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D i s p õ e sobre a criação do
Curso Técnico em
Administração na forma
integrada ao Ensino Médio no
Campus Viana do Instituto
Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Maranhão.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais consagradas na Lei nº 11.892/2008 de
29/12/2008, publicada no D.O.U de 30/12/2008; com base no Decreto Presidencial de 11 de novembro de 2020,
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considerando a decisão do plenário deste Conselho Superior na 59ª Reunião Ordinária
de 12 de fevereiro de 2021; e,

considerando, ainda, o que consta no Processo 23249.017227.2020-39;
    

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a criação do Curso Técnico em Administração na forma integrada ao Ensino
Médio no Campus Viana do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.

Parágrafo Único- Serão oferecidas 40 vagas.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.  

(assinado eletronicamente)
            CARLOS CESAR TEIXEIRA FERREIRA

               Presidente



Código Verificador:
Código de Auten cação:

Documento assinado eletronicamente por:

Carlos Cesar Teixeira Ferreira, REITOR - CD1 - GAB-REIT , em 22/02/2021 18:15:44.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 17/02/2021. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
h ps://suap.ifma.edu.br/auten car-documento/ e forneça os dados abaixo:

222728
163c8a2e92



 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

CAMPUS VIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO NA 

FORMA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO 
  

 

 

 

 

EIXO TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viana 

2020



 

 

 

 

 

 

REITOR 

 Francisco Roberto Brandão Ferreira 

 

PRÓ-REITORA DE ENSINO 

. Ximena Paula Nunes Bandeira Maia da Silva 

 

DIRETOR-GERAL DO CAMPUS VIANA 

Fábio Lustosa Souza 

 

DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO CAMPUS VIANA 

Jodelma Castelo Branco Mendes 

 

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CAMPUS VIANA 

Anderson Gedeon Buzar Reis 

 

 

ELABORADORES 

 

Anderson Gedeon Buzar Reis 

Jodelma Castelo Branco Mendes 

José de Arimatea de Sousa 

Marcelo Mendonça Teixeira 

Veríssimo Nascimento Ramos dos Santos 

Inês Alves de Sousa 

 

 

 

 

 

Viana  

2020



 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 IDENTIFICAÇÃO 4 

2 JUSTIFICATIVA 4 

3 OBJETIVOS DO CURSO 8 

3.1 Objetivo Geral 8 

3.2 Objetivos Específicos 8 

4 REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 9 

5 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 10 

6 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 11 

6.1 Matriz Curricular 14 

6.2 Ementário 15 

6.3 Prática Profissional Integrada 54 

6.4 Estágio Supervisionado 57 

7 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E 

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 59 

8 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 60 

9 BIBLIOTECA: Instalações e equipamentos 62 

9.1 Biblioteca: normas gerais de funcionamento 62 

10 ESTRUTURA FÍSICA 63 

11 PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 65 

11.1 Corpo Docente 66 

11.2 Corpo Técnico Administrativo 67 

12 CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS 68 

REFERÊNCIAS 68 

ANEXO I 71 

ANEXO II 72 

 

 

 

 



 

 

 

Curso Técnico em Administração na forma integrada 
Campus Viana - MA 

4 

  1 IDENTIFICAÇÃO 

 

A adoção da nomenclatura, a carga horária e o perfil descritivo do curso Técnico em 

Administração na forma integrada ao ensino médio, deu-se de acordo com as orientações do Catálogo 

Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio. O Catálogo é uma importante referência para a oferta dos cursos 

técnicos de nível médio nos diferentes sistemas de ensino Federal, Estadual/Distrital e Municipal do 

país. 

Denominação do Curso Técnico em Administração  

Eixo Tecnológico Gestão e Negócios 

Forma de oferta 
Integrada ao Ensino Médio 

Modalidade de oferta 
Presencial 

Título conferido Técnico em Administração 

Local da oferta  Campus Viana 

Turno de funcionamento Matutino ou Vespertino 

Número de vagas 40 

Carga horária total 3.200 horas 

Público-Alvo Ensino Fundamental Completo 

Tempo mínimo e máximo para 

integralização 

Mínimo de 03 (três) anos e Máximo de 06 (seis) anos. 

