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1.  APRESENTAÇÃO

O presente documento constitui-se no Projeto Pedagógico do Curso Técnico

em  Informática Concomitante ao Ensino Médio, na modalidade presencial, referente

ao Eixo Tecnológico “Informação e Comunicação”, do Catálogo Nacional de Cursos

Técnicos.  O  curso  será  ofertado  à  partir  de  Julho  de  2015  para  estudantes

matriculados em outra instituição de ensino e que estejam cursando o 2º ou 3º ano

do Ensino Médio. Este projeto pedagógico de curso se propõe a contextualizar e

definir as diretrizes pedagógicas para o referido curso técnico a ser oferecido pelo

Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de  Mato  Grosso  (IFMT),

Campus Avançado Diamantino.

Esta proposta curricular está fundamentada nas bases legais do sistema

federal  de  ensino  e  nos  princípios  norteadores  da  modalidade  da  educação

profissional  e tecnológica brasileira,  explicitados na Lei  de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional (LDB) nº 9.394/1996 e atualizada pela Lei nº 11.741/2008, bem

como nas resoluções e decretos que normatizam a educação profissional técnica de

nível  médio  no  sistema  educacional  brasileiro,  das  decisões  institucionais

regulamentadas  pela  Resolução  nº  104  de  15/12/2014  que  estabelece  a

Organização Didática do IFMT, além dos demais referenciais curriculares pertinentes

a essa oferta educacional.

Dentro da função social do IFMT, o curso pretende ofertar uma educação

profissional e tecnológica que articule ciência, tecnologia, trabalho e cultura, visando

à formação do profissional cidadão crítico-reflexivo, competente técnica e eticamente

e comprometido com as transformações da realidade.

A educação profissional técnica concomitante ao Ensino Médio, é uma das

alternativas  de  conexão  com  a  educação  básica  que  objetiva  quebrar  com  a

separação entre formação geral e formação técnica, além de possibilitar o resgate

do  princípio  da  formação  humana  em  sua  totalidade,  visando  superar  a  visão

dicotômica entre o pensar e o fazer, assim como superar o dualismo entre cultura

geral e cultura técnica, historicamente vivenciada na educação brasileira em que, de

um lado, permeia a educação geral para as elites e de outro, a formação para o

trabalho destinado à classe trabalhadora.

Esse projeto apresenta os pressupostos teóricos, metodológicos e didático-

pedagógicos necessários à operacionalização e viabilização do Curso Técnico em

Informática do Campus Avançado Diamantino/MT.
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2. PERFIL INSTITUCIONAL

O Instituto  Federal  de Educação,  Ciência e Tecnologia de Mato Grosso –

IFMT, constitui a primeira instituição voltada para o ensino de ofício e profissional do

Estado, com a criação da Escola de Aprendizes em 23 de setembro de 1909, pelo

Presidente da República, Nilo Procópio Peçanha, via Decreto nº 7.566, com o nome

de Escola de Aprendizes Artífices de Mato Grosso – EAAMT.

A EAAMT, vinculada ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, foi

inaugurada no dia 1º de janeiro de 1910, oferecendo o ensino profissional de nível

fundamental  com os  cursos de primeiras  letras,  de  desenho  e  os  de  ofícios  de

alfaiataria, carpintaria, ferraria, sapataria, selaria e, posteriormente, de tipografia.

Na  década  de  1930  a  EAAMT  passou  a  vincular-se  ao  Ministério  da

Educação e Saúde Pública. Em função da instauração do Estado Novo, o Presidente

da República, Getúlio Vargas, reestruturou as instituições de ensino profissional por

meio do Art. 37, da Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937. Sendo assim, a partir dessa

data a EAAMT assumiu oficialmente a denominação de Liceu Industrial  de Mato

Grosso.

Em 1940  o  ensino  nacional  passou  por  uma  reforma  que  se  denominou

Reforma Capanema. Nesse contexto educacional, o Liceu Industrial de Mato Grosso

transformou-se em Escola Industrial de Cuiabá (EIC) pelo Decreto-Lei nº 4.127, de

25 de fevereiro de 1942, passando a oferecer o ensino industrial  com os cursos

industriais básicos e de alfaiataria, artes do couro, marcenaria, serralheria, tipografia

e encadernação.

Na década de 1950, com a expedição da Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de

1959,  a  EIC  passou  a  ter  personalidade  jurídica  própria  e  autonomia  didática,

administrativa, técnica e financeira. Quanto ao ensino profissional, este passou a ser

oferecido com o curso ginasial industrial, sendo equiparado ao curso de 1º grau do

ensino médio após a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

(LDB) nº 4.024, em de 20 de dezembro de 1961.

Em 1965 a  EIC  passa  a  denominar-se  Escola  Industrial  Federal  de  Mato

Grosso,  em  virtude  da  Lei  nº  4.759,  de  20  de  agosto,  que  qualificava  as

Universidades e Escolas Técnicas da União, sediadas nas capitais dos Estados, em

instituições federais que deveriam ter a denominação do respectivo estado. No ano

de 1968, o Ministro da Educação e Cultura, Tarso Dutra, expediu a Portaria nº 331,

de 17 de junho de 1968, alterando a denominação da Escola Industrial Federal de

Mato Grosso para Escola Técnica Federal de Mato Grosso (ETFMT).
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Na década de 1970, em função da reforma do ensino de 1º e 2º graus (antigo

ginasial e colegial) introduzida pela Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971, a ETFMT

deixou  de  ofertar  os  antigos  cursos  ginasiais  industriais,  passando  a  oferecer  o

ensino técnico de 2º grau integrado ao propedêutico com os cursos de Secretariado,

Estradas, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica e Telecomunicações.

No ano de 1994 o Presidente da República, Itamar Franco, instituiu o Sistema

Nacional de Educação Tecnológica via Lei nº 8.948, de 08 de dezembro, que, entre

outras medidas, transformou as Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de

Educação Tecnológica, porém, a sua implantação ficava submetida à expedição de

um decreto feito pelo Ministro da Educação.

A partir de 1996, com o advento da Nova LDB (Lei nº 9.394/1996), o ensino

profissional  deixa  de  ser  integrado  ao  propedêutico.  Nesse  contexto,  inicia-se  a

elaboração  do  projeto  de  cefetização,  que  assim,  passou  a  ofertar  de  maneira

separada o ensino médio e o ensino profissional de nível técnico. Nesse período, o

ensino  profissional  de  nível  técnico  oferecia  os  seguintes  cursos:  Secretariado,

Construção  Civil,  Eletrônica,  Eletrotécnica,  Telecomunicações,  Agrimensura,

Desenho Industrial, Turismo, Refrigeração e Ar Condicionado. Por sua vez, o ensino

de  nível  básico  oferecia  os  cursos  de  Eletricista,  Encanador,  Recepcionista,

Atendente ao Público, Garçom, Telefonista, Guia de turismo e Mestre de Obras.

No ano de 2002, após o projeto de cefetização ter sido aprovado pelo Ministro

da Educação,  Paulo Renato Souza,  finalmente foi  expedido o Decreto de 16 de

agosto de 2002 que implantou o Centro Federal de Educação Tecnológica do Mato

Grosso  -  CEFET-MT.  A partir  dessa  data,  além do  Ensino  Médio  e  dos  cursos

profissionais de nível  básico e técnico,  o CEFET-MT passou a prover  os cursos

profissionais de nível tecnológico de Controle de Obras, Web Design e Automação e

Controle, estes correspondiam aos cursos de nível superior da área tecnológica.

Em 2008, por meio da Lei nº 11.892, de 29/12/2008 houve a integração do

Centro Federal de Educação Tecnológica do Mato Grosso, do Centro Federal de

Educação Tecnológica de Cuiabá e da Escola Agrotécnica Federal de Cáceres, por

meio da qual foi criado o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de

Mato Grosso – IFMT.

O  Instituto  Federal  de  Mato  Grosso  desenvolve  função  estratégica  no

processo  de  desenvolvimento  socioeconômico  do  estado,  na  medida  em que  a

qualificação  profissional,  o  incentivo  à  pesquisa,  os  projetos  de  extensão  e  as

demais  ações  da  instituição  estão  diretamente  relacionados  ao  aumento  da

produtividade, inovação nas formas de produção e gestão, melhoria da renda dos
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trabalhadores e  na qualidade de vida  da população em geral.  Nesse sentido,  a

missão da instituição é “educar para a vida e para o trabalho”, sempre focada no

compromisso com a inclusão social.

Para que se compreenda a grande responsabilidade social e de inclusão do

IFMT,  pela  capacitação  de  trabalhadores  e  pela  formação  de  profissionais

qualificados  para  a  atuação  no  mundo  globalizado,  é  oportuno  apresentar,

sinteticamente, uma caracterização do estado de Mato Grosso, que se apresenta

dividido em microrregiões bem definidas do ponto de vista socioeconômico.

O estado de Mato Grosso está localizado na região Centro Oeste do Brasil,

ocupando  uma  extensão  territorial  de  903.357,91  km²,  tendo  como  limites:

Amazonas,  Pará (N);  Tocantins,  Goiás (L);  Mato Grosso do Sul  (S);  Rondônia e

Bolívia (O). Atualmente o estado conta com 141 municípios, distribuídos em cinco

mesorregiões  e  uma  população  estimada  pelo  IBGE  (2013)  em  3.182.113

habitantes.

A grande  extensão  territorial  e  a  ocorrência  de  peculiaridades  em cada

meso e microrregião, assim como entre municípios, têm feito com que ocorram ilhas

de  desenvolvimento,  geralmente  embasadas  nas  commodities  do  agronegócio,

enquanto outras regiões encontram-se sem perspectivas de desenvolvimento. Tais

diferenças  fazem  com  que  o  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  (IDH)  dos

municípios seja muito discrepante. O IDH de Cuiabá, capital do estado, por exemplo,

é de 0,785, enquanto o de Confresa, no Nordeste do estado, é de 0,668, e o de

Campinápolis é de apenas 0,538. Apesar dos avanços das últimas décadas, que

elevaram o IDH do estado de 0,449, em 1991, para 0,725 em 2010, em termos

numéricos, 84% dos municípios (119 dos 141 municípios) apresentam IDH abaixo do

índice do estado. (IBGE, 2014a).

Além da diversidade cultural  e socioeconômica, o estado possui também

grande diversidade de ambientes naturais, possuindo três biomas em sua extensão

territorial: floresta amazônica, cerrado e pantanal, nos quais existem 23 unidades de

conservação federais,  45 estaduais,  e 35 municipais,  distribuídas entre reservas,

parques, bosques, estações ecológicas e reserva particular do patrimônio nacional

(RPPN). (SEMA, 2014).

A população indígena totaliza  51.696 habitantes  (IBGE,  2014a).  A maior

parte  das  etnias  está  concentrada  nas mesorregiões Norte  e  Nordeste  de Mato

Grosso, distribuídas em 60 áreas legalmente protegidas. Nesse cenário, destaca-se

o município de Juína, contemplado com um campus do IFMT, em uma região que é

privilegiada com a presença de grande número de povos indígenas.
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Conforme  dados  estatísticos  do  censo  educacional  do  ano  de  2010,

realizado pelo IBGE (2014a), no estado de Mato Grosso, há 977.102 alunos, sendo

que  apenas  115.541  estão  matriculados  no  Ensino  Superior.  A maior  parte  das

matrículas ocorre na mesorregião Centro-sul do estado.

Em relação à alfabetização, 357.183 pessoas são analfabetas, sendo que

grande parte encontra-se com mais de 30 anos, o que demonstra a necessidade de

intensificar ações educacionais para essa população.

O Mato Grosso tem posição de destaque em relação ao Produto Interno

Bruto – PIB, com o total de 80 bilhões (IBGE, 2012), um dos melhores desempenhos

do Brasil.  Esta arrecadação é o resultado do somatório das diferentes atividades

produtivas praticadas no estado, por meio das quais são empregados milhares de

trabalhadores.

O agronegócio é a grande mola propulsora e o principal responsável pela

elevação do PIB  e  da  renda  per  capita  do  estado.  Em seguida,  destacam-se o

comércio, os serviços de saúde, de educação e seguridade social e as atividades

imobiliárias.

Os  principais  segmentos  industriais  do  estado  são  os  relacionados  a

produtos  alimentícios,  fabricação  de  produtos  de  madeira,  de  combustíveis  e

produção de álcool, fabricação de minerais não metálicos e outros. (PORTAL, 2014).

Nesse contexto, destaca-se a capital  Cuiabá, que ocupa uma posição geográfica

privilegiada,  situada  no  centro  geodésico  da  América  do  Sul,  faz  limite  com os

municípios de Chapada dos Guimarães, Campo Verde, Santo Antônio de Leverger,

Várzea Grande, Jangada, Acorizal e Rosário Oeste.

A economia de Cuiabá está centrada no comércio e na indústria, possuindo

o maior parque industrial do estado, que vivencia um crescimento significativo no

número de postos de trabalho, com a abertura de mais de 100 mil novas empresas

nos últimos cinco anos, destas, 84.387 foram no setor do comércio, 15.670 no de

indústria e 2.861 na área rural.

Em 2008,  a  administração pública,  com 143.870 servidores  era  o  maior

setor empregador do estado, correspondendo a 24% do total. O setor rural contribui

com 12%. Os setores industrial, comercial e o de serviços complementam o quadro

estadual de empregos formais com 64% do total. (MATO GROSSO, 2014).

Pelas  considerações  expostas,  o  território  de  Mato  Grosso  pode  ser

analisado como uma região de grande importância nacional e com potenciais cada

vez  mais  crescentes  nos  campos  econômicos,  culturais  e  sociais,  reunindo

condições para ter um Instituto Federal  de referência no Brasil,  devido à grande
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demanda educacional que se apresenta ao IFMT para o desenvolvimento do estado,

sobretudo em termos de educação tecnológica e profissional.

O  ideal  do  IFMT estabelece  que  a  sua  função  principal  é  o  respeito  à

produção e disseminação do conhecimento. Assim, é inerente ao IFMT a difusão da

cultura, a investigação científica, a educação holística, o ensino das profissões e,

finalmente, a prestação de serviços à sociedade mediante o desenvolvimento de

atividades de extensão. Essa definição torna evidente que o papel do IFMT extrapola

o âmbito restrito do ensino das profissões promovidas em seus cursos.

