3ª Série 

CHS CHA HR 

Linguagens, 

Códigos e suas 

Tecnologias 

Língua Portuguesa 4 150 136 

Espanhol 1 38 34 

Inglês 2 76 68 

Educação Física 2 76 68 

Ciências da 

Natureza e suas 

Tecnologias 

Física 3 112 102 

Química 3 112 102 

Biologia 2 76 68 

Matemática 4 150 136 

Ciências Humanas 

e suas 

Tecnologias 

História 2 76 68 

Filosofia 1 38 34 

Sociologia 1 38 34 

Geografia 2 76 68 

Total de Aulas Semanal/Anual/ Ensino Médio 27 1018 918 



Ensino 

Profissional 

Redes de Computadores  II 2 76 68 

Linguagem de Programação  2 76 68 

Desenvolvimento de projetos e Sistemas 4 150 136 

Total de aulas Semanal/Anual/ Educação Profissional 8 302 272 

Total de aulas Semanal/Anual/Ensino Médio + Educação Profissional 35 1320 1190 

Total de Horas Ensino Médio 2584 HR 

Total de Horas Ensino Profissional 816HR 

Total de Horas Ensino Médio + Educação Profissional 3400 HR 

Atividades complementares 30h  

Total de Horas do Curso 3430 HR 

5.2 - Ementário 

 

a) COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS DISCIPLINAS DE ENSINO 

MÉDIO  

 

Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias. 

 

Representação e comunicação 

 

 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas 

manifestações específicas. 

 Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informação e comunicação, em 

situações intersubjetivas, que exijam graus de distanciamento e reflexão sobre os 

contextos e estatutos dos interlocutores; e colocar-se como protagonista no processo de 

produção/ recepção. 

 Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, geradora de 

significação e integradora da organização de mundo e da própria identidade. 

 Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em 

outros contextos relevantes para a sua vida. 

 

 

Investigação e compreensão 



 

 Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com 

seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de 

acordo com as condições de produção/recepção (intenção, época, local, interlocutores 

participantes da criação e propagação de ideias e escolhas, tecnologias disponíveis etc). 

 Recuperar, pelo estudo, as formas instituídas de construção do imaginário coletivo, o patrimônio 

representativo da cultura e as classificações preservadas e divulgadas, no eixo temporal e 

espacial. 

 Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus códigos. 

 Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações, a 

outras culturas e grupos sociais. 

 Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação, associá-las aos 

conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte e aos problemas que se 

propõem a solucionar. 

 Entender a natureza das tecnologias da informação como integração de diferentes meios de 

comunicação, linguagens e códigos, bem como a função integradora que elas exercem na sua 

relação com as demais tecnologias. 

 

 Contextualização sócio-cultural 

 

 Considerar a linguagem e suas manifestações como fontes de legitimação de acordos e 

condutas sociais, e sua representação simbólica como forma de expressão de sentidos, 

emoções e experiências do ser humano na vida social. 

 Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de: 

organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e 

informação. 

 Respeitar e preservar as manifestações da linguagem, utilizadas por diferentes grupos sociais, 

em suas esferas de socialização; usufruir do patrimônio nacional e internacional, com as suas 

diferentes visões de mundo; e construir categorias de diferenciação, apreciação e criação. 

 Entender o impacto das tecnologias da comunicação na sua vida, nos processos de produção, 

no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. 

 

Língua Portuguesa: 

 

Representação e comunicação 

 

 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes manifestações da linguagem verbal. 



 Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, geradora de significação e 

integradora da organização do mundo e da própria identidade. 

 Aplicar as tecnologias de comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros 

contextos relevantes da vida. 

 

 

 

Investigação e compreensão 

 Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos/contextos, mediante 

a natureza, função, organização, estrutura, de acordo com as condições de produção, recepção 

(intenção, época, local, interlocutores participantes da criação e propagação das ideias e 

escolhas, tecnologias disponíveis). 

 Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas instituídas de construção do imaginário 

coletivo, o patrimônio representativo da cultura e as classificações preservadas e divulgadas, no 

eixo temporal e espacial. 

 Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a língua oral e escrita e seus códigos 

sociais, contextuais e linguísticos. 

 

Contextualização sócio-cultural 

 Considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação de acordos e condutas sociais e 

como representação simbólica de experiências humanas manifestas nas formas de sentir, 

pensar e agir na vida social. 

 Entender os impactos das tecnologias da comunicação, em especial da língua escrita, na vida, 

nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. 

 

Língua Estrangeira Moderna: 

 

Representação e comunicação 

 

 Reconhecer o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação escrita. 

 Reconhecer  estratégias verbais e não-verbais que favoreçam a efetiva compreensão da leitura. 

 Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações 

a outras culturas e grupos sociais. 

 

Investigação e compreensão 

 

 Compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de 

aspectos sociais e/ou culturais. 



 Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal e não verbal, relacionando 

textos/contextos mediante a natureza, função, organização, estrutura, de acordo com as 

condições de produção/recepção (intenção, época, local, interlocutores participantes da criação 

e propagação de ideias e escolhas, tecnologias disponíveis). 

 

 

Contextualização sócio-cultural 

 

 Compreender em que medida os enunciados refletem a forma de ser, pensar, agir e sentir de 

quem os produz. 

 

Educação Física 

 

Representação e comunicação 

 

 Demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como capacidade para 

discutir e modificar regras, reunindo elementos de várias manifestações de movimento e 

estabelecendo uma melhor utilização dos conhecimentos adquiridos sobre a cultura corporal. 

 Assumir uma postura ativa na prática das atividades físicas, e consciente da importância delas 

na vida do cidadão. 

 Participar de atividades em grandes e pequenos grupos, compreendendo as diferenças 

individuais e procurando colaborar para que o grupo possa atingir os objetivos a que se propôs. 

 Reconhecer na convivência e nas práticas pacíficas, maneiras eficazes de crescimento coletivo, 

dialogando, refletindo e adotando uma postura democrática sobre diferentes pontos de vista 

postos em debate. 

 Interessar-se pelo surgimento das múltiplas variações da atividade física, enquanto objeto de 

pesquisa e área de interesse social e de mercado de trabalho promissor. 

 

Investigação e compreensão 

 

 Compreender o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e modificar as 

atividades corporais, valorizando-as como melhoria de suas aptidões físicas. 

 Desenvolver as noções conceituadas de esforço, intensidade e frequência, aplicando-as em 

suas práticas corporais. 

 Refletir sobre as informações específicas da cultura corporal, sendo capaz de discerni-las e 

reinterpretá-las em bases científicas, adotando uma postura autônoma, na seleção de 

atividades procedimentos para a manutenção ou aquisição de saúde. 

 



Contextualização sócio-cultural 

 

 Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo e valorizando as 

diferenças de desempenho, linguagem e expressão. 

 

Arte 

Representação e comunicação 

 

 Realizar produções artísticas, individuais e/ou coletivas, nas linguagens da arte (música, artes 

visuais, dança, teatro, artes audiovisuais). 

 Apreciar produtos de arte, em suas várias linguagens, desenvolvendo tanto a fruição quanto a 

análise estética. 

 

Investigação e compreensão 

 

 Analisar, refletir e compreender os diferentes processos da Arte, com seus diferentes 

instrumentos de ordem material e ideal, como manifestações sócio-culturais e históricas. 

 Conhecer, analisar, refletir e compreender critérios culturalmente construídos e embasados em 

conhecimentos afins, de caráter filosófico, histórico, sociológico, antropológico, semiótico, 

científico e tecnológico, entre outros. 

 

Contextualização sócio-cultural 

 

 Analisar, refletir, respeitar e preservar as diversas manifestações de Arte – em suas múltiplas 

funções – utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, interagindo com o patrimônio 

nacional e internacional, que se deve conhecer e compreender em sua dimensão sócio-

histórica. 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS. 

 

Representação e comunicação 

 Desenvolver a capacidade de comunicação. 

 Ler e interpretar textos de interesse científico e tecnológico. 

 Interpretar e utilizar diferentes formas de representação (tabelas, gráficos, expressões, 

ícones...). 

 Exprimir-se oralmente com correção e clareza, usando a terminologia correta. 

 Produzir textos adequados para relatar experiências, formular dúvidas ou apresentar 

conclusões. 



 Utilizar as tecnologias básicas de redação e informação, como computadores. 

 Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários para a produção, 

análise e interpretação de resultados de processos e experimentos científicos e tecnológicos. 

 Identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para aperfeiçoamento da leitura, da 

compreensão e da ação sobre a realidade. 

 Identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de variáveis, representados em 

gráficos, diagramas ou expressões algébricas, realizando previsão de tendências, extrapolações 

e interpolações e interpretações. 

 Analisar qualitativamente dados quantitativos representados gráfica ou algebricamente 

relacionados a contextos sócio-econômicos, científicos ou cotidianos. 

 

Investigação e compreensão 

 

 Desenvolver a capacidade de questionar processos naturais e tecnológicos, identificando 

regularidades, apresentando interpretações e prevendo evoluções. 

 Desenvolver o raciocínio e a capacidade de aprender. 

 Formular questões a partir de situações reais e compreender aquelas já enunciadas. 

 Desenvolver modelos explicativos para sistemas tecnológicos e naturais. 

 Utilizar instrumentos de medição e de cálculo. 

 Procurar e sistematizar informações relevantes para a compreensão da situação-problema. 

 Formular hipóteses e prever resultados. 

 Elaborar estratégias de enfrentamento das questões. 

 Interpretar e criticar resultados a partir de experimentos e demonstrações. 