Endereço 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – 

IFMA Campus Viana, localizado na Rodovia MA 014 – KM 48 – 

Povoado São Pedro. CEP: 65.215-000 – Viana –MA 

Autorização de funcionamento Portaria MEC nº 1.074, de 30 de dezembro de 2014 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão é uma autarquia com 

atuação no Estado do Maranhão, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didático-pedagógica e disciplinar. No intuito de contemplar a sua missão, visão e valores 

institucionais, o IFMA está focado na produção e na difusão do conhecimento científico e 

tecnológico, por meio do ensino, pesquisa, extensão e inovação, objetivando o desenvolvimento da 

Região na qual está inserido e oportunizando à comunidade trabalhadora e escolar, inclusive alunos 

com  necessidades educacionais especiais, uma verticalização do ensino a partir de cursos que estejam 

intimamente agregados à realidade da produção regional, considerando os arranjos socioprodutivos 

da Baixada maranhense onde o Campus Viana está inserido.
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O Campus Viana do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

(IFMA) integra a Fase III do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica do Ministério da Educação, tendo a sua autorização de funcionamento em 30 de 

dezembro de 2014, através da Portaria MEC nº 1.074. Situada na área que se convencionou “Baixada 

Maranhense”, mais especificamente na Região de Campos e Lagos, a cidade de Viana conta com uma 

população de 50.257 habitantes e ocupa uma área de 1.162,5 Km2 e IDH 0,619 médio, de acordo 

com dados do Censo do IBGE de 2010. 

O munícipio cresce de modo acelerado no setor de prestação de serviços, e, por conseguinte, 

há um aumento no número de oportunidades, que seguramente, refletiram os resultados da audiência 

pública que identificou os eixos tecnológicos e cursos a serem ofertados no Campus Viana (IFMA, 

2014). A chegada do Campus beneficia ainda os municípios vizinhos de Arari, Cajari, Penalva, Pedro 

do Rosário, Vitória do Mearim, Matinha, São João Batista, Cajapió e Olinda Nova do Maranhão.  

O Campus está estrategicamente localizado às margens da Rodovia MA 014 – KM 48 – 

Povoado São Pedro. CEP: 65.215-00 0 – Viana –MA, em região de acesso para várias outras cidades 

da Microregião da Baixada Maranhense, conforme figura 1. 

 

Figura 1 – Localização do Campus Viana 

 

        Fonte: Google, 2020. 

 

A Lei nº 11.892/2008 que trata da criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia preceitua que um de seus objetivos é colaborar com o desenvolvimento local e regional 

por meio de ofertas de cursos técnicos, tecnológicos, que visem à consolidação e o fortalecimento 

dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das 

potencialidades de cada região (BRASIL, 2008). Nesse sentido exige - se da educação profissional e 
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tecnológica o desafio de renovar-se continuamente para atender de forma efetiva às necessidades 

sociais e econômicas nas diferentes regiões do país. As vocações regionais representam as demandas 

concretas dos setores produtivos, bem como aquelas vocações que se apresentam sob a forma de 

potencialidades para futuras demandas. Desse modo, torna-se fundamental integrar os cursos a serem 

ofertados com os arranjos produtivos locais, oportunizando geração de emprego e renda, e, 

consequentemente, diminuindo as desigualdades sociais (SILVA e TERRA, 2013).    

Segundo Reis (2008), as potencialidades da Região dos Lagos, onde Viana se encontra 

inserida, estão relacionadas às seguintes atividades: pecuária (bovinocultura e bubalinocultura de leite 

e corte); suinocultura, apicultura e meliponicultura; piscicultura e pesca artesanal; agricultura 

(mandioca, arroz, milho); extrativismo vegetal (babaçu, buriti, carnaúba, bacaba, pequi, junco e 

bacuri) além de turismo, comércio e prestação de serviços. Sendo, assim, o campus Viana se propõe 

inicialmente a ofertar cursos que contemplem os eixos tecnológicos de Recursos Naturais, Informação 

e Comunicação e Gestão e Negócios, entre os cursos estão: o curso técnico em Agricultura, Técnico 

em Aquicultura,  Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Administração e Técnico 

em Comércio. Assim, busca-se desenvolver uma educação profissional sintonizada com as 

potencialidades da Baixada Maranhense com foco no desenvolvimento socioeconômico e 

sustentável. Para isso, o Campus conta com uma ampla estrutura física, com possibilidades de 

expansão pela sua vasta área, conforme figura 2. 