A  função  social,  como  escola  pública,  alarga-se  na  medida  em  que

atualmente exige-se das pessoas a continuidade da formação ao longo da vida, o

que  implica  no  desenvolvimento  de  competências  geradoras  da  capacidade  de

percepção  e  expressão  na  qual  o  cidadão/profissional  precisa  estar  não  só

atualizado  em  sua  área  específica  como  também  em  relação  ao  que  está

acontecendo em seu entorno. Pode-se dizer, então, que dentro do contexto local,

regional,  nacional  e  mundial  de grandes transformações de paradigmas,  o  IFMT

apresenta-se estratégico para o sistema educacional, comprometido com o equilíbrio

na  utilização  dos  recursos  naturais,  bem  como  agente  da  política  do

desenvolvimento regional do estado de Mato Grosso.

O Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de  Mato  Grosso

(IFMT) constitui-se em uma autarquia instituída pelo Governo Federal através da Lei

n° 11.892/2008, oriunda dos antigos CEFET Cuiabá, CEFET Mato Grosso e Escola

Agrotécnica  de  Cáceres.  Atualmente  possui  14  campus  em  funcionamento:  Alta

Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo Novo do Parecis,  Confresa, Cuiabá-

Octayde Jorge da Silva, Cuiabá-Bela Vista, Juína, Pontes e Lacerda, Primavera do

Leste,  São  Vicente,  Sorriso,  Rondonópolis  e  Várzea  Grande,  além  dos  campi

avançados, sendo eles: Tangará da Serra, Diamantino, Lucas do Rio Verde, Sinop e

Guarantã do Norte.

Atendendo à legislação e a uma demanda social e econômica, o IFMT tem

focado sua atuação na promoção do desenvolvimento local,  regional  e  nacional,

conforme estabelecido na Lei de criação dos IFs (Lei 11.892/2008). O objetivo maior

dos institutos federais está em ofertar educação profissional e tecnológica, em todos

os  seus  níveis  e  modalidades,  formando  e  qualificando  cidadãos  com vistas  na

atuação  profissional  nos  diversos  setores  da  economia,  com  ênfase  no

desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional.

Desde a sua criação, a instituição iniciou um processo de expansão que

atualmente oferta ensino, pesquisa e extensão a aproximadamente 17.800 alunos

10



em todas as regiões do estado de Mato Grosso, com previsão de que em 2018

tenha cerca de 22 mil alunos nos cursos presencias, segundo o plano de oferta de

cursos e vagas contido no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018).

Através da UAB (Universidade Aberta do Brasil), o IFMT está presente em

15 outros municípios do estado,  ofertando ensino a distância para cerca de 900

graduandos  em  cursos  superiores  e  cerca  de  6.694  alunos  do  programa  Pró-

funcionário.

O IFMT oferta também cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu,

além  de  programas  sociais  do  Governo  Federal  voltados  para  a  formação

profissional  e  elevação  da  escolaridade  de  pessoas,  inclusive  em  situação  de

vulnerabilidade social.

Diante da estrutura multicampi do IFMT, alguns apresentam especificidades

quanto à sua estrutura e oferta de cursos, como por exemplo, os campi localizados

em São Vicente, Confresa, Campo Novo do Parecis, Juína e Cáceres, que possuem

vocação agropecuária,  possuindo estruturas  de escolas-fazenda e,  dentre  outras

características, mantém alojamento (residências estudantis), restaurante e estrutura

necessária para receber alunos internos em suas sedes. Os demais campi possuem

estrutura voltada para a área de prestação de serviços, indústria e comércio.

O IFMT é a principal instituição de educação profissional e tecnológica do

estado de Mato Grosso, ofertando ensino em todos os níveis de formação, além de

promover a pesquisa e a extensão, estimulando docentes e estudantes através de

programas que ofertam bolsas para desenvolvimento de projetos.

As  promoções  de  inclusão  social  e  de  acessibilidade  também  se

apresentam como metas fundamentais do IFMT. Há um compromisso com a justiça

social,  equidade,  cidadania,  ética,  preservação do meio  ambiente,  transparência,

publicidade  e  gestão  democrática.  Ainda  é  importante  destacar  a  inclusão  de

pessoas com deficiências e com necessidades educacionais especiais.

2.1 Missão do IFMT

Educar para a vida e para o trabalho.

2.2 Visão do IFMT

Ser reconhecida, até 2019, como uma instituição de excelência na oferta de

educação profissional e tecnológica.
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2.3 Valores do IFMT

Ética: Fundamental para as relações saudáveis.

Transparência: Um direito constitucional.

Profissionalidade: Na busca pela qualidade.

Inovação: Utilizando das experiências para focar-se no futuro.

Empreendedorismo: Necessário para manter o propósito.

Sustentabilidade: Respeitando a sociedade e o planeta.

Humanidade: A dignidade da pessoa humana acima de tudo.

Respeito  à  diversidade:  Reconhecemos  as  diferenças  para  alcançar  a

igualdade.

Inclusão: Diversidade e diferenças tratadas com equidade.

Democracia participativa: Por um fazer coletivo.

3. CARACTERIZAÇÃO DO CAMPUS

3.1 Caracterização do Campus Avançado Diamantino

Denominação  do  Campus

Avançado

Campus Avançado Diamantino

Data da criação 10/06/2014
Portaria de criação Portaria  ministerial/MEC  nº505  de  10/06/

2014
Data da publicação no DOU 11/06/2014
Endereço Rodovia Roberto Campos, km 2

Novo Diamantino, CEP 78400-970.
Contato Tel:  65  3337-1005

E-mail: dmt.ifmt.edu.br
Site http://dmt.ifmt.edu.br

3.2 História do Campus Avançado Diamantino

Antes  de  adentrarmos  propriamente  na  história  do  Campus  Avançado

Diamantino é interessante fazer uma viagem sobre a história do município onde este

campus está inserido.

O município  de  Diamantino  tem uma localização  geográfica  privilegiada.

Localiza-se entre a divisão das águas das bacias hidrográficas amazônica e platina,

sendo que o acidente geográfico responsável por isso é a Chapada dos Parecis.

Outro dado importante no que se refere à geografia de Diamantino é a localização
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das nascentes do rio Paraguai, que está numa região denominada de sete lagoas,

há 30 km da cidade.

A  cidade  de  Diamantino  recebeu  esse  nome  devido  à  verificação  de

abundância de diamantes e ouro na região,  fato que ocorreu apenas nove anos

depois da descoberta de ouro em Cuiabá, atual capital do estado de Mato Grosso.

Foi  no  ano  de  1728  que  o  bandeirante  paulista  Gabriel  Antunes  Maciel,  numa

excursão por terra e por água, chegou à região da atual cidade de Diamantino.

A notícia da descoberta de ouro e diamantes a partir  de 1728 encorajou

muitas pessoas a migrarem para a região, onde foi se formando um núcleo urbano

que ficou conhecido como Arraial do Ouro do Alto Paraguay Diamantino. Mais tarde,

em 1820, esse arraial foi elevado a categoria de vila e denominada como Nossa

Senhora  da Conceição do Alto  Paraguay Diamantino.  Apenas no ano de 1918 ,

através da lei nº 772 de 16 de julho, é que a vila recebe a categoria de cidade e tem

seu nome alterado definitivamente para Diamantino.

O município de Diamantino tem atualmente uma média de 20 mil habitantes,

mas a região que se formou a partir da descoberta e extração de diamantes e ouro

era grande e bem mais populosa. A descoberta de diamantes fez com que a região

passasse por um grande fluxo migratório advindos de outros lugares do estado de

Mato  grosso  e  do  Brasil.  A região  diamantífera  se  estendeu  a  ponto  de  hoje,

conforme  o  IBGE,  ter  se  desmembrado  em diversos  outros  municípios,  quando

começou  o  declínio  da  extração  de  diamantes.  Dentre  as  cidades  que

desmembraram de Diamantino podemos citar: Alto Paraguai, São José do Rio Claro,

Brasnorte,  Nova  Mutum,  Tapurah,  Campo  Novo  dos  Parecis,  e  outros  antigos

distritos elevados à categoria de cidade por decretos estaduais.

Um  fato  de  grande  relevância  sobre  a  história  de  Diamantino  foi  a

possibilidade, no ano de 1920, quando houve a escolha de uma nova cidade para a

capital de Mato Grosso, de Diamantino ter concorrido. Embora tenha perdido para

Cuiabá, o município se apresentava em terceiro lugar na corrida pela chance de se

tornar a capital do estado. A importância de Diamantino nessa disputa se baseava

em uma  relação  comercial  bastante  próspera  que  o  município  mantinha  com o

estado  do  Pará,  superando  Cuiabá,  que  apresentava  muitas  dificuldades  para

comercializar com São Paulo.

O  Campus  Avançado  do  IFMT  em  Diamantino  é  o  17º  a  entrar  em

funcionamento pelo Instituto Federal de Mato Grosso, que já se posiciona como o

oitavo maior Instituto Federal do país.  O termo "Campus Avançado" designa que

este ainda está ligado à outro Campus ou no caso de Diamantino, à Reitoria, que
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contribuirá com apoio administrativo e pedagógico. A origem do Campus está ligada

a  política  de  interiorização  do  instituto  em  Mato  Grosso  dando,  dessa  forma,

possibilidade à população de Diamantino e de toda região acesso mais facilitado aos

serviços  educacionais  oferecidos  pela  instituição.   O  instituto  Federal  de  Mato

Grosso ao ser inserido numa dada região, como por exemplo, Diamantino, tem a

finalidade  de  possibilitar  o  desenvolvimento  econômico  e  social  da  localidade,

oferecendo educação de qualidade não só para os habitantes do município como de

toda a região de seu entorno.

No  que  se  refere  ao  desenvolvimento  econômico,  o  instituto  viabiliza  a

formação  profissional  levando  em  consideração  às  demandas  do  mercado  de

trabalho  dessa  região.  Seguindo  nessa  linha,  os  profissionais  serão  qualificados

para atuar na localidade e desse modo promover o desenvolvimento geral da região.

O  Campus  Avançado  Diamantino  teve  origem  nas  discussões  sobre  a

necessidade  de  um  pólo  do  IFMT  que  oferecesse  atendimento  educacional  à

população do município e cidades vizinhas. Embora o Instituto Federal de Ciência e

Tecnologia de Mato Grosso já estivesse presente em muitas regiões do estado, pela

questão  das  grandes  dimensões  do  território  estadual,  havia  uma  distância

considerável entre os municípios que hoje serão atendidos pelo Campus Avançado

Diamantino e os campi já existentes.

3.3 Perfil do Campus Avançado Diamantino

O  perfil  do  IFMT  -  Campus Avançado  Diamantino  está  centrado  no

atendimento  às  demandas  do  município  e  região,  no  que  se  refere  ao

desenvolvimento  econômico  e  social  (destaque  para  a  economia  local:

agroindustrial,  e  principalmente  negócios  e  serviços).  A  área  de  informação  e

comunicação  proporcionará  através  dos  cursos  oferecidos,  dentre  eles  o  Curso

Técnico em Informática, a capacitação de profissionais para o mercado de trabalho,

além do desenvolvimento humano dos educandos.

4. JUSTIFICATIVA

Este  projeto  busca  a  implantação  do  Curso  Técnico  em  Informática

Concomitante ao Ensino Médio a ser desenvolvido no IFMT - Campus Avançado

Diamantino.

É de conhecimento de toda a sociedade a rapidez com que a tecnologia tem
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se firmado nas mais diversas áreas do conhecimento e também sua importância

para setores como agricultura, indústria, comércio e meio ambiente. Com a presença

cada vez maior de computadores e sistemas de computação nas empresas, surge o

anseio por um profissional habilitado a desenvolver funções em que seja necessário

o conhecimento e manuseio de hardware e software. A proposta do IFMT – Campus

Avançado  Diamantino  é  a  de  oferecer  aos  estudantes  da  cidade  e  região  uma

formação  que  os  possibilite  a  atuar  profissionalmente  em  cargos  onde  seja

importante  os  conhecimentos  gerais  de  informática,  manuseio  de computadores,

programas de computador e desenvolvimento de sistemas.

Ao oferecer este curso, o IFMT – Campus Avançado Diamantino contempla

toda a região com uma educação técnica de qualidade, firmada em conhecimentos

específicos de informática, que propiciem a formação de cidadãos aptos a atuarem

profissionalmente em diversas áreas, com destaque para aquelas em que o uso de

computadores e sistemas de computador seja relevante.

A opção pela forma concomitante modular do curso técnico deve-se ao fato

de que na data de implantação dos cursos do IFMT Campus Avançado Diamantino,

o  ano  letivo  já  havia  sido  iniciado  e  os  alunos  encontravam-se  matriculados  e

cursando o Ensino Médio. Sendo assim, a forma de curso concomitante tornou-se a

mais  viável  para  dar  início  às  atividades  do  Instituto,  além disso,  optou-se  pela

realização das aulas técnicas em Informática durante o período vespertino, com o

intuito de atrair os estudantes a preencherem as vagas ofertadas, uma vez que a

maioria cursa o Ensino Médio no período matutino.  Além disso, a opção pelo curso

modular deveu-se à possibilidade de as aulas serem distribuídas na semana sem

que  necessariamente  sejam  preenchidos  todos  os  dias,  oportunizando  os

estudantes  o  desenvolvimento  de   outras  atividades  pedagógicas  tais  como:

trabalhos, pesquisas ,  projetos, disciplinas optativas, atividades esportivas, dentre

outros, tanto no IFMT, quanto na sua escola de ensino básico.

5. OBJETIVO GERAL

O Curso Técnico em Informática Concomitante ao Ensino Médio tem por

objetivo a formação de profissionais plenamente habilitados à atuação em setores

que demandam o uso das Tecnologias de Informação (TI)  e  a utilização dessas

tecnologias para desempenhar funções onde se exige o domínio e manuseio de

computadores e sistemas de computador.
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6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Formar  o  Técnico  em Informática  capacitado  a  mobilizar  conhecimentos

práticos e teóricos para obter o máximo êxito em sua prática profissional.

Proporcionar a formação de um profissional/cidadão capaz de desenvolver

suas potencialidades e de exercer suas funções com responsabilidade.

Compreender a importância dos computadores e sistemas de computação

para o trabalho profissional na área de informática.

Interpretar as especificações necessárias para a utilização de computadores

e sistemas de computação.

Adquirir  conhecimento  teórico-prático  necessário  à  utilização  de

computadores, seus periféricos, sistemas de computador e a relação entre eles.

Analisar e determinar o hardware e/ou software que melhor se adeque ao

processo específico desejado em sua prática profissional.

Manusear de forma correta computadores e sistemas de computação.

Aplicar técnicas de lógica de programação no desenvolvimento de sistemas.

Colaborar com o progresso da região, formando profissionais habilitados a

alavancar a informatização dos setores industriais e comerciais.