 Articular o conhecimento científico e tecnológico numa perspectiva interdisciplinar. 

 Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das Ciências Naturais. 

 Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar 

instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculo de probabilidades. 

 Fazer uso dos conhecimentos da Física, da Química e da Biologia para explicar o mundo 

natural e para planejar, executar e avaliar intervenções práticas. 

 Aplicar as tecnologias associadas às Ciências Naturais na escola, no trabalho e em outros 

contextos relevantes para sua vida. 

 

Contextualização sócio-cultural 

 

 Compreender e utilizar a ciência, como elemento de interpretação e intervenção, e a tecnologia 

como conhecimento sistemático de sentido prático. 



 Utilizar elementos e conhecimentos científicos e tecnológicos para diagnosticar e equacionar 

questões sociais e ambientais. 

 Associar conhecimentos e métodos científicos com a tecnologia do sistema produtivo e dos 

serviços. 

 Reconhecer o sentido histórico da ciência e da tecnologia, percebendo seu papel na vida 

humana em diferentes épocas e na capacidade humana de transformar o meio. 

 Compreender as ciências como construções humanas, entendo como elas se desenvolveram 

por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o desenvolvimento 

científico com a transformação da sociedade. 

 Entender a relação entre o desenvolvimento de Ciências Naturais e o desenvolvimento 

tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos problemas que se propuser e se propõe 

solucionar. 

 Entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências Naturais, na sua vida pessoal, nos 

processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. 

 

BIOLOGIA 

Representação e comunicação 

 Descrever processos e características do ambiente ou de seres vivos, observados em 

microscópio ou a olho nu. 

 Perceber e utilizar os códigos intrínsecos da Biologia. 

 Apresentar suposições e hipóteses acerca dos fenômenos biológicos em estudo.  

 Apresentar, de forma organizada, o conhecimento biológico apreendido, através de textos, 

desenhos, esquemas, gráficos, tabelas, maquetes etc  

 Conhecer diferentes formas de obter informações (observação, experimento, leitura de texto e 

imagem, entrevista), selecionando aquelas pertinentes ao tema biológico em estudo. 

 Expressar dúvidas, ideias e conclusões acerca dos fenômenos biológicos. 

 

Investigação e compreensão 

 Relacionar fenômenos, fatos, processos e ideias em Biologia, elaborando conceitos, 

identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações. 

 Utilizar critérios científicos para realizar classificações de animais, vegetais etc. 

 Relacionar os diversos conteúdos conceituais de Biologia (lógica interna) na compreensão de 

fenômenos. 

 Estabelecer relações entre parte e todo de um fenômeno ou processo biológico. 

 Selecionar e utilizar metodologias científicas adequadas para a resolução de problemas, 

fazendo uso, quando for o caso, de tratamento estatístico na análise de dados coletados. 



 Formular questões, diagnósticos e propor soluções para problemas apresentados, utilizando 

elementos da Biologia. 

 Utilizar noções e conceitos da Biologia em novas situações de aprendizado (existencial ou 

escolar). 

 Relacionar o conhecimento das diversas disciplinas para o entendimento de fatos ou processos 

biológicos (lógica externa). 

 

Contextualização sócio-cultural 

 

 Reconhecer a Biologia como um fazer humano e, portanto, histórico, fruto da conjunção de 

fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, religiosos e tecnológicos. 

 Identificar a interferência de aspectos místicos e culturais nos conhecimentos do senso comum 

relacionados a aspectos biológicos. 

 Reconhecer o ser humano como agente e paciente de transformações intencionais por ele 

produzidas no seu ambiente. 

 Julgar ações de intervenção, identificando aquelas que visam à preservação e à implementação 

da saúde individual, coletiva e do ambiente. 

 Identificar as relações entre o conhecimento científico e o desenvolvimento tecnológico, 

considerando a preservação da vida, as condições de vida e as concepções de 

desenvolvimento sustentável. 

 

FÍSICA 

Representação e comunicação 

 Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos. Compreender manuais de 

instalação e utilização de aparelhos. 

 Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a expressão do 

saber físico. Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens matemática e discursiva entre si. 

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

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

através de tal linguagem. 

 Conhecer fontes de informações e formas de obter informações relevantes, sabendo interpretar 

notícias científicas. 

 Elaborar sínteses ou esquemas estruturados dos temas físicos trabalhados. 

 

Investigação e compreensão 

 Desenvolver a capacidade de investigação física. Classificar, organizar, sistematizar. Identificar 

regularidades. Observar, estimar ordens de grandeza, compreender o conceito de medir, fazer 

hipóteses, testar. 



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

relevantes. Compreender e utilizar leis e teorias físicas. 

 Compreender a Física presente no mundo vivencial e nos equipamentos e procedimentos 

tecnológicos. Descobrir o “como funciona” de aparelhos. 

 Construir e investigar situações-problema, identificar a situação física, utilizar modelos físicos, 

generalizar de uma a outra situação, prever, avaliar, analisar previsões. 

 Articular o conhecimento físico com conhecimentos de outras áreas do saber científico. 

Contextualização sócio-cultural 

 Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de sua história e relações com o 

contexto cultural, social, político e econômico. 

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

tecnológicos e sua relação dinâmica com a evolução do conhecimento científico. 

 Dimensionar a capacidade crescente do homem propiciada pela tecnologia. 

 Estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras formas de expressão da cultura 

humana. 

 Ser capaz de emitir juízos de valor em relação a situações sociais que envolvam aspectos 

físicos e/ou tecnológicos relevantes. 

 

QUÍMICA 

Representação e comunicação 

 Descrever as transformações químicas em linguagens discursivas. 

 Compreender os códigos e símbolos próprios da Química atual. 

 Traduzir a linguagem discursiva em linguagem simbólica da Química e vice-versa. Utilizar a 

representação simbólica das transformações químicas e reconhecer suas modificações ao 

longo do tempo. 

 Traduzir a linguagem discursiva em outras linguagens usadas em Química: gráficos, tabelas e 

relações matemáticas. 

 Identificar fontes de informação e formas de obter informações relevantes para o conhecimento 

da Química (livro, computador, jornais, manuais etc). 

 

Investigação e compreensão 

 Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão macroscópica (lógico-empírica). 

 Compreender os fatos químicos dentro de uma visão macroscópica (lógico-formal). 

 Compreender dados quantitativos, estimativa e medidas, compreender relações proporcionais 

presentes na Química (raciocínio proporcional). 

 Reconhecer tendências e relações a partir de dados experimentais ou outros (classificação, 

seriação e correspondência em Química). 



 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 ou propor a investigação de um problema relacionado à Química, selecionando 

procedimentos experimentais pertinentes. 

 Desenvolver conexões hipotético-lógicas que possibilitem previsões acerca das transformações 

químicas. 

Contextualização sócio-cultural 

 Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e coletiva do ser humano com 

o ambiente. 

 Reconhecer o papel da Química no sistema produtivo, industrial e rural. 

 Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico da Química e aspectos 

sócio-político-culturais. 

 Reconhecer os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no desenvolvimento da 

Química e da tecnologia. 

 

MATEMÁTICA 

Representação e comunicação 

 Ler e interpretar textos de Matemática. 

 Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas, gráficos, expressões etc). 

 Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para linguagem simbólica 

(equações, gráficos, diagramas, fórmulas, tabelas etc.) e vice-versa. 

 Exprimir-se com correção e clareza, tanto na língua materna, como na linguagem matemática, 

usando a terminologia correta. 

 Produzir textos matemáticos adequados. 

 Utilizar adequadamente os recursos tecnológicos como instrumentos de produção e de 

comunicação. 

 Utilizar corretamente instrumentos de medição e de desenho. 

 

Investigação e compreensão 

 Identificar o problema (compreender enunciados, formular questões etc). 

 Procurar, selecionar e interpretar informações relativas ao problema. 

 Formular hipóteses e prever resultados. 

 Selecionar estratégias de resolução de problemas. 

 Interpretar e criticar resultados numa situação concreta. 

 Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos. 



 Fazer e validar conjecturas, experimentando, recorrendo a modelos, esboços, fatos conhecidos, 

relações e propriedades. 

 Discutir ideias e produzir argumentos convincentes. 

 

Contextualização sócio-cultural 

 Desenvolver a capacidade de utilizar a Matemática na interpretação e intervenção no real. 

 Aplicar conhecimentos e métodos matemáticos em situações reais, em especial em outras 

áreas do conhecimento. 

 Relacionar etapas da história da Matemática com a evolução da humanidade. 

 Utilizar adequadamente calculadoras e computador, reconhecendo suas limitações e 

potencialidades. 

 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS: 

 

Representação e comunicação 

 Entender a importância das tecnologias contemporâneas de comunicação e informação para 

planejamento, gestão, organização e fortalecimento do trabalho de equipe. 

 

Investigação e compreensão 

 Compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais que constituem a identidade 

própria e a dos outros. 

 Compreender a sociedade, sua gênese e transformação, e os múltiplos fatores que nela 

intervêm, como produtos da ação humana; a si mesmo como agente social; e os processos 

sociais como orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos. 

 Entender os princípios das tecnologias associadas ao conhecimento do indivíduo, da sociedade 

e da cultura, entre as quais as de planejamento, organização, gestão, trabalho de equipe, e 

associá-las aos problemas que se propõem resolver. 

 

Contextualização sócio-cultural 

 Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação de espaços físicos 

e as relações da vida humana com a paisagem, em seus desdobramentos políticos, culturais, 

econômicos e humanos. 

 Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, 

associando-as às práticas dos diferentes grupos e atores sociais, aos princípios que regulam a 

convivência em sociedade, aos direitos e deveres da cidadania, à justiça e à distribuição dos 

benefícios econômicos. 



 Traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as práticas sociais e 

culturais em condutas de indagação, análise, problematização e protagonismo diante de 

situações novas, problemas ou questões da vida pessoal, social, política, econômica e cultural. 

 Entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências Humanas sobre sua vida pessoal, 

os processos de produção, o desenvolvimento do conhecimento e a vida social. 

 Aplicar as tecnologias das Ciências Humanas e Sociais na escola, no trabalho e em outros 

contextos relevantes para sua vida. 

 

 

HISTÓRIA 

Representação e comunicação 

 Criticar, analisar e interpretar fontes documentais de natureza diversa, reconhecendo o papel 

das diferentes linguagens, dos diferentes agentes sociais e dos diferentes contextos envolvidos 

em sua produção. 

 Produzir textos analíticos e interpretativos sobre os processos históricos, a partir das categorias 

e procedimentos próprios do discurso historiográfico. 

 

Investigação e compreensão 

 Relativizar as diversas concepções de tempo e as diversas formas de periodização do tempo 

cronológico, reconhecendo-as como construções culturais e históricas. 

 Estabelecer relações entre continuidade/permanência e ruptura/transformação nos processos 

históricos. 

 Construir a identidade pessoal e social na dimensão histórica, a partir do reconhecimento do 

papel do indivíduo nos processos históricos simultaneamente como sujeito e como produto dos 

mesmos. 

 Atuar sobre os processos de construção da memória social, partindo da crítica dos diversos 

“lugares de memória” socialmente instituídos. 

 

 

Contextualização sócio-cultural 

 Situar as diversas produções da cultura – as linguagens, as artes, a filosofia, a religião, as 

ciências, as tecnologias e outras manifestações sociais – nos contextos históricos de sua 

constituição e significação. 

 Situar os momentos históricos nos diversos ritmos da duração e nas relações de sucessão e/ou 

de simultaneidade. 

 Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos. 

 Posicionar-se diante de fatos presentes a partir da interpretação de suas relações com o 

passado. 



 

GEOGRAFIA 

Representação e comunicação 

 Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da Geografia (mapas, gráficos, tabelas etc.), 

considerando-os como elementos de representação de fatos e fenômenos espaciais e/ou 

especializados. 

 Reconhecer e aplicar o uso das escalas cartográfica e geográfica, como formas de organizar e 

conhecer a localização, distribuição e frequência dos fenômenos naturais e humanos. 

Investigação e compreensão 

 

 Reconhecer os fenômenos espaciais a partir da seleção, comparação e interpretação, 

identificando as singularidades ou generalidades de cada lugar, paisagem ou território. 

 Selecionar e elaborar esquemas de investigação que desenvolvam a observação dos processos 

de formação e transformação dos territórios, tendo em vista as relações de trabalho, a 

incorporação de técnicas e tecnologias e o estabelecimento de redes sociais. 

 Analisar e comparar, interdisciplinarmente, as relações entre preservação e degradação da vida 

no planeta, tendo em vista o conhecimento da sua dinâmica e a mundialização dos fenômenos 

culturais, econômicos, tecnológicos e políticos que incidem sobre a natureza, nas diferentes 

escalas – local, regional, nacional e global. 

 

Contextualização sócio-cultural 

 Reconhecer na aparência das formas visíveis e concretas do espaço geográfico atual a sua 

essência, ou seja, os processos históricos, construídos em diferentes tempos, e os processos 

contemporâneos, conjunto de práticas dos diferentes agentes, que resultam em profundas 

mudanças na organização e no conteúdo do espaço. 

 Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da Geografia.  

 Identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações naturais, sociais, econômicas, 

culturais e políticas no seu “lugar-mundo”, comparando, analisando e sintetizando a densidade 

das relações e transformações que tornam concreta e vivida a realidade. 

 

SOCIOLOGIA 

Representação e comunicação 

 Identificar, analisar e comparar os diferentes discursos sobre a realidade: as explicações das 

Ciências Sociais, amparadas nos vários paradigmas teóricos, e as do senso comum. 

 Produzir novos discursos sobre as diferentes realidades sociais, a partir das observações e 

reflexões realizadas. 

 

Investigação e compreensão 



 Construir instrumentos para uma melhor compreensão da vida cotidiana, ampliando a “visão de 

mundo” e o “horizonte de expectativas”, nas relações interpessoais com os vários grupos 

sociais. 

 Construir uma visão mais crítica da indústria cultural e dos meios de comunicação de massa, 

avaliando o papel ideológico do “marketing” enquanto estratégia de persuasão do consumidor e 

do próprio eleitor. 

 Compreender e valorizar as diferentes manifestações culturais de etnias e segmentos sociais, 

agindo de modo a preservar o direito à diversidade, enquanto princípio estético, político e ético 

que supera conflitos e tensões do mundo atual. 

 

Contextualização sócio-cultural 

 Compreender as transformações no mundo do trabalho e o novo perfil de qualificação exigida, 

gerados por mudanças na ordem econômica. 

 Construir a identidade social e política, de modo a viabilizar o exercício da cidadania plena, no 

contexto do Estado de Direito, atuando para que haja, efetivamente, uma reciprocidade de 

direitos e deveres entre o poder público e o cidadão e também entre os diferentes grupos. 

 

FILOSOFIA: 

Representação e comunicação 

 Ler textos filosóficos de modo significativo. 

 Ler, de modo filosófico, textos de diferentes estruturas e registros. 

 Elaborar por escrito o que foi apropriado de modo reflexivo. 

 Debater, tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e mudando de posição face 

a argumentos mais consistentes. 

 

Investigação e compreensão 

 Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos nas Ciências 

Naturais e Humanas, nas Artes e em outras produções culturais. 

 

Contextualização sócio-cultural 

 Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem específica, quanto em 

outros planos: o pessoal-biográfico; o entorno sócio-político, histórico e cultural; o horizonte da 

sociedade científico-tecnológica. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS DISCIPLINAS DA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  

 

 

 

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

 

Disciplina: Fundamentos de Informática e Operação de 

Computadores 

Período: 1º ANO 

Carga Horária Total 76 h/a 

 

Teórica: 26 h/a Prática: 50 h/a 

EMENTA 



Introdução à informática, História dos Computadores, Componentes de um Computador, Processador, 

Memória, Dispositivos de Entrada e Saída, Informação e a sua Representação, Sistemas de 

Numeração, Conversão de Bases, arquitetura Von Newman, Software e suas classificações. Sistemas 

Operacionais modo gráfico e texto, Editores de Textos, Planilhas Eletrônicas, Editores de 

Apresentação de Slides, Introdução ao linux. 

 

BIBLIOGRAFIA  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

MACHADO, Francis. Arquitetura de Sistemas Operacionais. Rio de Janeiro. LTC, 2002.  

MATTOS, Frank. Office 2000 Fundamental. Brasport Livros multimídia Ltda, 2000. 

NASCIMENTO / HELLER. Introdução à Informática. São Paulo: Makron Books, 1990. 

NORTON, Peter. Introdução à Informática. São Paulo: Makron Books, 1997. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GONICK, L. Introdução Ilustrada à Computação. Harper do Brasil, 1984. 

NORTON, Peter. Desvendando Periféricos e Extensões. campus, 1993. 

SILBERSCHATZ, Galvin & GAGNE. Sistemas Operacionais: Conceitos e Aplicações. Rio de 

Janeiro. campus, 2001. 

YOUNG, Michael. Microsoft Office 2000 Professional Guia Autorizado. Pearson Education do Brasil 

Ltda, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

 

Disciplina: Lógica de Programação 

 

Período: 1º ANO 

Carga Horária Total 76 h/a 

 

Teórica: 38 h/a Prática: 38 h/a 

EMENTA 

Conceitos de algoritmo. Conceito de linguagem. Constantes e Variáveis. Tipos de Dados. Operadores. 

Expressões Aritméticas e lógicas. Comandos básicos: atribuição, condicionamento e repetição; 



Introdução a Linguagem de Programação Estruturada. Estruturas de dados homogêneas. 

 

BIBLIOGRAFIA  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS, E. A. V. Fundamentos da programação de computadores: Algoritmos, 

Pascal, C/C++ e Java. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

FEOFILOFF, P. Algoritmos em Linguagem C. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

LOPES, A.; GARCIA, G. Introdução à Programação: 500 Algoritmos Resolvidos. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MANZANO, J. A. N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Estudo dirigido de algoritmo. São Paulo: 

Editora Érica. 1997. 

SEBESTA, R. W. Conceitos de Linguagem de Programação. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2003. 

SENNE, E. L. F. Primeiro curso de programação em C. 3. ed. Florianópolis: Visual Books, 2009. 

XAVIER, G. F. C. Lógica de Programação. 9. ed. São Paulo: SENAC, 2005 

 

 

 

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

 

Disciplina: Manutenção de Computadores 

 

Período: 1º ANO 

Carga Horária Total  76 h/a 

 

Teórica: 20 h/a Prática: 56 h/a 

EMENTA 

Introdução a Manutenção. Introdução aos Processadores. Memórias. Clock. Discos Rígidos. Placas de 

Vídeo. Modems. Drives. Placas de Som. Placas USB. Placas de Rede. Monitores. Gabinetes. Fontes. 

Teclados. Adaptadores. Mouses. Periféricos. Coolers. Soquetes. Slots. Jumpers. Conexões. 