 

Figura 2 – Vista aérea do Campus IFMA – Cidade de Viana (MA) 

 

              Fonte: Arquivo do Campus. 
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Nesse sentido, no que tange ao setor educacional as políticas públicas devem incluir conteúdos 

e ações comuns para a formação de uma identidade regional, com vistas a alcançar uma educação de 

qualidade para todos. Devem possibilitar, ainda, a qualificação de trabalhadores e a ampliação da 

vinculação da educação com o trabalho visando a emancipação humana. 

Conforme a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008: 

 

Art. 2º Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos 

técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas. (BRASIL, 2008) 

 

Desse modo, o Campus Viana, em cumprimento à legislação vigente que rege o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, quanto às finalidades, características e 

objetivos dos Institutos Federais, propõe a oferta de cursos técnicos de nível médio e cursos de 

formação inicial e continuada em eixos que contribuirão para o desenvolvimento municipal e 

regional. 

Nesse contexto, a área profissional da Gestão, por sua própria natureza de atividade-meio, 

está presente em todas as atividades econômicas. Pode-se dizer, de forma genérica, que as atividades 

de gestão permanecem direcionadas a oferta de apoio administrativo e logístico a todas as cadeias 

produtivas, qualquer que seja o setor econômico no qual ela se desenvolva. Assim, é possível 

identificar a necessidade de se planejar de forma organizada e sistemática, tanto o apoio às atividades 

agropecuárias e extrativas como às atividades industriais ou de comercialização e prestação de 

serviços. Essa característica faz com que os especialistas em Gestão possam ser encontrados em 

praticamente todas as organizações públicas ou privadas, de todos os portes e qualquer que seja o seu 

ramo de atividade. 

A escolha de cursos no eixo tecnológico de Gestão e Negócios, justifica-se também, pelo fato 

do município de Viana apresentar uma economia em expansão, com visível crescimento na demanda 

por profissionais qualificados e habilitados para suprir as necessidades das áreas de comércio, 

indústria e serviços. De acordo com Dados do IBGE, o município, conta com (371) empresas atuantes 

(IBGE,2014). O número significativo de empresas que têm investido em oferta de capacitação para 

os seus funcionários reflete a carência que o setor enfrenta em relação à qualificação dos profissionais, 

o qual se revela basicamente, segundo informações do próprio segmento e da Associação Comercial 

do município, na falta de noções básicas de informática, de comunicação, de matemática, de 

atendimento ao público, empreendedorismo, prospecção mercadológica e marketing, 

desenvolvimento interpessoal e legislação, normas técnicas, responsabilidade e sustentabilidade 
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social e ambiental, ética profissional além da dificuldade de trabalhar em equipe, de aprender novas 

habilidades, funções e competências profissionais necessárias para os mais variados setores 

produtivos.  

Assim, considerando o contexto econômico pelo qual passa o Território Campos e Lagos e 

ainda, visando responder às demandas por profissionais que atendam à necessidade desta realidade 

emergente no Estado e no mundo, o IFMA-Campus Viana justifica a oferta do Curso Técnico em 

Administração na forma Integrada ao Ensino Médio, por entender que estará favorecendo a elevação 

da qualidade dos serviços prestados à população nesta área da atividade econômica, formando o 

Técnico em Administração, através de um processo de apropriação e de produção de conhecimentos 

científicos e tecnológicos, além de impulsionar o desenvolvimento econômico da região. 

Considerando ainda que, o curso na forma integrada proporciona o diálogo com os diversos 

campos do trabalho, da ciência, tecnologia, da cultura e que, possibilita a compreensão e discussão 

das relações sociais de produção e trabalho e o domínio intelectual das tecnologias pertinentes ao 

curso, é importante destacar que o Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio, se propõe 

a desenvolver atividades referentes às práticas profissionais o mais próximo possível da realidade 

oportunizando vivências concretas relacionadas ao mundo do trabalho. Sem, contudo, deixar de lado 

a formação geral do cidadão e o seu pleno desenvolvimento, pois entendemos a importância da 

formação humana integral e unilateral destes alunos, numa perspectiva inclusiva e integradora.  