7. DIRETRIZES

A habilitação do Curso Técnico em Informática Concomitante ao Ensino Médio

atende ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) Lei nº

9.394/1996; no Decreto Federal nº 5.154/2004; na Resolução CNE/CEB nº 04/1999;

no Parecer CNE/CEB nº 16/1999 do Conselho Nacional de Educação e ainda na

seguinte legislação:

I.Resolução CNE/CEB nº 6 de 20 de setembro de 2012, que define as Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio;

II.Lei  nº  10.436/2002  e  o  Decreto  nº  5.626/2005,  que  dispõem  sobre  a  Língua

Brasileira de Sinais (LIBRAS);

III.As  decisões  institucionais  explicitadas  na  Organização  Didática  do  IFMT,

aprovadas pela Resolução nº 104 de 15 de dezembro de 2014.

IV.Resolução CNE/CEB nº 2 de 30 de janeiro a de 2012.

V.Lei nº 10.639 de 9 de janeiro de 2013, que inclui no currículo oficial da Rede de

Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”.

VI.Lei nº 11.645 de 10 de março de 2008, que inclui no currículo oficial da Rede de
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Ensino  a  obrigatoriedade  da  temática  “História  e  Cultura  Afro-Brasileira  e

Indígena”.

VII.Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004 que, altera e estabelece normas

gerais  e  critérios  básicos  para  a  promoção  da  acessibilidade  das  pessoas

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

VIII.Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011 que, dispõe sobre a educação

especial, atendimento educacional especializado.

De  acordo  com  as  leis  e  diretrizes  apresentadas  são  critérios  para  a

organização e o planejamento de cursos, o atendimento às demandas dos cidadãos,

do mundo do trabalho, da sociedade e a conciliação dessas demandas com o perfil

institucional do IFMT Campus Avançado Diamantino.

8. REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO

O candidato que pleitear  uma das vagas ofertadas pelo Curso Técnico em

Informática  Concomitante  ao  Ensino  Médio  tem  como  requisito  inicial  estar

matriculado e cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio em outra instituição de

ensino.  Os  demais  requisitos  serão  descritos  no  edital  específico  do  processo

seletivo, realizado pela Gerência de Políticas de Ingresso do IFMT (GPI/IFMT) que

será amplamente divulgado para a população.

Na existência de vagas remanescentes, os estudantes poderão ingressar por

meio de transferências internas, externas ou  ex-offício, observados a Organização

Didática  e  o  Regimento  Geral  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia de Mato Grosso, que orientam quanto aos procedimentos em casos de

transferências de alunos, bem como, a análise curricular e aprovação da equipe

pedagógica  para  aproveitamento  de  estudos  no  âmbito  do  Instituto  Federal  de

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.

9. PÚBLICO ALVO

O Curso Técnico em Informática será destinado aos estudantes que estejam

cursando o 2º ou 3º Ano do Ensino Médio em outra instituição de ensino e buscam

conhecimento  profissional  e  tecnológico.  As  aulas  serão  ministradas  no  turno

vespertino,  de  segunda  a  sexta,  nas  instalações  do  IFMT -  Campus Avançado

Diamantino.  Serão  ofertadas  35  (trinta  e  cinco)  vagas  em  uma  turma  com

periodicidade anual. O tempo mínimo para integralização das disciplinas será de 3
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(três) semestres e o máximo de 6 (seis) semestres.

10. INSCRIÇÃO

O candidato  à  vaga  no  Curso  Técnico  em Informática  Concomitante  ao

Ensino Médio deverá fazer sua inscrição para o processo seletivo e observar os

documentos exigidos no edital. O candidato também deve tomar conhecimento de

todo o edital antes de realizar sua inscrição. As Informações  serão fornecidas por

edital próprio publicado pela Gerência de Política de Ingresso (GPI) da Reitoria.

11. MATRÍCULA

Matrícula é o ato formal pelo qual se dá a vinculação acadêmica do discente

ao IFMT – Campus Avançado Diamantino. A  matrícula  será  efetivada  pelo

candidato ou por seu representante legal, no local, dia e horário a serem divulgados

no edital do processo seletivo. A matrícula somente será realizada no curso e turno

escolhidos  no  ato  da  inscrição  do  processo  seletivo.  O  candidato  que  não

comparecer  para  a  realização  da  matrícula  no  período  fixado  para  tal  ou  não

apresentar a documentação exigida, perderá a vaga e será eliminado do processo

seletivo.

Será obrigatório no ato da matrícula a apresentação de:

•Formulário de matrícula devidamente preenchido na Secretaria de Registro

Escolar do Campus, assinado pelo discente ou seu responsável legal;

•Carteira de identidade ( cópia e original ou cópia autenticada);

•Certidão  de  nascimento  ou  casamento  (cópia  e  original  ou  cópia

autenticada);

•CPF (cópia e original ou cópia autenticada);

•Documento  militar,  para  os  estudantes  do  sexo  masculino  e  maiores  de

idade (cópia e original ou cópia autenticada);

•Título de eleitor, se maior de idade (cópia e original ou cópia autenticada);

•Comprovante de residência (cópia e original ou cópia autenticada);

•Apresentar documentação que comprove a sua matricula e frequência no 2º

ou 3º ano do Ensino Médio em outra escola (documento original).

•01 fotos 3x4 recente;

•Outros exigidos por edital próprio.
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Os documentos podem ser cópias simples com a apresentação do original

ou cópias autenticadas por cartório de registro civil.

A  rematrícula  deverá  ser  feita  a  cada  novo  módulo,  conforme  data

estabelecida em Calendário Acadêmico do Campus.

12. TRANSFERÊNCIAS

Na  existência  de  vagas  remanescentes,  as  pessoas  interessadas  poderão

ingressar no Curso Técnico em Informática Concomitante ao Ensino Médio, ofertado

pelo  IFMT  Campus Avançado  Diamantino,  por  meio  de  transferências  internas,

externas  (condicionadas  à  existência  de  vaga)  ou  ex-offício  (força  da  lei  e

independente  da  existência  de  vagas).  Nestes  casos  serão  observados  a

Organização  Didática  e  o  Regimento  Geral  do  Instituto  Federal  de  Educação,

Ciência  e  Tecnologia  de  Mato  Grosso que orientam os procedimentos  ligados à

transferência de aluno.

12.1 Transferência interna

A transferência interna permite ao discente regularmente matriculado no IFMT,

mudança de turno ou mudança do curso de origem para outro curso de mesmo

nível, desde que seja no mesmo Campus, na mesma modalidade e área afim. Vale

ressaltar  que  só  serão  aceitos  alunos  oriundos  de  outros  cursos  na  forma

concomitante, ou seja, que estejam obrigatoriamente matriculados e frequentando o

Ensino  Médio  em outra  instituição  e  paralelamente  faz  o  curso  concomitante.  A

transferência  interna  será  permitida  aos  discentes  que  atendam  às  seguintes

recomendações:

a)cumprir o prazo estabelecido pelo calendário escolar;

b)concluir o primeiro módulo do curso com aprovação em todas as disciplinas;

c)apresentar o motivo da transferência no processo de solicitação;

d)não será permitida a transferência interna mais de uma vez durante o curso;

12.2 Transferência externa

A Transferência externa é o ato formal de migração de discentes regulares para

cursos afins, do mesmo nível de ensino. Nesta também cabe ressaltar que só serão
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aceitos  alunos  oriundos  de  outros  cursos  na  forma  concomitante,  ou  seja,  que

estejam obrigatoriamente  matriculados e  frequentando o  Ensino Médio  em outra

instituição e paralelamente faz o curso concomitante. No IFMT Campus Avançado

Diamantino, este tipo de transferência obedece as seguintes condições:

•de um Campus para outro do IFMT (intercampi);

•de outra instituição para o IFMT.

No caso de transferência intercampi, a solicitação de vaga deverá ser feita pelo

discente ao responsável pelo curso no Campus de origem, este formalizará o pedido

ao dirigente do  Campus de destino. Neste tipo de transferência será obrigatório a

apresentação dos seguintes documentos:

a)atestado de matrícula atualizado do curso concomitante em outro campus;

b)atestado de matricula atualizado do Ensino Médio da instituição de ensino;

c)histórico escolar do curso concomitante;

d)ementa das disciplinas cursadas no curso concomitante;

e)matriz curricular do curso concomitante de origem.

A solicitação de ingresso no Curso Técnico em Informática Concomitante ao

Ensino  Médio  ofertado  pelo  IFMT  Campus Avançado  Diamantino,  por  meio  de

transferência externa, deverá seguir os seguintes trâmites:

a) o discente solicita ao dirigente de seu Campus que formalize seu pedido de

vaga ao Campus de destino;

b) o dirigente do Campus de origem formalizará o processo e o encaminhará

ao dirigente do Campus de destino;

c) o dirigente do Campus de destino encaminhará o processo à coordenação

do curso, para análise e parecer;

d)  a  coordenação  do  curso  emitirá  o  parecer  em duas  vias  e  devolverá  o

processo ao dirigente. Em caso de deferimento, solicitará junto à Secretaria de

Registro  Escolar  a  matrícula  do  requerente;  por  sua  vez,  no  caso  de

indeferimento, entregará ao discente uma cópia do parecer e lhe devolverá os

documentos apresentados, exceto o requerimento, pois este será anexado ao

parecer e arquivado na coordenação do curso.

Neste  documento  se  faz  necessário  ressaltar  que  não  será  aceita  a
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transferência de discentes com pendência ou sujeitos à recuperação quando não for

possível efetuar a adaptação curricular necessária, exceto nos casos compulsórios,

previstos em lei.

12.3 Transferência Ex-Offício

A transferência Ex-Offício a que se refere o parágrafo único, do Art. 49, da Lei

nº 9.394/1996, será efetivada entre instituições vinculadas a qualquer sistema de

ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga. Quando

se  tratar  de  servidor  público  federal  civil  ou  militar  discente,  bem  como  o  seu

dependente discente;  caso seja requerida em razão de comprovada remoção ou

transferência de ofício que acarrete mudança de domicílio para o município onde se

localiza a instituição recebedora ou para localidade mais próxima desta.

No presente documento, a transferência Ex-Offício dar-se-á na forma da Lei nº

9.536/1997. O curso de origem deverá estar devidamente autorizado ou reconhecido

pelo  MEC.  Além  disso,  o  interessado  à  transferência  Ex-Offício deverá  vir  de

instituição pública e de curso idêntico ou equivalente ao curso do IFMT  Campus

Avançado de Diamantino para o qual pleiteia a transferência. No requerimento de

matrícula por transferência Ex-Offício, o candidato deverá apresentar na Secretaria

de Registro Escolar os seguintes documentos:

a.formulário expedido pela Secretaria de Registro Escolar preenchido;

b.fotocópia da cédula de identidade, título de eleitor e CPF;

c.fotocópia de comprovante de residência anterior e atual;

d.fotocópia do ato que comprove a transferência;

e.caso  seja  dependente,  anexo  do  comprovante  dessa  relação  de

dependência;

f.fotocópia da publicação do ato que instruiu o pedido;

g.histórico escolar que ateste as disciplinas cursadas no curso concomitante;

h.comprovante de matrícula da instituição que cursa o Ensino Médio;

i.conteúdo  programático  das  disciplinas  cursadas,  com  bibliografia  e  carga

horária do curso concomitante emitido pela instituição de origem.    

Vale ressaltar que a solicitação de transferência ex-officio provier de instituição

de  ensino  técnico  de  nível  médio  da  rede  privada,  só  será  aceita  esse  tipo  de

transferência na condição de não existir  curso idêntico em instituição privada no

município que o interessado se instalou.
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13. PERFIL PROFISSIONAL DOS EGRESSOS DO CURSO

O  Técnico  em  Informática  formado  pelo  IFMT  –  Campus Avançado

Diamantino  será  um  profissional  com  plena  capacidade  de  compreender  o

funcionamento  do  computador,  suas  possibilidades  de  configuração,  desenvolver

programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da lógica de

programação  e  das  linguagens  de  programação,  utilizar  ambientes  de

desenvolvimento  de sistemas,  sistemas operacionais  e banco de dados,  realizar

testes de programas de computador, mantendo registros que possibilitem  análises e

refinamento dos resultados e executar manutenção de programas de computadores

implantados.

Esse profissional estará apto a desenvolver um conjunto de competências

que será apresentado a seguir:

•

•Promover o funcionamento correto de hardware e software;

•Compreender  o  funcionamento  e  relacionamento  entre  os  componentes  de

computadores e seus periféricos;

•Utilizar as funções de sistemas operacionais;

•Selecionar programas a partir da avaliação das necessidades do usuário;

•Utilizar linguagens de programação no desenvolvimento de softwares;

•Conceber soluções baseadas em banco de dados;

•Desenvolver  sistemas  computacionais  que  auxiliem  na  rotina  de  trabalho  das

organizações;

•Identificar processos e fluxo de informações dentro das organizações;

•Organizar e executar a coleta de informações para o desenvolvimento de projetos;

•Demonstrar atitudes de comportamento que caracterizam um bom relacionamento

com pessoas;

•Realizar manutenções em sistemas;

•Desenvolver sites para Internet;

•Conhecer e aprender a aplicar as novas tendências tecnológicas;

•Identificar e entender o funcionamento de tecnologias de redes de computadores.

O Técnico em Informática formado pelo IFMT poderá atuar em instituições

públicas,  privadas  e  do  terceiro  setor  que  demandem  sistemas  computacionais,

especialmente envolvendo programas de computadores.

14. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
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A organização curricular do curso observa as determinações legais presentes

na Lei de Diretrizes e Bases – LDB, nº 9.392/1996, alterada pela Lei nº 11.741/2008;

nas Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da  Educação Profissional  Técnica  de Nível

Médio;  bem  como  nos  princípios  e  diretrizes  definidos  no  Projeto  Político-

Pedagógico do IFMT.

Os Cursos Técnicos Concomitantes ao Ensino Médio possuem uma estrutura

curricular  fundamentada  na  concepção  de  eixos  tecnológicos  constantes  do

Catálogo  Nacional  de  Cursos  Técnicos,  aprovado  pela  Resolução  CNE/CEB  nº

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

Ministerial nº 870/2008, com alterações introduzidas pela Resolução CNE/CEB nº

01/2014.

Essa  concepção  curricular  favorece  o  desenvolvimento  de  práticas

pedagógicas integradoras e articula os conceitos de trabalho, ciência, tecnologia e

cultura, à medida que os eixos tecnológicos se constituem em agrupamentos de

fundamentos  científicos  comuns,  de  intervenções  na  natureza,  de  processos

produtivos e culturais, além de aplicações científicas às atividades humanas.