Interfaces. Etapas de Montagem do Computador: Gabinetes, Placas de CPU, Fixação de Drives e 

Placas, Conexão de Cabos, CMOS SETUP, Particionar e formatar discos. Instalação de Sistemas 

Operacionais, drives e programas aplicativos. 

 

BIBLIOGRAFIA  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AMORIM, Rodrigo. Montagem de computadores e Hardware. Rio de Janeiro: Brasport, 2004. 

CARMONA, Tadeu. Guia Profissional Hardware. Digerati Books. 

MARÇULA, M.; FILHO, P. A. B. Informática: conceitos e aplicações. São Paulo: Érica, 2005. 



 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FERREIRA, Silvio. Montagem de Micros: para Estudantes e Técnicos de PCs. Axcel Books. 

MAX, Ivan. Treinamento Profissional em Hardware. Digerati Books. 

VASCONCELOS, Laércio. Manual de manutenção de PCs. São Paulo: Makron Books, 2002. 

 

 

 

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

 

Disciplina: Tópicos especiais 

 

Período: 2º ANO 

Carga Horária Total: 76 h/a 

 

Teórica: 38 h/a Prática: 38 h/a 

EMENTA 

Recursos disponíveis na área da Tecnologia da Informação; inovações tecnológicas aplicadas. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

Livre????? 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

Livre 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

 



Disciplina: Redes de Computadores I 

 

Período: 2º ANO 

Carga Horária Total: 76 h/a 

 

Teórica: 56 h/a Prática: 20 h/a 

EMENTA 

Introdução a rede de computadores; Conceito de LAN, MAN e WAN; Topologias de Redes; O histórico 

da internet; Modelo de referência OSI; Arquitetura do protocolo TCP/IP; Periféricos e Equipamentos de 

Redes de Computadores; Introdução ao conceito de Redes sem fio; Noções de segurança e 

criptografia. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KUROSE, J. F.; ROSSA, K. W. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 3. ed. 

São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2006. 

PETERSON, L. L. DAVIE, B. S. Redes de Computadores: Uma Abordagem de Sistemas . 3. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2004.  

SOUSA, L. B. de. Redes de computadores: guia total. São Paulo: Érica, 2009. 

TEIXEIRA JÚNIOR, J. H.; SUAVÉ, J. P.; MOURA, J. A. B.; TEIXEIRA, S. Q. R. Redes de 

Computadores: Serviços, Administração e Segurança. São Paulo: Makron Books, 1999. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SOARES, L. F. G.; LEMOS, G.; COLCHER, S. Redes de Computadores: das LANS, MANS e WANS 

às Redes ATM. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1995.  

SOUSA, L. B. de. TCP/IP Básico & Conectividade em Redes. 3. ed. São Paulo: Érica, 2006.  

TANENBAUM, A. Redes de Computadores. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997.  

CARLOS, E. Morimoto. Redes, Guia Prático. GDH Press e Sul Editores, 2008. 

HAYDEN, Matt. Aprenda em 24 horas Redes. Rio de Janeiro: campus, 1999. (Livro-Texto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

 

Disciplina: Linguagens e Técnicas de Programação I 

 

Período: 2º ANO 

Carga Horária Total: 112 h/a 

NÃO SERIA 150??? 

Teórica: 12 h/a Prática: 100 h/a 

EMENTA 

Estruturas de dados homogêneas e heterogêneas, funções e procedimentos, Requisitos da 

Linguagem de Programação; Caracterização do Ambiente de Desenvolvimento; Desenvolvimento de 

interfaces a partir de componentes visuais e não visuais; Acesso às bibliotecas de componentes; 

Controle de propriedades e eventos; Acesso a fluxo de entrada e saída de dados. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CORMEN, T. Algoritmos: teoria e prática. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2002. 

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: Como Programar. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,  2005. 

FEOFILOFF, P. Algoritmos em Linguagem C. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

LOPES, A.; GARCIA, G. Introdução à Programação: 500 Algoritmos Resolvidos. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2002. 

SCHILDT, H. C Completo e Total. 3. ed. São Paulo : Pearson Makron Books, 1997 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SEBESTA, R. W. Conceitos de Linguagem de Programação. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2003. 

XAVIER, G. F. C. Lógica de Programação. 9. ed. São Paulo: SENAC, 2005. 

ZIVIANE, N. Projeto de algoritmos com implementações em PASCAL e C. 2. ed. São Paulo: Pioneira 

Thomson Learning, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

 

Disciplina: Banco de Dados 

 

Período: 2º ANO 

Carga Horária Total: 76 h/a 

 

Teórica: 38 h/a Prática: 38 h/a 

EMENTA 

Arquitetura de Sistemas de Banco de Dados; Usuários de Banco de Dados; Modelagem Conceitual de 

Dados; Modelo de entidade-relacionamento (ER); Modelo Lógico de Banco de Dados; Mapeamento do 

Modelo ER para Modelo Relacional; Linguagem de Banco de Dados; Linguagem de Definição de 

Dados; Linguagem de Manipulação de Dados; 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COSTA, R. SQL: guia prático. 2.  ed. Rio de Janeiro: Ed. Brasport,   2006. 

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. Sistemas de Banco de Dados: fundamentos e aplicações. 4. ed. São 

Paulo: Pearson Addison Wesley, 2005. 

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.; SUDARSHAN, H. Sistema de Banco de Dados. 3. ed. São Paulo: 

Pearson Makron Books, 1999. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DATE, C. J. Introdução a Sistema de Banco de Dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2004. 

KERN, V. M. Banco de Dados Relacionais: Teoria e Prática. São Paulo: Érica, 1994. 

MANZANO, J. A. MySQL 5.0, interativo: Guia básico de orientação e desenvolvimento. São Paulo: 

Érica, 2007. 

WELLING, L.; THOMSON, L. Tutorial MySQL. Rio de Janeiro: Ed. Ciência Moderna Ltda, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3º ANO 

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

 

Disciplina: Linguagem de Programação  

 

Período: 3º ANO 

Carga Horária Total 76 h/a 

 

Teórica: 20 h/a Prática: 56 h/a 

EMENTA 

Conexão com Banco de Dados; Programação de instruções SQL; Manipulação e recuperação de 

dados em Banco de Dados; Geração de Relatórios;  

 

 

BIBLIOGRAFIA  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. Java: Como Programar. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,  2005. 

FILHO, R. R. Desenvolva aplicativos com Java 6. São Paulo: Érica, 2008. 

NIEMEYER, P; KNUDSEN, J. Aprendendo Java. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

COSTA, R. SQL: guia prático. 2.  ed. Rio de Janeiro: Ed. Brasport,   2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HORSTMANN, C. Big Java. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

CARDOSO, C. Orientação a Objetos na Prática: Aprendendo Orientação a Objetos com Java. 

Ciência Moderna, 2006.  

BORATTI, I. C. Programação Orientada a Objetos em Java. Florianópolis: Visual Books, 2007. 

SANTOS, R. Introdução a Programação Orientada a Objetos usando Java. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2003. 

 

 

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

 

Disciplina: Desenvolvimento de Projetos de Sistemas 

 

Período: 3º ANO 

Carga Horária Total: 56 h/a Teórica: 20 h/a Prática: 56 h/a 



NÃO SERIA 150??? 

EMENTA 

A ser estabelecida conforme as necessidades de cada projeto individual. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

A ser estabelecida conforme as necessidades de cada projeto individual. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 

 

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

 

Disciplina: Redes de Computadores II 

 

Período: 3º ANO 

Carga Horária Total: 76 h/a 

 

Teórica: 20 h/a Prática: 56 h/a 

EMENTA 

Implementação do Sistema de Cabeamento Estruturado; Definição de Infra-Estrutura para redes de 

computadores; Implementação de Equipamentos e Aplicação de software de redes; Configuração de 

Serviços de Rede em Servidores; Configuração de Estações de Trabalho em Ambiente proprietário e 

de Software Livre; Configuraçãoes de redes sem fio. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KUROSE, J. F.; ROSSA, K. W. Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 3. ed. 

São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2006. 

PETERSON, L. L. DAVIE, B. S. Redes de Computadores: Uma Abordagem de Sistemas . 3. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2004.  

SOUSA, L. B. de. Redes de computadores: guia total. São Paulo: Érica, 2009. 

TEIXEIRA JÚNIOR, J. H.; SUAVÉ, J. P.; MOURA, J. A. B.; TEIXEIRA, S. Q. R. Redes de 

Computadores: Serviços, Administração e Segurança. São Paulo: Makron Books, 1999. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SOARES, L. F. G.; LEMOS, G.; COLCHER, S. Redes de Computadores: das LANS, MANS e WANS 

às Redes ATM. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1995.  



SOUSA, L. B. de. TCP/IP Básico & Conectividade em Redes. 3. ed. São Paulo: Érica, 2006.  

TANENBAUM, A. Redes de Computadores. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997.  

 

 

 

 

 

6 - ESTRATÉGIAS DE ENSINO 
 
O processo pedagógico consiste na construção e reconstrução do conhecimento, na dialética da 

intenção e da tarefa partilhada, todos e cada um são sujeitos do conhecer e aprender, partindo da 

reflexão, do debate e da crítica, numa perspectiva criativa, interdisciplinar e contextualizada. 

A preocupação com o processo ensino-aprendizagem é refletida no desenvolvimento das 

práticas e atividades de ensino, dentro e fora da sala de aula. Os alunos são sujeitos desse processo, 

sendo desafiados e motivados a buscarem e a construírem seus próprios conhecimentos.  