Portanto, um curso bem estruturado e adequado à realidade regional pode contribuir na 

formação de futuros especialistas em gestão e administração empresarial, capacitando profissionais 

para atuarem de forma mais humana, dinâmica e criativa aproveitando oportunidades e desafios no 

mundo do trabalho. 

 

3 OBJETIVOS DO CURSO 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

Formar um profissional-cidadão capaz de articular teoria à prática, em sintonia com os 

conhecimentos, competências, habilidades e atitudes que são necessários ao pleno desenvolvimento 

das atividades inerentes às práticas administrativas.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

  

 Contribuir para a formação crítica e ética frente às inovações tecnológicas, avaliando seu 
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impacto no desenvolvimento e na construção da sociedade;  

 Estabelecer relações entre o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia e suas implicações 

para a educação profissional e tecnológica, comprometendo-se com a formação humana 

integral; estimular a capacidade crítico-reflexiva, associada a valores éticos, sociais e culturais 

que edificam e consolidam o perfil profissional do curso; 

 Proporcionar o desenvolvimento pessoal e profissional através da articulação dos 

conhecimentos científico, tecnológico e culturais, considerando os aspectos humanos, 

econômicos e sociais na dimensão de totalidade da formação humana;  

 Compreender, a partir dos arranjos produtivos locais o funcionamento das organizações, 

considerando as relações socioculturais e econômicas no contexto de sua atuação; 

 Habilitar profissional com perfil criativo, inovador, competente, atualizado e com espírito 

empreendedor;  

 Assessorar e/ou gerir processos nas áreas de pessoas, marketing, operações, produção, 

finanças nas organizações; 

 Criar parcerias com empresas produtivas, a fim de facilitar a atualização constante dos alunos.  

 Preparar profissionais em condições de acompanhar as mudanças do mundo atual e incorporá-

las ao seu trabalho. 

 

4 REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 

 
 

De acordo com o que estabelece o artigo 19 da Resolução CONSUP/IFMA Nº 14/2014, o 

acesso ao Curso Técnico em Administração na forma integrada ao ensino médio do Campus Viana 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão será realizado através de 

processo seletivo para estudantes portadores do certificado de conclusão do ensino fundamental, 

emitido por instituição pública ou privada devidamente legalizada e/ou transferências de outros 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, desde que a transferência atenda aos requisitos 

legais, estabelecidos no regimento interno.  

O ingresso do estudante dar-se-á por meio de processo seletivo a ser divulgado por edital 

publicado na imprensa oficial e no sítio da instituição, com indicação dos requisitos, condições e 

sistemática do processo, além do número de vagas oferecidas. O estudante somente poderá ingressar 

no curso se apresentar o certificado ou documento equivalente de conclusão do Ensino Fundamental, 

no ato da matrícula.   

Tanto a Constituição Federal, quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

n° 9.394/1996) orientam que o ensino será ministrado com base na "igualdade de condições para   o 
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acesso e a permanência na escola" (LDB, Art. 3º, Inciso I). Nesse sentido, o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA, por intermédio dos seus órgãos colegiados, 

define estratégias específicas de seleção dos seus estudantes pelo sistema de cotas, de sorte a 

contemplar as situações diferenciadas, até mesmo como uma forma de equalizar as oportunidades de 

ingresso àqueles que, sem a definição de cotas específicas, teriam dificuldades em garantir os seus 

direitos de ingresso nos cursos em questão. 

 

5  PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

 

O Técnico em Administração é o profissional que executa operações administrativas relativas 

a protocolos e arquivos, confecção e expedição de documentos e controle de estoques. Aplica 

conceitos e modelos de gestão em funções administrativas. Opera sistemas de informações gerenciais 

de pessoal e de materiais, utilizando as ferramentas de informática como suporte às operações 

organizacionais. Este profissional poderá atuar em instituições públicas, privadas e do terceiro setor 

ou em seu próprio negócio, no exercício pleno de suas atribuições, deverá ser um indivíduo 

responsável, criativo, crítico, diligente, prudente, pontual e ético. Deve também ter espírito 

empreendedor, de liderança e ser participante no processo transformador da sociedade.  