A proposta  pedagógica  do  curso  mostra-se  composta  pelos  componentes

curriculares  compatíveis  com  o  ensino  técnico  profissionalizante,  favorecendo  a

prática da interdisciplinaridade e aponta para o reconhecimento da necessidade de

uma educação profissional e tecnológica, integradora de conhecimentos científicos,

experiências  e  saberes  adquiridos  do  mundo  do  trabalho,  desencadeando  na

construção  do  pensamento  tecnológico  crítico  e  na  capacidade  de  intervir  em

situações concretas.

Durante a oferta do curso, O IFMT Campus Avançado Diamantino promoverá

ao  longo  do  período  letivo,  ações  e  projetos  que  abordem a  temática  do  meio

ambiente,  da  história  e  cultura  afro-brasileira  e  indígena  e  direitos  humanos,  de

maneira  transversal  e  integradora.  A  realização  dessas  atividades  segue  as

orientações estabelecidas pelas seguintes legislações.

a)Política Nacional de Meio Ambiente (Decreto nº 4281/2002);

b)Estudo de História e Cultura Afro-brasileira (10.639/2003);

c)Estudo de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Lei 11.645/2008).

d)Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP nº 01/2012).

A culminância das discussões a respeito das questões ambientais e étnicas, o
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IFMT Campus Avançado Diamantino pretende realizar eventos que se referem ao

meio ambiente e a consciência negra. Estas atividades reunirão linguagens artísticas

e expressões da cultura local e regional de Diamantino. Os temas (Meio Ambiente e

Etnia)  serão  desenvolvidos  de  maneira  transversal  entre  as  diferentes  áreas  do

conhecimento. A programação artística e cultural  de cada evento será preparada

pelos estudantes e professores do Curso Técnico em Administração Concomitante

ao Ensino Médio.  

De acordo com o § 2º, do art. 3º, do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de

2005, o ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), será ofertado sob a forma

de  disciplina  optativa,  neste  documento  entende-se  a  termo  optativo  como  não

obrigatório, sendo assim, o estudante tem a opção de não cursar a disciplina sem

acarretar qualquer prejuízo para o discente ao longo do desenvolvimento do curso.

Por  sua  vez,  faz-se  necessário  destacar  que  o  Curso  Técnico  em  Informática

ofertará também para os alunos a disciplina optativa de Oficina de Artes Plásticas.

A condução do curso será de forma modular, atendendo as competências

requeridas pela área. As aulas ocorrerão no período vespertino de segunda a sexta

com uma turma composta de 35 alunos.

A organização do curso se dará por disciplinas especificamente técnicas

que somam uma carga horária total de 1003 horas distribuídas em 3 módulos, uma

vez que a base comum do Ensino Médio do estudante será feita em outra instituição

de ensino.

A seguir serão apresentadas as  ementas:
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Técnico em Informática Concomitante

IDENTIFICAÇÃO:

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA:

Introdução a Hardware 1º Módulo 34 horas

DESCRIÇÃO/EMENTA:

Princípios  da  computação,  Arquitetura  geral  de  computadores,  Técnicas  e
programas  para  análise  de  desempenho,  Princípios  de  fundamento  de
processadores,  Princípios  de  fundamento  de  memórias,  Princípios  de
fundamento  de  barramentos,  Princípios  de  fundamento  de  dispositivos  de
entrada  e  saída  de  dados,  Sistemas  numéricos  binários  e  hexadecimais,
Operação de programas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. TORRES, GABRIEL,  HARDWARE -  VERSAO REVISADA E ATUALIZADA,
Informática e Tecnologia - Hardware, Ed.:NOVATERRA Edição:2013
2. PIVA  JUNIOR,  DILERMAND,  PANNAIN,  RICARDO  BEHRENS,  FRANK
HERMAN,  ORGANIZAÇAO  BASICA DE  COMPUTADORES  E  LINGUAGEM,
Informática  e  Tecnologia  -  Hardware  Editora:  ELSEVIER  EDITORA Edição:1
Ano:2012
3. CAPRON,  H.  L.;  Johnson,  J.  A.  Introdução à  informática.  Tradução  José
carlos Barbosa dos Santos. 8.ed. São Paulo: Pearson, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. COX , J.; PREPPERNAU, J.  MICROSOFT OFFICE WORD 2007 – Passo a
passo. Porto Alegre: Bookman, 2007. 
2. NORTON, Peter.  Introdução à informática. Tradução Maria Cláudia Santos
Ribeiro Ratto. São Paulo: Pearson, 2011. 
3.  Monteiro,  Mario.  Introdução à Organização de Computadores – Editora
Saraiva,  5ª Ed. 2012, 
4. NORTON, Peter. Introdução à Informática. São Paulo: Makron Books, 1997.
Autor. Guia do Hardware. Disponível em:<http://www.guiadohardware.com.br>.
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Técnico em Informática Concomitante

IDENTIFICAÇÃO:

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA:

Informática Básica 1º Módulo 85 horas

DESCRIÇÃO/EMENTA:

Noções em computação,  informática e aplicações. Elementos de hardware e
software e suas formas de interação. Nocões de sistema operacional. Noções
sobre tratamento de arquivos. Internet (formas de acesso, navegadores, sites de
busca  e  ferramentas).  Editores  de  Textos,  de  Slides  e  de  Planilhas.  O
Profissional  da  Informática.  Informática  e  Sociedade.  Informática  e  Meio
Ambiente. Aspectos Legais do Software.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1.  MEIRELLES,  Fernando  de  Souza.  Informática:  Novas  Aplicações  com
Microcomputadores. Editora Makron Books, 2.ed. São Paulo, 1994.
2. NORTON, Peter. Introdução à informática. Editora Makron Books, São Paulo,
1997.

 3. VELLOSO, Fernando de Castro .  Informática: Conceitos Básicos. Editora
Campus, Rio de Janeiro, 1999. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. NASCIMENTO, Ângela J.  Introdução à Informática. Editora Makron Books,
São Paulo,1996.
2.  BROOKSHEAR,  J.  G.  Ciência  da  Computação:  Uma  Visão  Abrangente.
Editora Bookman, Porto Alegre, 2000.
3.  CAPRON,  H.L.  Introdução  à  Informática.  Editora  Pretice  Hall,  8.ed.  São
Paulo, 2006, 350p.
4.  FEDELI,  R.  D.;  POLLONI,  E.;  PERES,  F.  Introdução  à  Ciência  da
Computação. Editora Pioneira Thomson Leraning, 2003.
5. FILHO, O.V.S. Internet: Navegando Melhor na Web – Senac. Editora Senac,
São Paulo, 2007, 288p.
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Técnico em Informática Concomitante

IDENTIFICAÇÃO:

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA:

Lógica de Programação 1º Módulo 68 horas

DESCRIÇÃO/EMENTA:

Lógica  de  Programação  e  suas  representações;  Constantes  e  variáveis.
Estruturas de controle linear e condicional. Estruturas de controle de repetição;
Vetores  e  Matrizes;  Expressões  Aritméticas;  Precedência;  Conceitos  básicos
sobre  Algorítimos;  Tipos  de  Algorítmos;  Tipos  de  dados;  Algorítimos
estruturados; Formas de representação de Algorítimos; Introdução a Linguagem
Javascript.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1.  CURSO  LOGICA  DE  PROGRAMAÇÃO;  Editora:  UNIVERSO  EBOOK
Disponível  para  ler  em:  Android,  Desktop,  Ereader,  IOS,  Windows
Edição:2009, 2014 .
2. Jason Strimpel, Desenvolvendo Web Components, Editora NOVATEC, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1.  BENEDUZZ,  M.  Humberto  e  METZ,  A.  João.  Lógica  e  linguagem  de
programação. Curitiba: Editora do Livro Técnico, 2010.
2. VILARIM, Gilvan de Oliveira.  Algoritmos : programação para iniciantes.
Rio de Janeiro:  Ciência Moderna, 2004.
3. MANZANO, José A. OLIVEIRA, Jayr F.  Estudo Dirigido de Algoritmos. São
Paulo: Érica, 2010
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Técnico em Informática Concomitante

IDENTIFICAÇÃO:

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA:

Eletricidade Básica 1º Módulo 51 horas

DESCRIÇÃO/EMENTA:

Estrutura da matéria; Tensão elétrica; Corrente elétrica; Leis de Ohm e Potência
elétrica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. GASPAR, A.  Física Série Brasil (Ensino Médio/Volume Único). São Paulo:
Ática, 2004.
2. MÁXIMO, A.; ALVARENGA, B.  Curso de Física, vol. 3. São Paulo: Scipione,
2004.
3. ROCHA, J.; VISNECK, R. Física, vol. 3. Curitiba: Editora OPET, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1.  MENDONÇA,  R.  G.  de;  VAGNER,  R.;  SILVA,  R.  da.  Eletricidade  Básica.
Curitiba: Livro Técnico, 2010.
2. ALBUQUERQUE, R. O.  Análise de Circuitos em Corrente Contínua.  São
Paulo: Érica, 2008.
3. BOYLESTAD, R.L.; NASHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de 
Circuitos. 8 ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2007. ISBN: 85-7054-049-3.
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Técnico em Informática Concomitante

IDENTIFICAÇÃO:

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA:

Sistemas Operacionais 1º Módulo 68 horas

DESCRIÇÃO/EMENTA:

Princípios de sistemas operacionais, Tipos de sistemas operacionais, Estrutura
do  sistema  operacional,  Funções  do  sistema  operacional,  Configuração  de
programas  de  computador  (planilhas,  gerenciadores  de  banco  de  dados  e
processadores gráficos e de texto), Serviços do sistema operacional, Processo,
Gerenciamento  do  processador,  Gerenciamento  de  sistemas  de  arquivos,
Gerenciamento de memória.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. Brian Ward,  COMO O LINUX FUNCIONA, o que você deveria saber, Ed.
1º, Editora, Novatec, 2015.
2. TANENBAUM, Andrew S.; STEEN, Maarten Van.  Sistemas Distribuídos:
princípios e paradigmas. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 2ª ed.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. SILBERSCHATZ, G, P. B; GAGNE, G. Sistemas Operacionais: Conceitos e
Aplicações. Rio de Janeiro. Campus, 2001.
2. PREPPERNAU, J.; COX, J. Windows 7 – Passo a Passo. 1ª ed. Bookman,
2010. 544p.
3.  MANZANO,  A.  L.  N.  G;  TAKA,  C.  E.  M.  Estudo  Dirigido  de  Microsoft
Windows 7. 1ª ed. São Paulo: Érica, 2010. 176p.
4.  FILHO,  J.  E.  M.  Descobrindo o Linux:  Entenda o Sistema Operacional
GNU/Linux. 2ª ed. São Paulo: Novatec, 2007. 544p.
5. DANESH, A. Dominando o Linux: Red Hat Linux 6.0: A Bíblia. 1ª ed. São

Paulo: Makron Books, 2000. 574p.
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Técnico em Informática Concomitante

IDENTIFICAÇÃO:

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA:

Gestão da Tecnologia da
Informação

1º Módulo 17 horas

DESCRIÇÃO/EMENTA:

Áreas estratégias para Gestão de TI. Alinhamento de Estratégias de TI e do
Negócio; Critérios para controle da Informação; Processos de Gestão de TI;
Planejamento e organização da área de TI.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. Kroenke, David M. Sistemas De Informação Gerenciais, Editora Saraiva  -
11ª Ed. 2014
2. WEILL, P.; ROSS, J. W. Governança de TI. São Paulo: M. Books, 2006.
3.  LAUDON,  K.  C.;  LAUDON,  J.  P.  Sistemas de  Informações Gerenciais.
Editora: Prentice Hall, São Paulo. 5 edição, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1.  MANSUR,  R.  Governança  de  TI:  metodologias  frameworks  e  melhores
práticas. Brasport, 2007.
2.  MAGALHÃES,  I.  L.;  PINHEIRO,  W.  B.  Gerenciamento  de  Serviços  na
Prática: uma abordagem com base na ITIL: inclui ISO / IEC 20.000 e IT FLEX.
Novatec, 2007.
3. STATDLOBER, J. HELP-DESK e SAC com Qualidade. Brasport, 2006.
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Técnico em Informática Concomitante

IDENTIFICAÇÃO:

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA:

Banco de Dados 2º Módulo 68 horas

DESCRIÇÃO/EMENTA:

Histórico  /  Evolução  dos  sistemas  de  gerenciamento  de  banco  de  dados;
Conceituação (Banco de Dados, Usuários de Bancos de Dados, Visão Geral da
Estrutura  de  um  Sistema  Gerenciador  de  Banco  de  Dados,  Objetivo,
Problemas,  Chaves,  Restrições,  Regras  de  Integridade);  Projeto  de  um
Esquema  de  Banco  de  Dados  Relacional;  Diagramas  de  Entidade
Relacionamento;  Normalização;  Linguagem  SQL,  modelagem  entidade
relacionamento,  Instalação  e  configuração  do  banco  de  dados  MySQL;
Recuperar, Inserir, Alterar e Apagar dados no MySQL.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. Ig Ibert Bittencourt, Seiji Isotani,  Dados Abertos Conectados, Em busca
da Web do Conhecimento, Editora  Novatec, 2015.
1. ALVES, William Pereira. Banco de dados - teoria e desenvolvimento. São
Paulo: Érica, 2009.
3.  GUIMARÃES,  Célio  Cardoso.  Fundamentos  de  banco  de  dados.  São
Paulo: Unicamp, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1.  GILLENSON, M. L.  Fundamentos De Sistemas De Gerência De Banco
De Dados. LTC, 2006.
2. GRAVES, M. Projeto De Banco Da Dados Com XML . Makron, 2003.
3. HEUSER, C. A.  Projeto De Banco De Dados. BOOKMAN COMPANHIA
ED, 2009.
4.  NIEDERAUER,  Juliano.  Desenvolvendo  Websites  Com  PHP.  1.  ed.
Novatec, 2004.
5. MySQL 5.5, 2010. Disponível em: <http://www.Mysql.Org> Acesso Em
26 De
Novembro De 2010.
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Técnico em Informática Concomitante

IDENTIFICAÇÃO:

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA:

Redes de Computadores 2º Módulo 68 horas

DESCRIÇÃO/EMENTA:

Tipos de redes; Topologias de redes; Meios de transmissão; Sinais digitais e
analógico; Sistemas de comunicação; Modelos de referência de arquiteturas de
redes;  Componentes  de  redes;  Modelos  de  organização  de  empresas;
Protocolos de comunicação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1.  KUROSE James F.  e  ROSSA,  Keith  W.,  Redes de  Computadores  e  a
Internet, 5ª edição, Pearson, 2009.
2. MORIMOTO Carlos E.,  Redes, Guia, Prático. Porto Alegre, GDH Press e
Sul Editores, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. GONÇALVES, M. Firewalls Guia Completo. 1ª ed. Ciência Moderna, 2000.
656p.
2. PETERSON, L. L; DAVIE, B. S.  Rede de Computadores: uma Abordagem
de Sistemas. 3ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 700p.
3.  MARCELO,  A.,  Administração  de  Intranets  em  Ambientes  Linux  –
Slackware. Brasport, 2002. 201p.