Nesta perspectiva, o papel dos professores é fundamental, pois ao estabelecer fins e meios no 

processo ensino-aprendizagem, utilizando-se de atividades integradoras como: partilhas, debates, 

reflexões, momentos de convivência, palestras e elaboração grupal possibilitam a execução de 

atividades educativas que contribuem para a formação e autonomia intelectual dos sujeitos envolvidos 

nesse processo. Como articuladores dessa ação, os professores são aqueles que problematizam, 

desafiam e motivam os educandos.  

As estratégias de ensino tendem a se desenvolver de forma dinâmica, no diálogo constante, 

pois na medida em que os educadores fazem questão de conhecer cada vez mais as diferenças entre 

seus alunos, mais motivados eles ficarão para variar e experimentar novos métodos, alternando os de 

exposição com os de discussão, os de transmissão por meios de manipulação, os métodos de projetos, 

estudos dirigidos e outros, observando e procurando articular estratégias de ensino com a realidade 

particular dos alunos.  

É nesse sentido que entendemos a possibilidade de orientar a aprendizagem, utilizando da 

intervenção pedagógica, por meio do um diálogo problematizador que oportuniza aprendizagens 

significativas; a interpretação e o uso adequado do conhecimento acumulado e sistematizado pela 

ciência, permitindo aos educandos influírem nos problemas e nas soluções de sua coletividade e 

enriquecendo suas próprias culturas. 

Cada trabalho desenvolvido pelos professores é único. No entanto, para formar profissionais 

com autonomia intelectual e moral, tornando-os aptos para participar e criar, exercendo sua cidadania, 

se faz necessário estratégias de ensino, no sentido de enriquecer a elaboração e execução dos planos 

de ensino, como por exemplo: 

 

 Apresentação e discussão dos objetivos a serem atingidos; 

 A utilização de estratégias vivenciais de situações reais de trabalho; 



 Atividades pedagógicas centradas na ação, reflexão crítica e na construção do 

conhecimento; 

 Transformação da sala de aula em ambiente de aprendizagem; 

 Valorização dos saberes individuais e da construção coletiva da aprendizagem; 

 O uso de recursos e dinâmicas que atendam o objetivo de promover o relacionamento, a 

interação dos participantes contextualizando a aprendizagem; 

 Proposição de situações-problemas, visando à construção de conhecimentos, habilidades e 

competências; 

 Utilização de recursos tecnológicos que facilitem a aprendizagem; 

 Centralização da prática em ações que facilitem a construção de competências. 

 

Além dessas, a instituição disponibiliza outros meios complementares para uma efetiva 

aprendizagem, como visitas técnicas, monitorias, conforme demanda apresentada pelo curso.  

Em um contexto de problematização e estímulo ao contínuo aprender, a utilização de 

estratégias de ensino, como: trabalhos em grupo, atividades extra-classe, processos de avaliação de 

ensino e de aprendizagem, participação em atividades complementares, além da pesquisa e extensão, 

visam proporcionar aos alunos uma formação acadêmica interdisciplinar e contextualizada com a 

realidade, contribuindo para a formação de sujeitos autônomos. 

 

 

7 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

As Atividades Complementares estão incluídas no Curso Técnico em Informática Integrado ao 

Ensino Médio, sendo obrigatórias à integralização do currículo, perfazendo um total de 30 horas/aula 

que deverão ser cumpridas e devidamente certificadas, concomitantemente aos períodos do curso, 

realizadas dentro ou fora do Instituto Federal  Goiano -  Câmpus Urutaí.  

Com a finalidade de enriquecer o processo de ensino e de aprendizagem, privilegiando a 

complementação da formação social e profissional do discente, articular teoria e prática, colaborar para 

a elevação da qualidade profissional dos discentes e incentivar a participação do Instituto Federal 

Goiano -  Câmpus Urutaí no cenário técnico-científico. 

As atividades complementares podem ser cumpridas em atividades promovidas pelo IF Goiano, 

por outras Instituições ou empresas, sejam estas públicas ou privadas. As atividades serão avaliadas e 

aprovadas pela coordenação de curso e/ou conselho de curso, com base em documento comprobatório 

em que conste obrigatoriamente carga horária e atividades desenvolvidas.  

Devido a diversidade de atividades possíveis, a coordenação de curso orientará os alunos no 

sentido de que a escolha das atividades possam fortalecer ainda mais a sua formação. Exemplos de 

atividades complementares válidas: 

 



a) Monitorias; 

b) Grupos de estudos supervisionados por um docente; 

c) Unidades Curriculares que não integram a matriz curricular do curso; 

d) Elaboração de material didático com orientação de um docente; 

e) Curso regular de língua estrangeira; 

f) Estágio extracurricular. 

g) Participação em projetos de pesquisa; 

h) Apresentação de trabalhos em eventos científicos; 

i) Trabalhos publicados em periódicos científicos; 

j) Participação em evento científico. 

k) Participação em eventos de extensão; 

l) Participação em oficinas; 

m) Participação em minicursos; 

n) Apresentação de trabalhos em eventos de extensão; 

o) Organização de eventos acadêmicos, científicos, políticos, artísticos, e culturais, 

vinculados à instituição; 

p) Participação como voluntário em atividades de caráter humanitário e social, programadas e 

organizadas pela instituição. 

As atividades complementares realizadas serão contabilizadas em horas e deverão ser 

desenvolvidas ao longo do curso, sendo integralizadas mediante comprovação através de diplomas, 

certificados e/ou documentos que deverão ser repassados para a Gerência de Integração Escola 

Comunidade (GIEC) que informará a Coordenação de Registros Escolares.  

 

8 - PRÁTICAS PROFISSIONAIS INTEGRADAS – NÃO SERIA PLANO DE INTEGRAÇÃO, ENSINO E 

EXTENSÃO ??? 

 

A consolidação do Estado democrático, as novas  tecnologias e as mudanças na produção de 

bens, serviços e conhecimentos exigem que a  escola esteja atenta às normatizações legais e  

possibilite aos alunos integrarem-se ao mundo contemporâneo nas dimensões fundamentais da 

cidadania e do trabalho. 

Partindo de princípios definidos na LDB 9394/96, o Ministério da Educação, num trabalho  

conjunto com educadores de todo o País, tem atuado num novo perfil para o currículo, apoiado em 

competências básicas para a inserção de nossos jovens na vida adulta. Tínhamos um ensino 

descontextualizado, compartimentalizado e baseado no acúmulo de informações. Ao contrário disso, 

buscamos dar significado ao conhecimento escolar, mediante a contextualização; evitar a 

compartimentalização, mediante a interdisciplinaridade; e incentivar o raciocínio e a capacidade de 

aprender. 



O Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática Integrado ao Médio tem em sua 

estruturação curricular o trabalho conjunto dos professores e na busca de novas abordagens e 

metodologias e contar e reconhecer a capacidade dos professores e equipe técnico-pedagógica para o 

aperfeiçoamento da prática educativa é essencial. Por isso, entende-se na construção do PPC do 

Curso Técnico em Informática um processo contínuo; e sabemos que sua aprovação significa um 

documento norteador,  fruto de trabalhos intensos, no sentido de influenciar positivamente a prática 

político-pedagógica do Câmpus Urutaí, como esperamos poder, com base nessa prática e no processo 

de aprendizagem dos alunos, revê-lo e aperfeiçoá-lo. 

O Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio contemplará a cada período letivo 

um montante de carga horária num mínimo total de dez por cento (10%) de cada disciplina do eixo 

tecnológico, conforme regulamentação específica, reservado para o envolvimento dos estudantes em 

“práticas profissionais integradas”. 

Estas práticas profissionais integradas serão articuladas entre as disciplinas dos períodos 

letivos correspondentes. A adoção de tais práticas possibilita efetivar uma ação interdisciplinar e o 

planejamento integrado entre os elementos do currículo, pelos docentes e equipe técnico-pedagógica. 

O ensino profissional faz uso de conhecimentos adquiridos no ensino básico empregando os 

diversos contextos advindos do mesmo e propondo soluções informatizadas para problemas em geral. 

Assim, ambos se beneficiam, afinal conteúdos do ensino básico são revistos no ensino profissional 

permitindo ao aluno fixar teorias e compreender melhor os conceitos, enquanto que o ensino 

profissional volta-se ao mundo real, trazendo situações cotidianas e concretas, o que facilita o 

aprendizado e torna o estudo envolvente e motivador.  

Nestas práticas profissionais também serão contempladas as atividades de pesquisa e extensão 

em desenvolvimento nos setores da instituição e na comunidade regional, possibilitando o contato com 

as diversas áreas de conhecimento dentro das particularidades de cada curso. 

           Após integralizar todas as disciplinas e demais atividades previstas neste Projeto Pedagógico do 

Curso o estudante fará jus ao diploma de técnico em informática integrado ao ensino médio, afinal, 

todos os cidadãos poderão, de acordo com o artigo 41 da Lei 9394/96, ter seus conhecimentos 

adquiridos “na educação profissional, inclusive no trabalho”, avaliados, reconhecidos e certificados para 

fins de prosseguimento e de conclusão de estudos. 

 
  

 

09 - ATENDIMENTO AO DISCENTE 
 

 O Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio conta com atendimento ao 

discente em diversos setores. Na área da saúde o discente dispõe de atendimento Médico e 



Odontológico realizado por profissionais da área; para o acompanhamento dos  alunos com 

necessidades especiais há o  Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Especiais – NAPNE. 

Quanto ao setor de esporte e lazer, o Instituto dispõe de amplas instalações que 

permitem ao aluno desenvolver todas as modalidades esportivas, seja internamente como 

também em participações esportivas de interação com outros organismos estudantis. 