Ao concluir o Curso Técnico em Administração o egresso estará apto para organizar e 

executar os princípios básicos administrativos de planejamento, organização, direção e controle das 

atividades no mercado, sendo capaz de:  

 Executar operações administrativas relativas a protocolos e arquivos, confecção e expedição 

de documentos e controle de estoques. 

 Aplicar conceitos e modelos de gestão em funções administrativas. 

 Operar sistemas de informações gerenciais de pessoal e de materiais. 

 

6 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

  

A organização curricular do Curso Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio, 

considera a autonomia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA 

para a criação de cursos, conforme a Lei 11.892/2008.  Observa as determinações legais presentes na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96, da Resolução CNE/CEB nº 3/2008 

que dispõe sobre a instituição e implantação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível 

Médio, da Resolução CNE/CEB nº 4/2012 que define a nova versão do Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos de Nível Médio, a Resolução CNE/CEB nº 1/2014  -  que atualiza e  define novos  critérios 
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para a composição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, da Resolução CNE/CEB nº 06/2012- 

que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível  

Médio, através do Parecer CNE/CEB nº 11/2012, da Resolução CONSUP/IFMA nº 14/2014 que 

aprova as Normas Gerais da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, da Resolução 

CONSUP/IFMA nº 042/2016 que aprova a Política de Estágio e Egresso do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; da Resolução CONSUP/IFMA nº 122/2016 que 

dispõe acerca das normas de Estágio Supervisionado para Cursos da Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio de Graduação do IFMA, da Resolução CONSUP/IFMA nº 105/2019 que dispõe sobre 

as Diretrizes Institucionais para os Cursos Técnicos Integrados ao ensino médio no IFMA e da 

Resolução CONSUP/IFMA nº 114/2019 que dispõe sobre as Normas de Avaliação do Processo 

Ensino-Aprendizagem dos Cursos Técnicos do IFMA.  

A proposta pedagógica do curso Técnico em Administração compreende o processo de 

aprendizagem, a partir da indissociabilidade entre teoria e prática; o trabalho assumido como 

princípio educativo, tendo sua integração com a ciência, a tecnologia e a cultura como base da 

proposta político-pedagógica e do desenvolvimento curricular” (BRASIL, 2012), nesse sentido a 

atividade prática constitui-se como ponto de partida para a construção de conceitos, uma vez que é 

através do trabalho que homens e mulheres se humanizam, criam, recriam e constroem suas 

consciências. Portanto, o trabalho aqui é entendido como fundamental para a vida humana, formador 

e não o trabalho alienante e redutor do ser humano. 

Outro princípio a ser ressaltado é a “[...] contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade 

na utilização de estratégias educacionais favoráveis à compreensão de significados e à integração 

entre a teoria e a vivência da prática profissional [...]” (BRASIL, 2012b).  

Estando o currículo alicerçado no trabalho como atividade formadora e emancipadora na 

adoção de estratégias educativas que encaminhem para articulação dos conhecimentos teóricos e 

práticos, essenciais para a construção dos conhecimentos, bem como a interdisciplinaridade entre os 

componentes curriculares, serão adotadas durante todo o curso práticas que consolidem os princípios 

aqui apresentados.  

A aprendizagem ocorre quando os estudantes conseguem ter uma mudança de perspectiva 

entre o conhecimento que se tinha e aquilo que eles passam a ter depois do aprendizado. Sendo assim, 

não se trata de memorizar e sim construir relações entre o que se sabe (conhecimentos prévios) e 

aquilo que se tem a aprender. Portanto, a aprendizagem acontece nas relações estabelecidas com o 

conhecimento, com os outros e com quem ensina. Além disso, precisa ter aplicação, seja direta ou 

indireta (RODRIGUES, 2014).
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O currículo também se baseia no princípio de reconhecimento dos sujeitos e suas diversidades, 

bem como no reconhecimento das identidades de gênero e étnico-raciais, dos povos indígenas, 

quilombolas e populações do campo. Desse modo, cabe observar as determinações legais na Lei 