32



Técnico em Informática Concomitante

IDENTIFICAÇÃO:

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA:

Laboratório de Hardware 2º Módulo 68 horas

DESCRIÇÃO/EMENTA:

Eletricidade e eletrônica básicas, Princípios de funcionamento e características
dos equipamentos externos, Conexão física e instalação de programas para
equipamentos  externos,  Princípios  de  funcionamento  e  características  dos
equipamentos  internos,  Conexão  física  e  instalação  de  programas  para
equipamentos  internos,  Procedimentos  de  segurança  para  instalação  de
equipamentos  externos  e  internos  ao  computador,  Procedimentos  para
instalação  de  programas,  Programas  antivírus,  Programas  de  cópia  de
segurança.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. MORIMOTO, C. E. Hardware II - O Guia Definitivo. 1ª ed. Sul Editores, 2007.
1086p.
2. VASCONCELOS, L. Hardware na Prática. 3ª ed. Lvc - Laercio Vasconcelos,
2009. 716p.
3. RAZAVI. Fundamentos de Microeletrônica. 1ª ed. LTC, 2010. 756p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. FERREIRA, S. Montagem de Micros: para Estudantes e Técnicos de PCs.
Axcel Books.
2. MAX, I. Treinamento Profissional em Hardware. Digerati Books.
3. VASCONCELOS, L.,  Manual de manutenção de PCs. São Paulo: Makron
Books, 2002.
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Técnico em Informática Concomitante

IDENTIFICAÇÃO:

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA:

Inglês Instrumental I 2º Módulo 34 horas

DESCRIÇÃO/EMENTA:

Técnicas  de leitura,  compreensão e  interpretação textual,Identificação de
assunto e temática, Gêneros textuais em contextos de uso da Informática,
Funções  comunicativas  da  linguagem,  Processos  de  tradução  e
interpretação textual, Conectivos e outros marcadores textuais, Conjugação
verbal  -  verbos  auxiliares,  regulares,  irregulares  e  modais,  Formas
afirmativa, negativa e interrogativa.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1.  KERNERMAN,  Lionel.  Password:  English  Dictionary  for  Speakers  of
Portuguese. 2 ed. Editora Martins Fontes, 2001
2.  MURPHY, R.  Basic Grammar in  Use.  Cambridge:  Cambridge University
Press, 1995.
3. MURPHY, R.  English Grammar in Use.  Cambridge: Cambridge University
Press, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1.  OLIVEIRA,  Sara  Rejane  de  F.  Estratégias  de  leitura  para  inglês
instrumental. Brasília: UnB, 1996.
2.  QUINTE,  Munich  Resident.  Inglês  Instrumental.  São  Paulo:  Textonovo,
2004.
3. TORRES, Nelson.         Gramática Prática da Língua Inglesa:   o  inglês
descomplicado. São Paulo:Saraiva, 2007.
4. MICHAELI: Dicionário escolar. São Paulo:Melhoramentos, 2006.
5.  MITIDI,  Aldo  A.  Living  Approach:  Inglês  2o  Grau  e  Universitário.
Campinas: Editora Moandy, 1991.
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Técnico em Informática Concomitante

IDENTIFICAÇÃO:

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA:

Desenvolvimento Web I 2º Módulo 68 horas

DESCRIÇÃO/EMENTA:

Internet;  Intranet;  Extranets;  Navegadores de Internet;  Introdução à  linguagem
HTML; Fundamentos de HTML; Atributos de texto; Inserção de imagens; Links;
Tabelas;  Atributos  de  texto;  Links;  Frames  e  layers;  Formulários;  Templates;
Botões; CSS.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. SILVA,   Maurício  Samy,  HTML5  -  A  Linguagem  de  Marcação  que
Revolucionou a Web - 1ª Edição, 2011

2. SILVA, Maurício. Criando Sites Com HTML. 1. ed. Novatec, 2008.

3. GANNELL, G.  O guia essencial de web design com CSS e HTML. 1. ed.
Ciência Moderna, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. FREEMAN, E.,  FREEMAN, E.  Use a cabeça!  Html com css e xhtml.  1.
ed.Starlin Alta Consult, 2008.
2. SILVA,  Maurício.  Construindo  Sites  Com  Css  E  (x)  HTML.  1.  ed.
Novatec,2007.
3. SAWAYA, M. R. Dicionário De Informática E Internet: Inglês/ Português .3
Ed. Nobel, 2003.
4. SCHITTINE,  D.  Blog:  Comunicação  E  Escrita  Íntima  Na  Internet.
Civilização Brasileira, 2004.
5. GANNELL, G.  O guia essencial de web design com css e html. 1.  ed.
Ciência Moderna, 2009.
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Técnico em Informática Concomitante

IDENTIFICAÇÃO:

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA:

Saúde e Segurança no Trabalho 2º Módulo 34 horas

DESCRIÇÃO/EMENTA:

História  da  Saúde  do  Trabalhador;  Constituição/88  Saúde  do  Trabalhador,
Acidentes  no  Trabalho,  Comunicação  de  Acidente  de  Trabalho  (CAT),
Equipamentos  de  Proteção  Individual  (EPI),  Equipamentos  de  Proteção
Coletiva  (EPC),  Exames  (admissional,  periódico,  demissional),  Normas
Regulamentadoras-NR’S,  Comissão  interna  de  Prevenção  de  Acidentes
(CIPA),Programa  de  Controle  Médico  e  Saúde  Ocupacional  (PCMSO),
Programa  de  Prevenção  de  Riscos  Ocupacionais  (PPRA),  Ergonomia,
principais doenças do trabalho,procedimentos gerais de Primeiros Socorros.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Segurança e Saúde no
Trabalho. www.mte.gov.br.
2. BEDRIKOW, B. Ramazzini – O Pai da Medicina do Trabalho. CIPA Jornal.
1956.
3. SALIBA, T.M., PAGANO, S.C.R.S. Legislação de segurança, acidente do
trabalho e saúde do trabalhador. Ed. LTR, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. FUNDACENTRO - Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e
Medicina do Trabalho.
2.  BRASIL.  Ministério  da  Saúde.  Protocolos  da  unidade  de  emergência  /
Hospital São Rafael – Monte Tabor , Ministério da Saúde. – 10. ed. – Brasília:
Ministério da Saúde, 2002
3. VIEIRA, S.I. Manual de saúde e segurança no trabalho. Ed. LTR, 2005.
4. BULHÕES, Ivone. Enfermagem do Trabalho. Rio de Janeiro, 2000.
5. CAMPOS, A. A. M. CIPA – Comissão Interna de Acidentes: uma nova
abordagem. 5º edição. São Paulo: Editora Senac, 2002.
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Técnico em Informática Concomitante

IDENTIFICAÇÃO:

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA:

Projeto de Sistemas 3º Módulo 34 horas

DESCRIÇÃO/EMENTA:

A Abordagem da Orientação a Objetos para o Desenvolvimento de Sistemas;
Conceitos de modelagem orientada a objetos e reutilização. Estratégias para
especificação  de  sistemas  orientados  a  objetos;  A UML (Unified  Modeling
Language); Ferramentas CASE para modelagem de objetos utilizando UML; O
RUP (Rational Unified Process). Estudos de Caso.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. GUEDESb,  Gilleanes T. A, UML 2 - Guia Prático - 2ª Edição, ED. NOVATEC,
2014.

2. TEOREY, Toby; LIGHTSTONE, Sam;NADEAU, Tom.  Projeto e modelagem
de bancos de dados, 4  ed  Campus, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software. 6. ed. São Paulo: McGraw-
Hill Brasil, 2006.
2.  VARGAS,  Ricardo Viana.  Gerenciamento de projetos – estabelecendo
diferenciais competitivos. Rio de Janeiro: Brasport, 2005.
3.VASQUEZ, Carlos Eduardo et al.  Análise de pontos de função: medição,
estimativas e gerenciamento de projetos de software.  5.  ed.  São Paulo:
Érica, 2006.
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Técnico em Informática Concomitante

IDENTIFICAÇÃO:

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA:

Laboratório de Redes 3º Módulo 68 horas

DESCRIÇÃO/EMENTA:

Normas, convenções e padrões de redes; Interconexão e endereçamento de
redes; Especificações e configurações de servidores de rede; Configuração de
aplicação de redes.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. FOROUZAN, B. A . Comunicação de dados e rede de computadores. 4ª ed.
McGraw-Hill, 2008. 1168p.
2. MORIMOTO, C. E.  Redes e Servidores Linux. 2ª ed. Sul Editores, 2006,
443p.
3.  TANENBAUM,  A.  S.  Redes  de  Computadores.  4ª  ed.  Rio  de  Janeiro:
Campus, 2003. 955p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. GONÇALVES, M. Firewalls Guia Completo. 1ª ed. Ciência Moderna, 2000.
656p.
2. PETERSON, L. L; DAVIE, B. S.  Rede de Computadores: uma Abordagem
de Sistemas. 3ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 700p.
3.  MARCELO,  A.  Administração  de  Intranets  em  Ambientes  Linux  –
Slackware. Brasport, 2002. 201p.
4. MINASI, M.  Dominando o Windows Server 2003: a Bíblia. 1ª ed. Makron
Books, 2003. 1408p.
5. BATTISTI, J. Windows Server 2008. 1ª ed. Nova Terra, 2009. 1748p.
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Técnico em Informática Concomitante

IDENTIFICAÇÃO:

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA:

Laboratório Sistemas Operacionais 3º Módulo 68 horas

DESCRIÇÃO/EMENTA:

Análise de Sistemas Operacionais, Simulações e estudo de casos, Ambiente
Windows, Ambiente Linux.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. PREPPERNAU, J.; COX, J. Windows 7 – Passo a Passo. 1ª ed. Bookman,
2010. 544p.
2. HILL, B. M.; BACON, J. O Livro Oficial do Ubuntu. 2ª Ed. Bookman, 2008.
448p.
3. MANZANO, A. L. N. G. Microsoft Windows 7 Professional: Guia Essencial
de Aplicação. 1ª ed. São Paulo: Érica, 2010. 296p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1.  FERREIRA,  R.  E.  Linux:  Guia  do  Administrador  do  Sistema.  2ª  ed.
Novatec, 2008. 720p.
2.  MAZANO,  A.  L.  N.  G.;  TAKA,  C.  E.  M.  Estudo  Dirigido  de  Microsoft
Windows 7 Ultimate. 1ª ed. São Paulo: Érica, 2010. 176p.
3. SILBERSCHATZ, G; GAGNE, G.; GALVIN, P. B. Fundamentos de Sistemas
Operacionais. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 600p.
4. TANENBAUM, A. S.  Sistemas Operacionais Modernos. 2ª ed. São Paulo:
Prentice-Hall, 2003. 707p.
5. TOSCANI, S. Sistemas Operacionais. 4ª ed. Artmed, 2010. 375p.
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Técnico em Informática Concomitante

IDENTIFICAÇÃO:

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA:

Computação Gráfica 3º Módulo 68 horas

DESCRIÇÃO/EMENTA:

Histórico dos editores gráficos; Conceitos básicos; Abordagem teórico-prática
do  design  gráfico;  Aplicativos  gráficos;  Dispositivos  periféricos  gráficos  de
entrada e saída; Geometria plana; Modelagem e transformações geométricas
2D;  Cores;  Exibição  e  tratamento  de  imagens  digitais;  Geometria  espacial
básica; Computação gráfica; Animação gráfica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. ALVES, W. P.  Coreldraw X3: Ilustrações Profissionais. 1ª ed. São Paulo:
Érica, 2007. 384p.
2. ALVES, W. P.  Corel Drawn 11: Descobrindo e Conquistando. 1ª ed. São
Paulo: Érica, 2003. 368p.
3. MANZI, F.  Flash 8 Professional: Criando Além da Animação. 1ª ed. Érica,
2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1.  MEDEIROS,  F.  V.;  ARAI  N.  K.  Flash  8  Professional:  Fundamentos  e
Aplicações: para Windows. 1ª ed. Érica, 2005. 348p.
2. MURDOCK, K. L. Ilustrator 9: a Bíblia. 1ª ed. Campus, 2001. 776p.
3. MANZI, F.  Dreamweaver 8: Criação de Sites e Loja Virtual. 1ª ed. Érica,
2005.
4. ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Flash CS3 Professional: Classroom in a
Book – Guia Oficial de treinamento. 1ª ed. Artmed, 2008. 347p.
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Técnico em Informática Concomitante

IDENTIFICAÇÃO:

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA:

Desenvolvimento Web II 3º Módulo 68 horas

DESCRIÇÃO/EMENTA:

Integração  com  banco  de  dados  (MySQL);  Instalação  e  utilização  do
PHPMyAdmin; Programação Orientada a Objeto em PHP; Arquitetura MVC;
Utilização de Frameworks; Integração PHP com XML; AJAX; Criptografia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1.SOARES,  Walace.  PHP 5  -  Conceitos,  Programação  e  Integração  com
Banco de Dados. Editora Érica, 2010.
2.BEAULIEU, Alan. Aprendendo SQL: Dominando os Fundamentos de SQL.
Editora: Novatec, 2010.
3.LUCKOW, Décio Heinzelmann, Programação Java para a Web - 2ª edição,
Aprenda  a  desenvolver  uma  aplicação  financeira  pessoal  com  as
ferramentas  mais  modernas  da  plataforma Java,  ed.  1  Editora  Novatec,
2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1.  MICHELE E.  DAVIS  & JON A.  PHILLIPS.  Aprendendo PHP & MySQL.
Editora: Alta Books, 2008.
2. Manuais do PHP. Disponíveis em http://www.php.net;
3. Manuais do MySQL. Disponíveis em http://www.mysql.com
4. NIEDERAUER, J. PHP Para Quem Conhece PHP. 3°ED. Novatec, 2008
5. NIEDERAUER, J. Desenvolvendo Websites Com Php. Novatec, 2004.