Os professores envolvidos no Curso estão sob o regime de 40 horas e com dedicação 

exclusiva, o que possibilita  atendimento individualizado aos discentes que necessitarem. De 

acordo com o Regulamento dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do 

IF Goiano (Art.50 § 3º): “O professor deverá apresentar um horário extraclasse para a 

realização de estudos orientados, para atendimento aos alunos com dificuldades de 

aprendizagem...”  

Há também atividades de nivelamento/complementação/aprofundamento de conteúdos 

curriculares, como Cursos de Extensão, que são promovidos em horários diferentes aos das 

aulas, ou em período de férias para atender aos alunos com dificuldades específicas, teóricas 

ou mesmo práticas, que são planejadas para corrigir as deficiências observadas durante o 

período letivo. A monitoria é também uma forma considerada eficiente na dinamização do 

processo de ensino e de aprendizagem. 

As informações de cunho burocrático, tais como: frequência, notas, dependências em 

unidades curriculares podem ser encontradas na Coordenação de Registros Escolares. 

 

9.1 -  Acessibilidade aos alunos com necessidades especiais  
 

 No Câmpus Urutaí foi criado, em 2004, o Núcleo de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Específicas (NAPNE), pela Portaria no105 de 14/09/2004, com o objetivo de 

promover um espaço para discussão e implantação de estratégias que garantam o ingresso, 

acesso e permanência de alunos com necessidades específicas. 

A criação do NAPNE, que faz parte de um programa do Governo Federal denominado 

Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Específicas na 

Rede Federal de Educação Tecnológica (TECNEP) visa a inserção das Instituições Federais 

de Educação Tecnológica no atendimento as Pessoas com Necessidades Específicas. Este 

programa busca implantar políticas de atendimento aos alunos com necessidades 

educacionais específicas, o que exige uma organização dos serviços a serem desenvolvidos 

nas diferentes instâncias, inclusive na Instituição. 



Esse Núcleo articula pessoas e instituições com o objetivo de desenvolver ações 

implantação e implementação do Programa TECNEP no âmbito interno, envolvendo 

psicólogos, pedagogos, técnico-administrativos, docentes, discentes e pais. Tem como objetivo 

principal criar na Instituição a cultura da “educação para a convivência”, reconhecimento da 

diversidade e, principalmente, buscar a quebra das barreiras arquitetônicas, educacionais e 

atitudinais. 

Os membros desse núcleo não são designados, mas, uma vez conscientes da 

necessidade e importância do trabalho, aderem-se ao grupo, estabelecendo assim um trabalho 

contínuo de articulação interna e externa com vistas a programar efetivamente as ações. 

No que se refere a infraestrutura específica, o Câmpus está em processo de adaptação 

de suas instalações, construindo rampas, prevendo a aquisição de um telefone próprio, enfim, 

procurando propiciar os acessos de forma apropriada.  

 

9.2 - Diplomas e Certificados: 

 

 Os diplomas serão expedidos, após a conclusão dos três anos da matriz curricular do Curso 

Técnico Integrado em Informática. No Histórico Escolar serão impressas as competências adquiridas 

pelo aluno. 

 Os concluintes do Curso Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio estarão habilitados, 

após cumprirem a carga horária mínima prevista pelo Parecer 16/99 e Resolução 04/99, recebendo o 

Diploma de Conclusão do Curso, uma vez que o curso está devidamente cadastrado no Cadastro 

Nacional de Cursos Técnicos, como preconiza a legislação. Os diplomas registram a área de formação 

do aluno.                         

 

10 - SERVIDORES 
 

10.1 - Da Coordenadora do curso 
 

a) Nome: Cristiane de Fátima dos Santos Cardoso 

b) Titulação: Mestre em Ciências da Computação; 

c) Formação Acadêmica: Graduada em Ciências da Computação 

d) Experiência Profissional: desde 2004 

e) Regime do Trabalho: 40 horas/Dedicação Exclusiva 

 

10.2 - Do Conselho de curso – CONFIRMAR ESTES PROFESSORES 
 

Integrantes  Titulação Experiência Regime de trabalho 



Profissional 

Allan Kardec Lopes Especialista Docência desde 2009 e 

fora do magistério 3 anos 

40 horas/Dedicação 

Exclusiva 

Cristiane de Fátima dos 

Santos Cardoso 

Mestre Docência desde 2004 40 horas/Dedicação 

Exclusiva 

Maria Divina Moreira dos 

Santos Silva 

 Docência desde 1988 40 horas/Dedicação 

Exclusiva 

Gabriela Silva Machado Discente Ingresso 2011 Voluntariado 

Luccas Geovani Alves da 

Silva 

Discente Ingresso 2011 Voluntariado 

 

 

10.3 - Dos professores do curso - CONFIRMAR 
 

Docentes Titulação Regime de trabalho 

Ágda Lovato Teixeira Especialista em Administração 

Educacional 

40 horas/Dedicação Exclusiva 

Allan Kardec Lopes Especialista em Docência 

Superior 

40 horas/Dedicação Exclusiva 

Angelita Duarte da Silva Especialista em Letras 

Português e Inglês 

40 horas/Dedicação Exclusiva 

Antônio Luiz Machado Especialista em Metodologia e 

Didática de Ensino 

40 horas/Dedicação Exclusiva 

Cássio Cirilo de Almeida

    

Licenciatura em Física 40 horas/Dedicação Exclusiva 

Christina Vargas Miranda e 

Carvalho  

Especialista em Química 40 horas/Dedicação Exclusiva 

Cláudio Umberto de Melo Especialista em Metodologia 

do Ensino da Matemática 

40 horas/Dedicação Exclusiva 

Eduardo Mendes Marchito Especialista em Piscicultura 40 horas/Dedicação Exclusiva 

Eduardo Silva Vasconcelos Mestre em Educação Superior 40 horas/Dedicação Exclusiva 

Eliane Fonseca Campos 

Mota  

Mestre em Educação em 

Ciências e Matematica 

40 horas/Dedicação Exclusiva 

Fabiano José Ferreira Especialista em Docência 40 horas/Dedicação Exclusiva 



Arantes Superior 

Fernando Barbosa Matos Mestre em Ciências 40 horas/Dedicação Exclusiva 

Guilherme Malafaia Pinto Mestre em Ciencias Biológicas 40 horas/Dedicação Exclusiva 

Jairo Hélio Júnior Especialista em Futebol 40 horas/Dedicação Exclusiva 

João Modesto Brito Licenciatura em Química 40 horas/Dedicação Exclusiva 

Jorcivan Silva Ramos Especialista em Docência do 

Ensino Superior 

40 horas/Dedicação Exclusiva 

Juliana C. Costa Fernandes Mestre em Ciências 40 horas/Dedicação Exclusiva 

Juliano Avelar Moura Mestre em Meio Ambiente e 

Sustentabilidade  

40 horas/Dedicação Exclusiva 

Júlio César Ferreira Mestre em Engenharia Elétrica 40 horas/Dedicação Exclusiva 

Júnio César de Lima Mestre em Ciências da 

Computação 

40 horas/Dedicação Exclusiva 

Jussana Maria Tavares Mestre em Educação 

Brasileira 

40 horas/Dedicação Exclusiva 

Leandro Nériton Cândido Mestre em Química 40 horas/Dedicação Exclusiva 

Leonardo Goulart Nunes Especialização em 

Planejamento Urbano 

Ambiental  

40 horas/Dedicação Exclusiva 

Leonice de Andrade 

Carvalho 

Mestre em Letras e Linguística  40 horas/Dedicação Exclusiva 

Letícia Tavares de Faria Mestre em Linguística 40 horas/Dedicação Exclusiva 

Loraine Vidigal Lisboa Graduação em Letras 

Licenciatura Plena em 

Português/Inglês e 

Licenciaturas 

40 horas/Dedicação Exclusiva 

Lucas Caixeta Gontijo Mestre em Química 40 horas/Dedicação Exclusiva 

Luciana de Góis Aquino 

Teixeira 

Mestre em Agronegócios 40 horas/Dedicação Exclusiva 

Márcio Fernandes Doutor em Ciência dos 

Alimentos 

40 horas/Dedicação Exclusiva 

Marcos Fernandes Sobrinho Especialização em Física 40 horas/Dedicação Exclusiva 

Maria Divina Moreira dos 

Santos Silva 

Mestre em Ciências 40 horas/Dedicação Exclusiva 

Maria Lucilene Duarte 

Cordeiro 

Graduada em Letras 40 horas/Dedicação Exclusiva 

Mônica Sakuray Pais Mestre em Ciências da 40 horas/Dedicação Exclusiva 



Computação 

Patrícia Alexandre Miziara 

Teixeira 

Especialista em Informática 

em Educação 

20 horas 

Paulo Henrique Garcia 

Mansur 

Doutor em Ciências 40 horas/Dedicação Exclusiva 

Pável Correia da Costa Especialista em Docência 

Superior 

40 horas/Dedicação Exclusiva 

Rachel Lopes Carcute

  

Especialista em Informática 

em Educação 

40 horas/Dedicação Exclusiva 

Ricardo Cirino de Lima  Especialista em Informática 

em Educação 

40 horas/Dedicação Exclusiva 

Rogério Carneiro Machado Mestre em Engenharia Elétrica 40 horas/Dedicação Exclusiva 