41

http://www.mysql.com/
http://www.php.net/


Técnico em Informática Concomitante

IDENTIFICAÇÃO:

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA:

Inglês Instrumental II 3º Módulo 34 horas

DESCRIÇÃO/EMENTA:

Continuidade  ao  processo  de  aprendizagem  do  Inglês  instrumental  para  a
leitura  de  textos  da  área  da  Informática,  ampliação  das  habilidades  e  as
estratégias de compreensão escrita que favoreçam uma leitura mais eficiente
de textos variados, Ordenação frasal (word order), Tempos verbais, Pronomes
interrogativos (Question words), Phrasal verbs,Verbos regulares e irregulares,
Desenvolvimento de glossário técnico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. KERNERMAN, Lionel. Password: English Dictionary for Speakers of
Portuguese. 2 ed. Editora Martins Fontes, 2001
2.  MURPHY, R.  Basic Grammar in  Use.  Cambridge:  Cambridge University
Press, 1995.
3.MURPHY, R.  English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University
Press, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1.  OLIVEIRA,  Sara  Rejane  de  F.  Estratégias  de  leitura  para  inglês
instrumental. Brasília: UnB, 1996.
2.  QUINTE,  Munich  Resident.  Inglês  Instrumental.  São  Paulo:  Textonovo,
2004.
3.  TORRES,  Nelson.  Gramática  Prática  da  Língua  Inglesa:  o  inglês
descomplicado. São Paulo:Saraiva, 2007.
4. MICHAELI: Dicionário escolar. São Paulo:Melhoramentos, 2006.
5.  MITIDI,  Aldo  A.  Living  Approach:  Inglês  2o  Grau  e  Universitário.
Campinas: Editora Moandy, 1991.
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Técnico em Informática Concomitante

IDENTIFICAÇÃO:

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA:

Libras (OPTATIVA) 3º Módulo 68 horas

DESCRIÇÃO/EMENTA:

Cultura, identidade e comunidades surdas. Representações históricas sobre os
surdos e a surdez. Políticas públicas e políticas linguísticas na educação de
surdos.  Desenvolvimento  linguístico  do  sujeito  surdo.  LIBRAS  –  aspectos
gramaticais. Ensino da língua portuguesa para surdos, avaliação e currículo.
Intérprete  de  língua  de  sinais.  Língua  de  Sinais  Brasileira  –  Gramática  em
contexto e sinais básicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. GESSER, Audrei.  Libras? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em
torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial,
2009.
2.  LODI,  Ana  Claudia  Balieiro  (org.)  Letramento  e  minorias.  Porto  Alegre:
Mediação, 2002.
3. LOPES, Maura Corcini. Surdez & Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. CAPOVILLA, Fernando César.  Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue
da Língua de Sinais Brasileira I e II. São Paulo: Universidade de São Paulo,
2001.
2.  FELIPE,  Tanya  A.  Libras  em Contexto.  Programa Nacional  de  Apoio  à
Educação dos Surdos. MEC: SEESP, Brasília, 2001.
3.  FERNANDES,  Elalia.  Surdez  e  Bilingüismo.  Porto  Alegre:  Organizadora
Mediação, 2005.
4. SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. 3. ed. Porto Alegre:
Mediação, 2005.
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Técnico em Informática Concomitante

IDENTIFICAÇÃO:

DISCIPLINA: PERÍODO: CARGA HORÁRIA:

Oficina de Artes (OPTATIVA) 3º Módulo 68 horas

DESCRIÇÃO/EMENTA:

Arte como produção social, cultural e histórica. A Arte-Educação : Realidade e
desafios.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

1. AMARAL, T. Tarcila por Tarcila. São Paulo: Celebris, 2004.
2. BARBOSA, A. M. Arte-educação no Brasil. Das origens ao modernismo. 
3. FUSARI, M. F. R. e FERRAZ, M. H. C. T.  Arte na educação escolar.  São
Paulo: Cortez, 1992.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. PERCIVAL, Tirapeli. Arte indígena: do pré-colonial à contemporaneidade. São
Paulo: Companhia Editora Nacional, 2006.
2. PROENÇA, Graça. Descobrindo a História da Arte. São Paulo: Ática, 2006.  
3. ROSA, Nereide S. Santa. Cândido Portinari. São Paulo: Moderna, 1999.
4. TUFANO, Douglas. Jean Baptiste Debret. São Paulo: Moderna, 2002.            
5. FERRAZ, M. H. C. de & FUSARI, M. F. de R. Metodologia do ensino de arte:
fundamentos e proposições. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 205p.
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15. MATRIZ CURRICULAR

45

MÓDULO COMPONENTES CURRICULARES

Introdução a Hardware 2 40 34

Lógica de Programação 4 80 68

Eletricidade Básica 3 60 51

PRIMEIRO Sistemas Operacionais 4 80 68

Gestão da Tecnologia da Informação 1 20 17

Informática Básica 5 100 85

TOTAIS 19 380 323

CARGA HORÁRIA TOTAL I MÓDULO: 323 HORAS

MÓDULO COMPONENTES CURRICULARES

Banco de Dados 4 80 68

Rede de Computadores 4 80 68

Laboratório de Hardware 4 80 68

SEGUNDO Inglês Instrumental I 2 40 34

Desenvolvimento Web II 4 80 68

Saúde e Segurança no Trabalho 2 40 34

TOTAIS 20 400 340

CARGA HORÁRIA TOTAL II MÓDULO: 340 HORAS

MÓDULO COMPONENTES CURRICULARES

Projeto de Sistemas 2 40 34

Laboratório de Redes 4 80 68

Laboratório de Sistemas Operacionais 4 80 68

Computação Gráfica 4 80 68

TERCEIRO Desenvolvimento Web III 4 80 68

Inglês Instrumental II 2 40 34

TOTAIS 20 400 340

CARGA HORÁRIA TOTAL III MÓDULO: 340 HORAS

TOTAL DA CARGA HORÁRIA DAS DISCIPLINAS: 1003 HORAS

Libras 4 80 68

OPTATIVAS Oficina de Artes Plásticas 4 80 68

AULAS 
POR 

SEMANA

CARGA 
HORÁRIA 

HORA/AULA

CARGA 
HORÁRIA: 

HORAS

AULAS 
POR 

SEMANA

CARGA 
HORÁRIA 

HORA/AULA

CARGA 
HORÁRIA: 

HORAS

AULAS 
POR 

SEMANA

CARGA 
HORÁRIA 

HORA/AULA

CARGA 
HORÁRIA: 

HORAS



16. FLUXOGRAMA
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17. METODOLOGIA

A  metodologia  adotada  integra  os  conteúdos  teóricos  e  práticos,

sistematizando uma ação conjunta, tornando-os mais compreensivos e significativos.

O processo partirá do mais simples para o mais complexo, fazendo com que o aluno

adquira gradativamente novas formas de elaborar, identificar e agir em sinergia.

Os docentes procurarão desenvolver um ensino construtivo, orientando a

aprendizagem do aluno, a fim de levá-lo a conduzir suas competências e servir-se

delas. Com isso o aluno irá adquirir conhecimentos aproveitando sua capacidade de

partilhar liderança.

No desenvolvimento das atividades, os docentes adotarão várias técnicas

de ensino, visando torná-las mais ajustada à realidade dos alunos e mais eficientes

quanto aos seus resultados. Estes docentes utilizarão metodologias que facilitem o

desenvolvimento da área profissional, incluindo aplicação operatória dos conceitos e

princípios científico-tecnológicos significativos, envolvendo consequentemente o uso

inteligente  de  ferramentas  e  técnicas,  indispensáveis  para  o  processo  de

profissionalização do aluno.

18. AVALIAÇÃO

A avaliação será um instrumento de promoção e aperfeiçoamento do ensino-

aprendizagem devendo priorizar a qualidade no processo de aprendizagem.

Por meio da observação do desempenho do educando, havendo avanços ou

dificuldades,  serão  realizados  ajustes  e  tomadas  de  decisões  para  adequar  as

estratégias de ensino às condições de aprendizagem dos discentes. Assim, entende-

se  que  a  aprendizagem  ocorre  em  diferentes  tempos  e  espaços,  de  acordo  a

processos individuais  de cada sujeito,  através de suas experiências e vivências.

Esse processo garante a realização de novas aprendizagens e a significação de

aprendizagens anteriores.

Neste  sentido,  a  avaliação  deve  ser  diagnóstica,  processual,  formativa,

contínua  e  somativa,  permitindo  aos  discentes  e  aos  docentes  fazerem  um

diagnóstico  do  processo  de  ensino-aprendizagem  e  refletirem  sobre  as  práticas

pedagógicas e o comprometimento dos alunos.

No processo de avaliação da aprendizagem poderão ser considerados como

instrumentos de avaliação: a participação nas aulas, estudos dirigidos, exercícios,

relatórios, autoavaliação, trabalhos, avaliações escritas e orais, atividades de aulas

práticas,  seminários,  projetos  interdisciplinares,  atividades  complementares  entre
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outras, que deverão constar nos planos de ensino dos componentes curriculares.

Com base no que estabelece a Organização Didática 2014 em seu art. 150,

inciso III, os cursos organizados em outro regime que não semestral e nem anual,

deverão seguir a avaliação de acordo com as especificações do Projeto Pedagógico

do Curso. Em função disso, no contexto de avaliação fica estabelecido que: (i) o

resultado  do  desempenho  acadêmico  deverá  ser  concretizado  por  dimensão

somativa, por meio de uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), admitindo-se frações de

0,1 (um décimo); (ii) O resultado das avaliações de conhecimento, corresponderá a

nota 8,0 (oito);  (iii)  A avaliação atitudinal corresponderá ao valor máximo de 2,0

(dois) pontos que, somados ao que dispõe ao item (ii) acima, comporá a nota do

discente; (iv) Os docentes devem realizar o registro de notas e frequências de todos

os discentes constantes no diário de classe.

A  nota  de  cada  disciplina  será  a  média  aritmética  simples  de  todas  as

avaliações,  acrescidas  de  até  dois  pontos  do  conceito  referente  à  avaliação

atitudinal.

M(dis)=∑ An + C

                  N

Onde:

M (dis) = Média da disciplina;

   ∑ An = Somatório das avaliações;

        N = Número de avaliações;

        C = Conceito.

O  resultado  das  avaliações  aplicadas  no  desenvolvimento  da  disciplina  a

devolução dos instrumentos avaliativos aos discentes deverá ocorrer em até (10)

dez dias úteis após sua realização. O discente poderá solicitar revisão de avaliação

mediante processo devidamente fundamentado, no prazo de até 02 (dois) dias úteis

após a divulgação do resultado da avaliação.

Faz-se importante destacar que será concedido o direito a segunda chamada

ao  discente  que  justificar  sua  ausência  na  avaliação,  mediante  requerimento

devidamente fundamentado, no prazo de até 03 (três) dias úteis, após a realização

da primeira chamada. Decorrido o prazo de segunda chamada, será atribuída nota

0,0 (zero) ao discente que não comparecer para realizar a avaliação.

Neste documento, se faz importante elucidar que para efeito de aprovação nos

componentes curriculares os discentes deverão obter a média final igual ou maior
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que 6,0 (seis). Por sua vez, o docente deverá programar as avaliações conforme

calendário acadêmico, observando que os discentes não podem ser submetidos a

mais de duas avaliações diárias. Na forma de curso concomitante, o docente deverá

realizar no mínimo duas avaliações de conhecimento por componente curricular.  

18.1 Recuperação Paralela

Os estudos de recuperação são momentos formativos que possibilitam ao

docente  e  ao  discente  reverem  a  prática  de  ensino  e  aprendizagem  a  fim  de

ressignificá-las, oportunizando ao discente superar lacunas da aprendizagem e dos

resultados obtidos ao longo do período letivo, num processo em que se valorize a

construção do conhecimento. Com a finalidade de elevar o nível da aprendizagem,

notas,  conceitos  ou  menções  dos  discentes  com  baixo  rendimento  escolar,  o

docente adotará, ao longo do período letivo, a prática de recuperação paralela de

conhecimentos.

•O discente que obtiver baixo rendimento na aprendizagem terá direito a estudos de

recuperação paralela.

•O docente realizará atividade orientada, conforme a dificuldade do discente ou do

grupo de discentes, de acordo com a peculiaridade de cada componente curricular,

visando recuperar as dificuldades de aprendizagem.

•Os estudos de recuperação paralela deverão propiciar novos momentos avaliativos,

quando estes já estiverem ocorrido.

•Após o processo de recuperação paralela será mantido o melhor desempenho.

Entende-se  por  estudos  de  recuperação  paralela  todas  as  atividades  a

serem desenvolvidas para sanar as dificuldades do processo ensino-aprendizagem,

tais como:

a) aula presencial;

b) estudo dirigido;

c) trabalhos extraclasse;

d) atendimento individual ou em grupo, entre outros.

No final do período letivo, os discentes que não atingirem média por disciplina

igual ou maior que 6,0 terão direito à prova final da mesma.
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18.2 Prova Final

A  prova  final  consiste  em  uma  única  avaliação  escrita,  aplicada  aos

discentes  que  obtiverem  média  inferior  a  6,0  (seis),  devendo  contemplar  os

conteúdos  trabalhados  na  disciplina  ao  longo  do  período  letivo.  O  aluno  será

considerado aprovado quando obtiver média final igual  ou superior a 5,0 (cinco).

Sendo que a média final deverá ser calculada da seguinte forma:

Mf = Mdisc + PF

                 2

Onde:

Mf = Média final;

     Mdisc = Média da disciplina;

PF = Prova final;

18.3 Progressão Parcial e Dependência

O curso concomitante constitui  uma das formas de articular  a  educação

profissional  à  educação  básica,  conforme estabelece  a  Resolução  CNE/CEB Nº

06/2012, em seu artigo 3º. Em função disso, este curso prevê progressão parcial e

dependência nas disciplinas, as quais o estudante não obteve êxito. Este regime de

progressão parcial obedecerá às regras da Organização Didática/2014, entendendo

a  dependência  como  a  situação  em  que  o  discente  retido  em  determinado

componente curricular por aproveitamento deverá cursá-lo novamente. Por sua vez,

a progressão parcial  oportuniza que o discente em dependência progrida para o

próximo módulo, considerando os seguintes aspectos:

 O  estudante  tem  direito  a  progredir  para  o  módulo  seguinte,  na

condição  de  ficar  em  dependência  de  até  dois  componentes

curriculares,  mesmo  que  esses  componentes  sejam  de  módulos

diferentes. Além disso, se faz necessário se atentar para as seguintes

situações: (i) quando houver mais de duas dependências no mesmo

módulo, o discente refaz todo o módulo; (ii) quando houver mais de

duas dependências de módulos diferentes, o discente interromperá a

progressão, devendo cursá-las primeiramente.     