Rosana de Ávila Melo 

Silveira 

Mestre em Geografia 40 horas/Dedicação Exclusiva 

Simone da Costa Estrela Mestre em Linguística 40 horas/Dedicação Exclusiva 

Susana Ribeiro Soares Especialização em 

Fundamentos de Matemática 

40 horas/Dedicação Exclusiva 

Tânia Fernandes Veri 

Araújo 

Doutora em Ciência de la 

Actividad Física y del Deporte 

40 horas/Dedicação Exclusiva 

Vanessa França Especialista em Docência 

Superior 

40 horas/Dedicação Exclusiva 

Vívian Cirino de Lima Mestre em Ciências 40 horas/Dedicação Exclusiva 

Waltenir Alves de  Faria Especialista em Métodos e 

Técnicas de Ensino  

40 horas/Dedicação Exclusiva 

 

 

10.4 - Da Equipe Técnico-Administrativa – PENSO QUE DEVERIA INSERIR SOMENTE OS 
ENVOLVIDOS DIRETAMENTE COM O PEDAGOGICO 
 

Servidor Escolaridade / Titulação Situação 

Air Mariano de Faria Ensino Fundamental RJU 

Alberto Mota Peres Ensino Médio RJU 

Alencar Pereira Macedo Graduado em Administração RJU 

Alice de Assis Gonçalves Pós Graduação em Gestão Escolar e Coordenação 
Pedagógica 

RJU 

Almira de Araújo Medeiros Graduada em Biblioteconomia RJU 

Ana Paula Pelosi Graduação em Agronomia RJU 

Antônio Carlos Marchito Técnico em Contabilidade/ Técnico em Sistemas de 
Informação 

RJU 



Antônio Donizete da Silva Especialista em Docência Superior. RJU 

Antônio Marcos de Moraes Ensino Fundamental Incompleto RJU 

Baltazar Lopes Nery Ensino Médio - Técnico em Assistente de 
Administração 

RJU 

Brunno Moreira Naves Silva Graduado em Zootecnia RJU 

Bruno Gonçalves de Rezende Técnico em Agropecuária RJU 

Carlos Alberto Bispo de Oliveira Técnico em Agropecuária RJU 

Cérida Aurélia Rodrigues de 
Oliveira 

Graduada em Odontologia RJU 

Cleide Aparecida da Silva Especialista em Administração Hospitalar  RJU 

Conceição L. de Oliveira 
Barbosa 

Ensino Médio RJU 

Daniel Bernardes Coelho Tecnólogo em Sistemas de Informação RJU 

Daniel de Jesus Marçal Especialista RJU 

Daniela Costa Custódio Especialista RJU 

Diogo Resende Vieira Especialista RJU 

Dirceu Torres Nascente Ensino Médio RJU 

Donizete Ferreira França Licenciatura Plena em Letras RJU 

Eder Flávio Vitor Caixeta Tecnólogo em Irrigação e Drenagem RJU 

Edjane Borges Frazão Enfermagem RJU 

Ednalva Macedo Nunes Especialista RJU 

Eduardo Rodrigues Torres Licenciatura Plena em Letras RJU 

Eduardo Valcácer Brandstetter Especialista em Zootecnia  RJU 

Eliane R. Costa Cavalcante Mestre em Ciências RJU 

Elio Francisco Xavier Ensino Fundamental RJU 

Elio Pereira Machado Técnico em Agropecuária RJU 

Emivaldo Gonçalves Pós Graduação em Gestão Escolar e Coordenação 
Pedagógica 

RJU 

Eneides Tomaz Tosta Moraes Técnico em Informática RJU 

Fábio Borges Oliveira Técnico em Agropecuária RJU 

Fábio Márcio Gaio de Souza Especialista RJU 

Fabricio Carrião dos Santos  Mestre em Ciência Animal RJU 

Fernando Estrela Vaz Tecnólogo em Tecnologia da Informação RJU 

Fernando Soares de Cantuário Tecnólogo em Irrigação e Drenagem RJU 

Genival Aguiar da Costa Ensino Fundamental Incompleto RJU 

Geraldo Marcos de Souza Ensino Fundamental Incompleto RJU 

Gilmar José Bruno Ensino Médio RJU 

Glayson Cândido de Souza Ensino Médio RJU 

Heberth Diego Martins da Silva Técnico em Alimentos e Laticínios RJU 

Iraídes Jacinto Tecnólogo em Irrigação e Drenagem RJU 

Izabel Cristina Martins de Farias Técnico em Economia Doméstica RJU 



Jair de Oliveira Ensino Fundamental RJU 

Janaína Neves Estrela Especialista em Docência Superior. RJU 

Janine Mesquita Gonçalves Pós Graduação em Gestão do Agronegócio com 
Ênfase em Gestão de Riscos 

RJU 

Joana Darc de Souza Especialização em Processo Ensino Aprendizagem: 
Uma Fundamentação Filosófico-Antropologica e 
Técnico Pedagógica 

RJU 

João Batista Júnior Especialista em Docência Superior. RJU 

João Batista Vaz Técnico em Contabilidade RJU 

João Bosco de Andrade Pós-Graduação em Finanças e Orçamento RJU 

Joaquim Bruno de Rezende Ensino Fundamental RJU 

José Claudino Siqueira  Especialista em Docência Superior. RJU 

José Custódio Rodrigues Técnico em Agropecuária RJU 

José João Dias Técnico em Contabilidade RJU 

José lopes de Souza Contador RJU 

José Miguel da Silva Técnico em Agropecuária RJU 

José Olímpio de Araújo Carneiro Especialista em Periodontia RJU 

José Ricardo de Oliveira Especialista em Docência Superior. RJU 

Klébia Luzia Fernandes Especialização MBA em Engenharia de Produção RJU 

Laézio Porto Ensino Médio Incompleto RJU 

Laura Olívia Oliveira Pós-Graduação em Administração Rural RJU 

Lázaro Batista da Silva Técnico em Contabilidade RJU 

Lesilane Silva de Araújo Especialista em Supervisão Educacional RJU 

Liana Moreira Vidigal Técn. de Laboratório/ Química RJU 

Luci Rodrigues Silva Licenciatura Plena em Letras RJU 

Luciana Araújo Nolêto Especialista RJU 

Luciana Maria de Assis e Silva Especialista RJU 

Lucilene da Luz do Nascimento Graduada em Letras RJU 

Ludimila da Costa Especialista RJU 

Luiz Gonzaga Frazão Ensino Fundamental RJU 

Márcio Fernandes Carneiro Especialista RJU 

Marco Antonio Cabral Técnico em Agropecuária RJU 

Margarido Vaz Dutra Técnico em Contabilidade RJU 

Maria Ap. de Oliveira Rosa Mestre em Ciências RJU 

Maria de Fátima Alves Moraes Ensino Médio Incompleto RJU 

Maria de Fátima Rosa Lopes Técnico em Enfermagem RJU 

Maria Luiza da Silva Xavier Técnico em Contabilidade RJU 

Marise Terezinha Barbosa Especialista RJU 

Mônica Luiz de Lima Ribeiro Mestre em Educação RJU 

Muza do Carmo Vieira Especialista em Docência Superior. RJU 



Natalino de Fátima Cordeiro Técnico em Agropecuária RJU 

Nelson Donizete Ferreira Especialista RJU 

Nívea de Souza Moreira Pós-Graduação em Língua Portuguesa RJU 

Odair Rosa Gonçalves Ensino Médio RJU 

Patrícia de Souza Torres Especialista RJU 

Paulo César de Lima Técnico em Agropecuária RJU 

Paulo Sebastião Vaz Especialista RJU 

Pedro Uriel Gonçalves Lima Médico RJU 

Priscila Wolski Lucas Marques Técnico de Laboratório/Área/Análises Clínicas RJU 

Priscilla Marques Borges Frazão Especialista em Docência Superior. RJU 

Roberto Takashi Sanda Engenheiro de Alimentos RJU 

Rosângela Leite Calaça 
Resende 

Especialista em Matemática e Estatística RJU 

Roselene Vieira da Silva Nery Técnico em Magistério RJU 

Rubsnei Nunes Pires Ensino Médio Incompleto RJU 

Sebastião Alves de Araújo Licenciatura Plena em Letras RJU 

Sérgio Batista Especialista em Administração Hospitalar  RJU 

Sílvia Aparecida Caixeta Issa Especialista em Processo Aprendizagem da Língua 
Portuguesa 

RJU 

Sílvia Borges Silva Especialista em Gestão Educacional RJU 

Silvino Alves dos Santos Especialista em Docência Superior. RJU 

Tatiany Borges de O. Fernandes Graduada em Tecnologia em Alimentos RJU 

Thiago Schwerz Tecnólogo em Irrigação e Drenagem RJU 

Valdirene Lopes Torres  Pós Graduação em Gestão Escolar e Coordenação 
Pedagógica 

 

Wagner da Costa Mendes Auxiliar de Agropecuária RJU 

Waldeir da Costa Borges Ensino Médio RJU 

Waldoir Sebastião de Assis Técnico em Contabilidade  RJU 

Wallace Gonçalves de Jesus Graduado em Tecnologia em Alimentos RJU 

Wênio Vieira Tecnologia em Sistemas de Informação RJU 

 

 

 

11 - AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

 A articulação e integração entre as disciplinas constitui-se como essencial para  o  

entendimento da complexidade entre ensino básico e profissionalizante, com reflexos 

qualitativos destas duas facetas no processo ensino- aprendizagem dos discentes. A 

articulação teoria e prática, educação e trabalho, a interdisciplinaridade e contextualização 

das bases tecnológicas serão as molas mestras do processo avaliativo. 



 A avaliação dos alunos dar-se-á de forma contínua, onde serão priorizados 

instrumentos de avaliação estimuladores da autonomia na aprendizagem, que envolvam 

atividades realizadas individualmente e em grupo e forneçam indicadores da aplicação, no 

contexto profissional das competências adquiridas. 

 De acordo com o Regulamento dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio do IF Goiano (Art. 63): “A avaliação bimestral do rendimento escolar será por meio da 

aplicação de, no mínimo, dois instrumentos de avaliação preestabelecidos no plano de ensino 

e obrigatoriamente divulgados aos discentes em sala de aula pelo professor, 

preferencialmente no início de cada bimestre ou semestre letivo.” 

 Ainda de acordo com este regulamento (Art.64) será aprovado, na unidade curricular, o 

aluno que obtiver média final igual ou superior 6,0 (seis) pontos e frequência mínima de 75% 

do total das aulas ministradas naquela unidade curricular (para cursos técnicos concomitantes 

ou subsequentes) e, nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, será aprovado o aluno 

que obtiver média fina  igual ou superior a 6,0 (seis) pontos e frequência mínima de 75% do 

total de aulas ministradas naquele período letivo. 

 Como instrumentos de avaliação serão utilizados, dentro de um conjunto avaliativo, 

testes, provas, trabalhos de pesquisa, provão bimestral envolvendo todas as disciplinas 

,dentre outros. Logicamente, dentro de um contexto de problematização e estímulo ao 

desenvolvimento da autonomia em aprender e continuar a aprender.  

 Caberá ao professor, no decorrer do processo educativo, promover meios para a 

recomposição das competências não desenvolvidas pelos alunos. Os  resultados de cada 

atividade avaliativa deverão ser analisados em sala de aula, no sentido de informar ao aluno 

sobre o êxito e, caso haja deficiências na aprendizagem, o professor deve procurar fazê-lo 

avançar em direção aos objetivos e perfil estabelecidos. Após a computação dos resultados 

do rendimento do aluno em cada bimestre, o professor deverá divulgar, em sala da aula, a 

média parcial e o total de faltas de cada disciplina. 

 Os alunos que perder avaliações terá direito à segunda chamada se estiver dentro dos 

requisitos estabelecidos pelo Regulamento dos Cursos Técnicos, tem o prazo de 02 dias após 

a avaliação para apresentar justificativa junto à Coordenação de Registros Escolares. 

 Em relação à recuperação da aprendizagem e dependências, todas as orientações 

estão contidas no Regulamento dos Cursos  da Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

do IF Goiano. 

  

12 - INFRAESTRUTURA DE APOIO AO PLENO FUNCIONAMENTO DO CURSO 
 



O Instituto Federal Goiano - Câmpus Urutaí ocupa duas propriedades rurais, 

denominadas Fazenda Palmital e Fazenda Pedra Branca, perfazendo um total de 521 hectares, 

onde a distribuição do espaço físico apresenta: salas para o apoio administrativo, secretaria de 

registros escolares, salas de reuniões, diversas salas de aulas, pátio coberto, cantina, sala de 

áudio, capela, alojamento para estudantes, centro de treinamento para o apoio de profissionais 

em transito pela Instituição, auditório, restaurante institucional e demais setores atendimento ao 

aluno, todas atendendo aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

conservação e comodidade necessárias às atividades desenvolvidas. 

O Instituto Federal Goiano - Câmpus Urutaí dispõe ainda para as atividades de esportes 

e lazer dos seguintes espaços físicos: Campo de Futebol gramado e iluminado; Campo Society 

gramado e iluminado; Quadra Poliesportiva coberta; Ginásio Poliesportivo Coberto, com 

vestiários, palco, camarins; Pista de Atletismo; Piscina Semi-Olímpica; Sauna; Academia 

completa; todas modernas dependências desportivas que permitem ao aluno do Curso Técnico 

em Administração Integrado no Ensino Médio desenvolver todas as modalidades esportivas 

internamente como também em participações esportivas de interação com outros organismos 

estudantis. 

Os alunos possuem acesso a computadores conectados a internet, com a presença de 

um monitor, para auxiliá-los. Além disto, os alunos possuem acesso a computadores, ficando 

disponível constantemente, com reserva de horário, o Laboratório de Internet (localizado na 

Biblioteca) com 12 máquinas.   

É permitido que o aluno utilize outros laboratórios com acesso à Internet, reservando 

com o Coordenador de Curso os demais laboratórios que a Instituição possui, sendo portanto o 

total geral de máquinas disponíveis para o acesso à Internet ao aluno 131 máquinas. Ressalta-

se que é disponibilizado aos alunos a Rede sem Fio (wireless) em toda a Instituição. 

Para o desenvolvimento/apresentação dos trabalhos acadêmicos, os alunos têm disponíveis 

notebooks, datashows e alguns outros recursos didáticos disponibilizados junto à coordenação do 

curso. 

 
12.1 - Laboratórios especializados 

 

São 08 laboratórios especializados que atendem de forma satisfatória em quantidade e 

qualidade aos alunos, dispondo de equipamentos e utensílios adequados ao desenvolvimento de 

diversas atividades, sendo eles: 

 

LABORATÓRIO 01 - Software  

LABORATÓRIO 02 - Manutenção 



LABORATÓRIO 03 - Sistemas Operacionais 

LABORATÓRIO 04 – Arquitetura e Redes de Computadores 

LABORATÓRIO 05 - Software 

LABORATÓRIO 06 - Software 

LABORATÓRIO 07 - Software 

LABORATÓRIO 08 - Software 

LABORATÓRIO DA BIBLIOTECA - Internet 

 

 

12.2 - Outras salas e laboratórios 
 
   Deverão compor o quadro de instalações necessárias para a realização do curso: 

   

   ♦  Laboratórios de Línguas ; 

   ♦  Sala de Audiovisual;  

   

13 - BIBLIOTECA 
 

A Biblioteca “Anatalia Mesquista Vaz Eduardo” do Instituto Federal Goiano -  Câmpus 

Urutaí possui um acervo em constante renovação, com títulos que abordam ciências (naturais, 

humanas, sociais, naturais e exatas, da saúde, aplicadas), artes e esportes, língua, lingüística e 

literatura, geografia, história, informática e generalidades. A Instituição disponibiliza ainda, aos 

discentes assinaturas de periódicos especializados, abrangendo as principais áreas temáticas 

dos diversos cursos oferecidos, todos catalogados pela biblioteca. É prática da Instituição uma 

contínua participação dos docentes na sugestão de novos e atuais títulos, bem como dos 

discentes através da sugestão de títulos encaminhada à Coordenação do Curso. 

O atendimento ao público acontece em todos os períodos de funcionamento da 

Instituição, no intervalo das 7:00 h às 22:00 h. A biblioteca dispõe de áreas para o estudo 

coletivo e individualizado, com ambiente climatizado e que permitem à acessibilidade aos 

portadores de necessidades especiais.  

A biblioteca possui servidores efetivos e servidores cedidos de outras Instituições para o 

atendimento a comunidade acadêmica da Instituição e/ou da sua zona de abrangência. A 

biblioteca encontra-se informatizada (Sistema Sophia) e todos os títulos encontram-se 

tombados junto ao patrimônio da Instituição, é concedido o empréstimo domiciliar de livros aos 

usuários vinculados ao Instituto Federal Goiano - Câmpus Urutaí cadastrados na biblioteca, 

conforme Regulamento Interno do Setor .  



O acesso à Internet está disponível no recinto da biblioteca no espaço exclusivo para 

esta atividade, Laboratório de Internet. O acesso a bases de dados científicos por meio do 

portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) por meio do endereço  http://www.periódicos.capes.gov.br. 

 

 
14 - PLANO DE AVALIAÇÃO DO CURSO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

O Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio encontra-se em constante processo 

de autoavaliação, realizado tanto pela avaliação institucional quanto pelo próprio corpo docente; e pelo 

corpo discente. Estas avaliações têm como resultado o levantamento dos pontos fortes e frágeis do 

processo educacional, para que ações possam ser tomadas, a fim de ajustar melhorias no curso.  

No decorrer do ano, por meio de formulário “on line” o aluno avalia os docentes, objetivando 

melhorias no processo de ensino e de aprendizagem. ACONTECE??Bem como nas reuniões do 

conselho curso e conselho de classe, envolvendo os discentes na discussão de assuntos pertinentes 

às condições oferecidas pela Instituição e problemas no processo de ensino-aprendizagem assim como 

problemas de infraestrutura a fim de melhorar a qualidade do curso. 

A Instituição visa uma proposta inovadora, em que pretende ter conhecimento sobre a situação 

de seus egressos no mercado de trabalho evidenciando sua história de conquistas e dificuldades, como 

também, obtendo dados do tipo: nível salarial atual, tempo de aquisição do primeiro emprego, 

rotatividade do emprego, compondo assim um grande banco de dados dos alunos egressos. Para 

tanto, a Instituição prevê a criação de um sistema “on line” disponível pelo site viabilizando, aos 

egressos, o preenchimento de um formulário de coleta de informações, instrumento fundamental para o 

sucesso da avaliação da eficiência do curso. Além disso, a Instituição promove através da Gerência de 

Integração Escola Comunidade os Encontros de Egressos, que são espaços muito significativos para 

se ter um retorno sobre o perfil proposto para o curso. 

A Instituição conta ainda com uma Comissão Própria de Avaliação - CPA - que promove a cada 

dois anos, uma avaliação com todos os segmentos da organização, cumprindo com a Lei 10.861/2004, 

com isto, pretende-se detectar os avanços e falhas organizacionais, o que contribui significativamente 

para uma melhoria construtiva da Instituição. 
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