 A dependência deverá ser trabalhada a partir  das dificuldades do(s)

discente(s); poderá ser trabalhada em turmas regulares ou por meio de

estudos individualizados.
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 A dependência deverá ser registrada em plano de ensino específico

que contemplará: (i) metodologia e estratégias; (ii) avaliação; (iii) aulas

presenciais  e  não  presenciais;  (iv)  a  carga  horária  do  componente

curricular, que deverá ser a mesma definida na matriz curricular.  

18.4 Frequência

Quanto à frequência, no Curso Técnico em Administração Concomitante ao

Ensino Médio, o discente será aprovado se obtiver o mínimo de 75% de frequência,

calculado  com base  na  carga  horária  total  do  módulo  (conjunto  de  disciplinas),

conforme estabelece o artigo 24, inciso VI da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional, Lei Nº 9.394/1996.   

19. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE CURSO

O Departamento de Ensino, visando um melhor desempenho para o curso,

deve ter sob a sua responsabilidade a proposição de avaliar o curso a cada ciclo de

3 (três) anos, visando um melhor desempenho para o curso, em conjunto com os

docentes,  o  coordenador  do  curso,  a  coordenação  pedagógica,  os  técnicos

administrativos,  os  pais  e  alunos.  Caso  exista  necessidade,  o  Departamento  de

Ensino  poderá  solicitar  a  revisão  do  Projeto  Pedagógico  do  Curso  em qualquer

época.  Nesse  caso,  deve  ser  feita  a  revisão  e  encaminhamento  aos  órgãos

responsáveis para a aprovação.

20. PLANOS DE MELHORIAS DO CURSO

O IFMT Campus Avançado Diamantino considera importante apontar questões

acerca do plano de melhoria do curso, uma vez que serve como instrumento de

gestão,  favorecendo  a  melhoria  da  qualidade  do  serviço  ofertado  à  população.

Nesse sentido, com o intuito de contribuir com melhorias para o Curso Técnico em

Informática, propõem-se as seguintes ações:

• ampliação do espaço físico (construção do prédio próprio com novas salas de

aulas);

•  ampliação do espaço físico (espaço de convivência dos discentes);

•  ampliação do espaço físico (novos laboratórios de Informática);

•  atualização e ampliação dos equipamentos do laboratório de informática;

•  atualização do acervo da biblioteca;
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• implantação de infraestrutura, de acordo com o estabelecido na legislação so-

bre acessibilidade;

• atualização e ampliação de softwares utilizados nas disciplinas profissionali-

zantes do curso;

•  ampliação e adequação do quadro docente do curso;

•  estímulo à qualificação do corpo docente do curso, com auxílio integral   para

a participação em programas de pós-graduação stricto sensu;

• proporcionar condições e estímulo à participação dos discentes e docentes

em projetos de pesquisa e extensão;

• incentivo a participação dos discentes em cursos, visitas técnicas, congres-

sos, seminários e eventos na área da Administração;

• implantação do acompanhamento pedagógico de docentes e discentes;

• ampliação do número de monitorias que se dedicam ao trabalho de auxílio

aos discentes com dificuldades nos estudos;

• estímulo à participação dos docentes, funcionários e discentes nos processos

de avaliação institucional;

• proporcionar espaços de discussão com a comunidade escolar sobre plano

para melhoria do curso.

21. ATENDIMENTO AO DISCENTE
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AÇÕES 2015 2016 2017 2018 2019

x x

Biblioteca com acervo específico e atualizado x x x x x

Ginásio Poliesportivo x

x

x

x x

Sistema de segurança x

Área de convivência para os alunos x

x

Laboratório de Informática com programas 
específicos

Pavimentação com drenagem, acessibilidade, 
Iluminação e jardinagem

Bloco com 5 salas aulas com capacidade para 40 alunos, 
banheiros Masculino e Feminino, 1 sala de professores 
com banheiro masculino e feminino, 2 salas para 
coordenação de curso com 1 sala para recepção, 
laboratórios.

Cabeamento Estruturado e telefonia (RNP e 
Operadora)

Adequação e reforma da área construída de 
2.618m²



O  Campus  Avançado Diamantino ainda está em formação do seu quadro de

servidores e por isso ainda não conta com profissionais como Pedagogo, Assistente

Social e Psicólogo para formar o NAPNE, conforme estipula a Instrução Normativa

aprovada  pela  Resolução  CONSUP/IFMT nº  043/2013.  Diante  desse  quadro,  os

discentes  receberão  atendimento  pedagógico,  socioeconômico,  psicológico  e

assistência  estudantil  por  meio  do  apoio  dos  professores,  técnico  em  assuntos

educacionais,  coordenadores,  reuniões  com  os  pais,  e  outras  ferramentas  que

considerarmos pertinentes para garantir o atendimento que os discentes precisarem.

22. POLÍTICAS DE CONTROLE DE EVASÃO

O controle de evasão escolar do curso será desenvolvido pelo IFMT Campus

Avançado Diamantino, monitorando a frequência dos discentes, por meio do diálogo

entre  o  coordenador  do  curso  e  os  docentes,  bem  como  por  meio  do

acompanhamento dos diários. A instituição pretende propor estratégias educacionais

inclusivas, que atendam as questões objetivas ou subjetivas dos alunos regulamente

matriculados;  dos  portadores  de  necessidades  especiais  e  demais  estudantes,

visando a sua permanência no curso, dentre as quais destaca-se a possibilidade de

participação  em  projetos  de  pesquisa  e  extensão  com  apoio  da  assistência

estudantil.

23. CERTIFICADOS E DIPLOMAS

O IFMT – Campus Avançado Diamantino expedirá diploma de Técnico em

Informática aos alunos que concluírem todos os módulos do curso, com aprovação

em todas as disciplinas de acordo com a legislação vigente. Também é necessária a

apresentação de documento que comprove sua conclusão do Ensino Médio. Em

nenhuma  hipótese  será  conferido  o  diploma  de  Técnico  em  Informática  sem  a

conclusão do Ensino Médio e sem que o aluno tenha sido aprovado em todas as

disciplinas distribuídas nos 3 módulos do curso. Não haverá certificação por módulo

concluído.

24. QUADRO DOCENTE

O quadro docente para atender a demanda do curso está em formação. A

equipe gestora do  Campus Avançado Diamantino, com base na matriz curricular,

está contabilizando o número de profissionais necessários para o funcionamento do
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curso. Nesse momento contamos com 4 profissionais docentes, que irão lecionar de

acordo com suas habilitações, no núcleo comum da matriz curricular. São eles:

Professor Edcassio Nivaldo  Avelino

Formação Licenciatura Plena em Geografia

Titulação Mestre em Geografia

Regime de Trabalho Dedicação Exclusiva

Professor Everton Sales dos Santos

Formação Licenciatura Plena em Letras

Titulação Mestre em Linguagens

Regime de Trabalho Dedicação exclusiva

Professor Giovana Rosângela Ferreira Mendes

Formação Bacharel em Direito

tulação Mestre em Direito Ambiental

Regime de Trabalho Dedicação Exclusiva

Professor Gonçalo Gonçalves Dorileo Junior

Formação Licenciatura Plena em Física

Titulação Mestre em Física Ambiental

Regime de Trabalho Dedicação Exclusiva

Professor  Jaqueline da Silva Alencar

Formação Licenciatura Plena e Bacharelado em História

Titulação Mestre em História

Regime de Trabalho Dedicação Exclusiva

25. INSTALAÇÕES FÍSICAS E EQUIPAMENTOS

O espaço físico  destinado às  instalações do IFMT (figura  1)  por  meio  de

compromisso firmado junto ao governo do Estado de Mato Grosso foi inaugurado em

2006 e atualmente apresenta bom estado de conservação, embora algumas salas

necessitem de adequação aos cursos atuais. O referente prédio está organizado,

estruturalmente, da seguinte forma.

Na parte da frente possui 4 salas administrativas, 1 sala de secretaria; 1 sala

de reuniões; 1 sala de professores; 1 biblioteca com acervo específico dos
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cursos oferecidos pelo CEPROTEC e algumas obras de acervo geral ( livros

de cursinhos pré vestibulares, livros didáticos de base comum, dicionários de

língua portuguesa , entre outros); 1 auditório com capacidade máxima para

120 pessoas; 2 banheiros de funcionários na parte de dentro e 2 na parte de

fora, além de 1 lavabo,  1 sala de recepção; 1 almoxarifado, 1 sala de apoio, 2

salas de depósito de materiais de limpeza.

Na parte do meio, entre um bloco e outro tem um pátio e instalações para

uma cantina.

Na  parte  lateral  dos  blocos  e  na  parte  do  fundo  tem  1  laboratório  de

informática;  1  laboratório  de  arte-educação;  mais  8  salas  que  podem ser

utilizadas para implantação de laboratórios, bem como outros usos conforme

a necessidade; 6 salas de aula.

O acervo bibliográfico específico está sendo providenciado junto à Reitoria. 

O laboratório de informática do IFMT Campus Avançado Diamantino possui

45,92  m2 e  está  atualmente  equipado  com  35  computadores,  35  mesas  e

35 cadeiras. A configuração de todos os computadores é a seguinte:

HP Compaq Pro 6305 SFF

Processador AMD A10-5800B APU com Radeon (tm) HD Graphics 3.80 Ghz

Memória (RAM) de 8,00 Gb

Sistema Windows 7 Professional – 64 Bits

Disco Rígido de 500 Gb

Monitor HP V206hz LCD LED Backlit – 50,8 CM – 20,0”

Teclado e mouse HP

REFERÊNCIAS
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	3. MANZANO, A. L. N. G; TAKA, C. E. M. Estudo Dirigido de Microsoft Windows 7. 1ª ed. São Paulo: Érica, 2010. 176p.
	4. FILHO, J. E. M. Descobrindo o Linux: Entenda o Sistema Operacional GNU/Linux. 2ª ed. São Paulo: Novatec, 2007. 544p.
	5. DANESH, A. Dominando o Linux: Red Hat Linux 6.0: A Bíblia. 1ª ed. São Paulo: Makron Books, 2000. 574p.
	Técnico em Informática Concomitante
	IDENTIFICAÇÃO:
	DISCIPLINA:
	PERÍODO:
	CARGA HORÁRIA:
	Gestão da Tecnologia da Informação
	1º Módulo
	17 horas
	DESCRIÇÃO/EMENTA:
	Áreas estratégias para Gestão de TI. Alinhamento de Estratégias de TI e do
	Negócio; Critérios para controle da Informação; Processos de Gestão de TI;
	Planejamento e organização da área de TI.
	BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
	3. LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de Informações Gerenciais. Editora: Prentice Hall, São Paulo. 5 edição, 2004.
	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
	1. MANSUR, R. Governança de TI: metodologias frameworks e melhores práticas. Brasport, 2007.
	2. MAGALHÃES, I. L.; PINHEIRO, W. B. Gerenciamento de Serviços na Prática: uma abordagem com base na ITIL: inclui ISO / IEC 20.000 e IT FLEX. Novatec, 2007.
	3. STATDLOBER, J. HELP-DESK e SAC com Qualidade. Brasport, 2006.
	Técnico em Informática Concomitante
	IDENTIFICAÇÃO:
	DISCIPLINA:
	PERÍODO:
	CARGA HORÁRIA:
	Banco de Dados
	2º Módulo
	68 horas
	DESCRIÇÃO/EMENTA:
	Histórico / Evolução dos sistemas de gerenciamento de banco de dados; Conceituação (Banco de Dados, Usuários de Bancos de Dados, Visão Geral da Estrutura de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados, Objetivo, Problemas, Chaves, Restrições, Regras de Integridade); Projeto de um Esquema de Banco de Dados Relacional; Diagramas de Entidade Relacionamento; Normalização; Linguagem SQL, modelagem entidade relacionamento, Instalação e configuração do banco de dados MySQL; Recuperar, Inserir, Alterar e Apagar dados no MySQL.
	BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
	1. Ig Ibert Bittencourt, Seiji Isotani, Dados Abertos Conectados, Em busca da Web do Conhecimento, Editora Novatec, 2015.
	1. ALVES, William Pereira. Banco de dados - teoria e desenvolvimento. São Paulo: Érica, 2009.
	3. GUIMARÃES, Célio Cardoso. Fundamentos de banco de dados. São Paulo: Unicamp, 2008.
	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
	1. GILLENSON, M. L. Fundamentos De Sistemas De Gerência De Banco De Dados. LTC, 2006.
	2. GRAVES, M. Projeto De Banco Da Dados Com XML . Makron, 2003.
	3. HEUSER, C. A. Projeto De Banco De Dados. BOOKMAN COMPANHIA ED, 2009.
	4. NIEDERAUER, Juliano. Desenvolvendo Websites Com PHP. 1. ed. Novatec, 2004.
	5. MySQL 5.5, 2010. Disponível em: <http://www.Mysql.Org> Acesso Em 26 De
	Novembro De 2010.
	Técnico em Informática Concomitante
	IDENTIFICAÇÃO:
	DISCIPLINA:
	PERÍODO:
	CARGA HORÁRIA:
	Redes de Computadores
	2º Módulo
	68 horas
	DESCRIÇÃO/EMENTA:
	Tipos de redes; Topologias de redes; Meios de transmissão; Sinais digitais e analógico; Sistemas de comunicação; Modelos de referência de arquiteturas de redes; Componentes de redes; Modelos de organização de empresas; Protocolos de comunicação.
	BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
	1. KUROSE James F. e ROSSA, Keith W., Redes de Computadores e a Internet, 5ª edição, Pearson, 2009.
	2. MORIMOTO Carlos E., Redes, Guia, Prático. Porto Alegre, GDH Press e Sul Editores, 2010.
	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
	1. GONÇALVES, M. Firewalls Guia Completo. 1ª ed. Ciência Moderna, 2000. 656p.
	2. PETERSON, L. L; DAVIE, B. S. Rede de Computadores: uma Abordagem de Sistemas. 3ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 700p.
	3. MARCELO, A., Administração de Intranets em Ambientes Linux – Slackware. Brasport, 2002. 201p.
	Técnico em Informática Concomitante
	IDENTIFICAÇÃO:
	DISCIPLINA:
	PERÍODO:
	CARGA HORÁRIA:
	Laboratório de Hardware
	2º Módulo
	68 horas
	DESCRIÇÃO/EMENTA:
	Eletricidade e eletrônica básicas, Princípios de funcionamento e características dos equipamentos externos, Conexão física e instalação de programas para equipamentos externos, Princípios de funcionamento e características dos equipamentos internos, Conexão física e instalação de programas para equipamentos internos, Procedimentos de segurança para instalação de equipamentos externos e internos ao computador, Procedimentos para instalação de programas, Programas antivírus, Programas de cópia de segurança.
	BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
	1. MORIMOTO, C. E. Hardware II - O Guia Definitivo. 1ª ed. Sul Editores, 2007. 1086p.
	2. VASCONCELOS, L. Hardware na Prática. 3ª ed. Lvc - Laercio Vasconcelos, 2009. 716p.
	3. RAZAVI. Fundamentos de Microeletrônica. 1ª ed. LTC, 2010. 756p.
	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
	1. FERREIRA, S. Montagem de Micros: para Estudantes e Técnicos de PCs. Axcel Books.
	2. MAX, I. Treinamento Profissional em Hardware. Digerati Books.
	3. VASCONCELOS, L., Manual de manutenção de PCs. São Paulo: Makron Books, 2002.
	Técnico em Informática Concomitante
	IDENTIFICAÇÃO:
	DISCIPLINA:
	PERÍODO:
	CARGA HORÁRIA:
	Inglês Instrumental I
	2º Módulo
	34 horas
	DESCRIÇÃO/EMENTA:
	Técnicas de leitura, compreensão e interpretação textual,Identificação de assunto e temática, Gêneros textuais em contextos de uso da Informática, Funções comunicativas da linguagem, Processos de tradução e interpretação textual, Conectivos e outros marcadores textuais, Conjugação verbal - verbos auxiliares, regulares, irregulares e modais, Formas afirmativa, negativa e interrogativa.
	BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
	1. KERNERMAN, Lionel. Password: English Dictionary for Speakers of Portuguese. 2 ed. Editora Martins Fontes, 2001
	2. MURPHY, R. Basic Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
	3. MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
	1. OLIVEIRA, Sara Rejane de F. Estratégias de leitura para inglês instrumental. Brasília: UnB, 1996.
	2. QUINTE, Munich Resident. Inglês Instrumental. São Paulo: Textonovo, 2004.
	3. TORRES, Nelson. Gramática Prática da Língua Inglesa: o inglês descomplicado. São Paulo:Saraiva, 2007.
	4. MICHAELI: Dicionário escolar. São Paulo:Melhoramentos, 2006.
	5. MITIDI, Aldo A. Living Approach: Inglês 2o Grau e Universitário. Campinas: Editora Moandy, 1991.
	Técnico em Informática Concomitante
	IDENTIFICAÇÃO:
	DISCIPLINA:
	PERÍODO:
	CARGA HORÁRIA:
	Desenvolvimento Web I
	2º Módulo
	68 horas
	DESCRIÇÃO/EMENTA:
	Internet; Intranet; Extranets; Navegadores de Internet; Introdução à linguagem HTML; Fundamentos de HTML; Atributos de texto; Inserção de imagens; Links; Tabelas; Atributos de texto; Links; Frames e layers; Formulários; Templates; Botões; CSS.
	BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
	1. SILVA, Maurício Samy, HTML5 - A Linguagem de Marcação que Revolucionou a Web - 1ª Edição, 2011
	2. SILVA, Maurício. Criando Sites Com HTML. 1. ed. Novatec, 2008.

	3. GANNELL, G. O guia essencial de web design com CSS e HTML. 1. ed. Ciência Moderna, 2009.
	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
	5. GANNELL, G. O guia essencial de web design com css e html. 1. ed. Ciência Moderna, 2009.
	Técnico em Informática Concomitante
	IDENTIFICAÇÃO:
	DISCIPLINA:
	PERÍODO:
	CARGA HORÁRIA:
	Saúde e Segurança no Trabalho
	2º Módulo
	34 horas
	DESCRIÇÃO/EMENTA:
	História da Saúde do Trabalhador; Constituição/88 Saúde do Trabalhador, Acidentes no Trabalho, Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), Equipamentos de Proteção Individual (EPI), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), Exames (admissional, periódico, demissional), Normas Regulamentadoras-NR’S, Comissão interna de Prevenção de Acidentes (CIPA),Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), Programa de Prevenção de Riscos Ocupacionais (PPRA), Ergonomia, principais doenças do trabalho,procedimentos gerais de Primeiros Socorros.
	BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
	1. BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Segurança e Saúde no
	Trabalho. www.mte.gov.br.
	2. BEDRIKOW, B. Ramazzini – O Pai da Medicina do Trabalho. CIPA Jornal. 1956.
	3. SALIBA, T.M., PAGANO, S.C.R.S. Legislação de segurança, acidente do
	trabalho e saúde do trabalhador. Ed. LTR, 2007.
	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
	1. FUNDACENTRO - Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e
	Medicina do Trabalho.
	2. BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da unidade de emergência / Hospital São Rafael – Monte Tabor , Ministério da Saúde. – 10. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2002
	3. VIEIRA, S.I. Manual de saúde e segurança no trabalho. Ed. LTR, 2005.
	4. BULHÕES, Ivone. Enfermagem do Trabalho. Rio de Janeiro, 2000.
	5. CAMPOS, A. A. M. CIPA – Comissão Interna de Acidentes: uma nova
	abordagem. 5º edição. São Paulo: Editora Senac, 2002.
	Técnico em Informática Concomitante
	IDENTIFICAÇÃO:
	DISCIPLINA:
	PERÍODO:
	CARGA HORÁRIA:
	Projeto de Sistemas
	3º Módulo
	34 horas
	DESCRIÇÃO/EMENTA:
	A Abordagem da Orientação a Objetos para o Desenvolvimento de Sistemas; Conceitos de modelagem orientada a objetos e reutilização. Estratégias para especificação de sistemas orientados a objetos; A UML (Unified Modeling Language); Ferramentas CASE para modelagem de objetos utilizando UML; O RUP (Rational Unified Process). Estudos de Caso.
	BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
	1. GUEDESb, Gilleanes T. A, UML 2 - Guia Prático - 2ª Edição, ED. NOVATEC, 2014.
	2. TEOREY, Toby; LIGHTSTONE, Sam;NADEAU, Tom. Projeto e modelagem de bancos de dados, 4 ed Campus, 2007.
	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
	1. PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software. 6. ed. São Paulo: McGraw-Hill Brasil, 2006.
	2. VARGAS, Ricardo Viana. Gerenciamento de projetos – estabelecendo diferenciais competitivos. Rio de Janeiro: Brasport, 2005.
	3.VASQUEZ, Carlos Eduardo et al. Análise de pontos de função: medição, estimativas e gerenciamento de projetos de software. 5. ed. São Paulo: Érica, 2006.
	Técnico em Informática Concomitante
	IDENTIFICAÇÃO:
	DISCIPLINA:
	PERÍODO:
	CARGA HORÁRIA:
	Laboratório de Redes
	3º Módulo
	68 horas
	DESCRIÇÃO/EMENTA:
	Normas, convenções e padrões de redes; Interconexão e endereçamento de redes; Especificações e configurações de servidores de rede; Configuração de aplicação de redes.
	BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
	1. FOROUZAN, B. A . Comunicação de dados e rede de computadores. 4ª ed. McGraw-Hill, 2008. 1168p.
	2. MORIMOTO, C. E. Redes e Servidores Linux. 2ª ed. Sul Editores, 2006, 443p.
	3. TANENBAUM, A. S. Redes de Computadores. 4ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 955p.
	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
	1. GONÇALVES, M. Firewalls Guia Completo. 1ª ed. Ciência Moderna, 2000. 656p.
	2. PETERSON, L. L; DAVIE, B. S. Rede de Computadores: uma Abordagem de Sistemas. 3ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 700p.
	3. MARCELO, A. Administração de Intranets em Ambientes Linux – Slackware. Brasport, 2002. 201p.
	4. MINASI, M. Dominando o Windows Server 2003: a Bíblia. 1ª ed. Makron Books, 2003. 1408p.
	5. BATTISTI, J. Windows Server 2008. 1ª ed. Nova Terra, 2009. 1748p.
	Técnico em Informática Concomitante
	IDENTIFICAÇÃO:
	DISCIPLINA:
	PERÍODO:
	CARGA HORÁRIA:
	Laboratório Sistemas Operacionais
	3º Módulo
	68 horas
	DESCRIÇÃO/EMENTA:
	Análise de Sistemas Operacionais, Simulações e estudo de casos, Ambiente Windows, Ambiente Linux.
	BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
	1. PREPPERNAU, J.; COX, J. Windows 7 – Passo a Passo. 1ª ed. Bookman, 2010. 544p.
	2. HILL, B. M.; BACON, J. O Livro Oficial do Ubuntu. 2ª Ed. Bookman, 2008. 448p.
	3. MANZANO, A. L. N. G. Microsoft Windows 7 Professional: Guia Essencial de Aplicação. 1ª ed. São Paulo: Érica, 2010. 296p.
	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
	1. FERREIRA, R. E. Linux: Guia do Administrador do Sistema. 2ª ed. Novatec, 2008. 720p.
	2. MAZANO, A. L. N. G.; TAKA, C. E. M. Estudo Dirigido de Microsoft Windows 7 Ultimate. 1ª ed. São Paulo: Érica, 2010. 176p.
	3. SILBERSCHATZ, G; GAGNE, G.; GALVIN, P. B. Fundamentos de Sistemas
	Operacionais. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 600p.
	4. TANENBAUM, A. S. Sistemas Operacionais Modernos. 2ª ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2003. 707p.
	5. TOSCANI, S. Sistemas Operacionais. 4ª ed. Artmed, 2010. 375p.
	Técnico em Informática Concomitante
	IDENTIFICAÇÃO:
	DISCIPLINA:
	PERÍODO:
	CARGA HORÁRIA:
	Computação Gráfica
	3º Módulo
	68 horas
	DESCRIÇÃO/EMENTA:
	Histórico dos editores gráficos; Conceitos básicos; Abordagem teórico-prática do design gráfico; Aplicativos gráficos; Dispositivos periféricos gráficos de entrada e saída; Geometria plana; Modelagem e transformações geométricas 2D; Cores; Exibição e tratamento de imagens digitais; Geometria espacial básica; Computação gráfica; Animação gráfica.
	BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
	1. ALVES, W. P. Coreldraw X3: Ilustrações Profissionais. 1ª ed. São Paulo: Érica, 2007. 384p.
	2. ALVES, W. P. Corel Drawn 11: Descobrindo e Conquistando. 1ª ed. São Paulo: Érica, 2003. 368p.
	3. MANZI, F. Flash 8 Professional: Criando Além da Animação. 1ª ed. Érica, 2005.
	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
	1. MEDEIROS, F. V.; ARAI N. K. Flash 8 Professional: Fundamentos e Aplicações: para Windows. 1ª ed. Érica, 2005. 348p.
	2. MURDOCK, K. L. Ilustrator 9: a Bíblia. 1ª ed. Campus, 2001. 776p.
	3. MANZI, F. Dreamweaver 8: Criação de Sites e Loja Virtual. 1ª ed. Érica, 2005.
	4. ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Flash CS3 Professional: Classroom in a Book – Guia Oficial de treinamento. 1ª ed. Artmed, 2008. 347p.
	Técnico em Informática Concomitante
	IDENTIFICAÇÃO:
	DISCIPLINA:
	PERÍODO:
	CARGA HORÁRIA:
	Desenvolvimento Web II
	3º Módulo
	68 horas
	DESCRIÇÃO/EMENTA:
	Integração com banco de dados (MySQL); Instalação e utilização do PHPMyAdmin; Programação Orientada a Objeto em PHP; Arquitetura MVC; Utilização de Frameworks; Integração PHP com XML; AJAX; Criptografia.
	BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
	5. NIEDERAUER, J. Desenvolvendo Websites Com Php. Novatec, 2004.
	Técnico em Informática Concomitante
	IDENTIFICAÇÃO:
	DISCIPLINA:
	PERÍODO:
	CARGA HORÁRIA:
	Inglês Instrumental II
	3º Módulo
	34 horas
	DESCRIÇÃO/EMENTA:
	Continuidade ao processo de aprendizagem do Inglês instrumental para a leitura de textos da área da Informática, ampliação das habilidades e as estratégias de compreensão escrita que favoreçam uma leitura mais eficiente de textos variados, Ordenação frasal (word order), Tempos verbais, Pronomes interrogativos (Question words), Phrasal verbs,Verbos regulares e irregulares, Desenvolvimento de glossário técnico.
	BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
	1. KERNERMAN, Lionel. Password: English Dictionary for Speakers of
	Portuguese. 2 ed. Editora Martins Fontes, 2001
	2. MURPHY, R. Basic Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
	3.MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
	1. OLIVEIRA, Sara Rejane de F. Estratégias de leitura para inglês instrumental. Brasília: UnB, 1996.
	2. QUINTE, Munich Resident. Inglês Instrumental. São Paulo: Textonovo, 2004.
	3. TORRES, Nelson. Gramática Prática da Língua Inglesa: o inglês descomplicado. São Paulo:Saraiva, 2007.
	4. MICHAELI: Dicionário escolar. São Paulo:Melhoramentos, 2006.
	5. MITIDI, Aldo A. Living Approach: Inglês 2o Grau e Universitário. Campinas: Editora Moandy, 1991.
	Técnico em Informática Concomitante
	IDENTIFICAÇÃO:
	DISCIPLINA:
	PERÍODO:
	CARGA HORÁRIA:
	Libras (OPTATIVA)
	3º Módulo
	68 horas
	DESCRIÇÃO/EMENTA:
	Cultura, identidade e comunidades surdas. Representações históricas sobre os
	surdos e a surdez. Políticas públicas e políticas linguísticas na educação de surdos. Desenvolvimento linguístico do sujeito surdo. LIBRAS – aspectos gramaticais. Ensino da língua portuguesa para surdos, avaliação e currículo. Intérprete de língua de sinais. Língua de Sinais Brasileira – Gramática em contexto e sinais básicos.
	BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
	1. GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.
	2. LODI, Ana Claudia Balieiro (org.) Letramento e minorias. Porto Alegre: Mediação, 2002.
	3. LOPES, Maura Corcini. Surdez & Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
	1. CAPOVILLA, Fernando César. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira I e II. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2001.
	2. FELIPE, Tanya A. Libras em Contexto. Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos. MEC: SEESP, Brasília, 2001.
	3. FERNANDES, Elalia. Surdez e Bilingüismo. Porto Alegre: Organizadora Mediação, 2005.
	4. SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. 3. ed. Porto Alegre: Mediação, 2005.
	Técnico em Informática Concomitante
	IDENTIFICAÇÃO:
	DISCIPLINA:
	PERÍODO:
	CARGA HORÁRIA:
	Oficina de Artes (OPTATIVA)
	3º Módulo
	68 horas
	DESCRIÇÃO/EMENTA:
	Arte como produção social, cultural e histórica. A Arte-Educação : Realidade e desafios.
	BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