11.645/2008 que altera a LDB e inclui como obrigatoriedade, a inserção no currículo: Da temática 

“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, ministrada em especial nas disciplinas de Artes, 

de Língua Portuguesa e História que visa à construção de um ambiente escolar favorável contribuindo 

de forma mais sistemática para o enfrentamento do racismo, em suas articulações com as 

desigualdades de gênero, renda, orientação sexual, existência de deficiência, entre outras. Como 

ponto central na organização curricular, temos: a valorização da cultura e da história africana, afro-

brasileira e indígena; o estimulo para o reconhecimento e a valorização de outras perspectivas, 

conhecimentos, histórias e culturas inseridos no currículo e nas práticas pedagógicas. Os conteúdos 

envolvendo as temáticas, ora apresentados, não se constituem em novas áreas de conhecimento, ao 

contrário, eles perpassam todas as disciplinas, integradas ao currículo através da transversalidade, 

pois estão presentes de diversas formas na vida cotidiana e serão relacionados e contextualizados nas 

diferentes áreas. 

a)  Da inserção de conteúdos relativos a Direitos Humanos e prevenção de violência, tendo como 

diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), observada a 

produção e distribuição de material didático adequado. (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014), 

observando-se o que segue: 

      A educação em direitos humanos como um dos eixos norteadores de todo o currículo e inserida 

na parte diversificada do mesmo, não deverá ser tratada como uma disciplina, sendo responsabilidade 

de todas as áreas de conhecimento de forma a conduzir à emancipação das pessoas, a criticidade e 

que repudie todas as formas de violência. 

b) Da inclusão dos princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma 

integrada aos conteúdos obrigatórios (Lei 12.608/2012). Em atendimento do disposto na Lei 

12.608/2012 optou-se pela inclusão dos princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental 

de forma transversal aos conteúdos obrigatórios em formato de propostas de atividades/ação;  

c) Da Exibição de Filmes de produção nacional (Lei nº 13.006, de 2014) 

            Atendendo ao disposto na Lei nº 13.006, de 2014, os docentes e/ou a equipe pedagógica, 

obrigatoriamente, realizarão atividades que envolvam a exibição de filmes de produção nacional 

respeitando-se o quantitativo mínimo de horas previstas na Lei (2 horas mensais); 

d) Da Inclusão da educação alimentar e nutricional entre os temas transversais de que trata o 

Art.26 da LDB nº 9394/96, conforme disposto no § 9º A;
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e) Da Inclusão da educação ambiental conforme determina as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação Ambiental (Resolução CNE/CP nº2/2012) com abordagem curricular integrada e 

transversal perpassando todo o curso, relacionando a dimensão ambiental à justiça social, aos direitos 

humanos, à saúde, ao trabalho, ao consumo. 

A proposta curricular do curso está pautada na perspectiva do currículo integrado que exige 

uma ruptura com a hierarquia dos conteúdos, partindo das áreas do conhecimento, relacionando a 

formação geral com a especificidade da formação. Embora organizado de forma integrada, a proposta 

curricular possibilita a identificação da carga horária das partes de Formação Geral, Diversificada e 

Formação Profissional.  

O curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio será desenvolvido de forma 

presencial, organizado no desenho curricular em séries anuais. Apresenta uma organização curricular 

flexível, possibilitando a educação continuada e permitindo ao estudante acompanhar as mudanças 

de forma autônoma e crítica.  Seus componentes curriculares estão organizados em 3 (três) anos, 

correspondendo cada 1 (um) ano a uma série, sendo 6 (seis) horas-aula diárias, mais duas horas-aulas 

semanais no contra turno (Educação Física nas três séries), totalizando 32 horas semanais.  

A Matriz Curricular encontra-se organizada em hora/aula de 50 minutos para todos os 

componentes curriculares que se constituem na formação geral e parte diversificada, com (2.880 

horas/aulas) e formação profissional com (960 horas/aulas), totalizando 3.840 horas/aulas o que 

garante o mínimo de 3.200 horas relógio ao final do curso. Cada série será desenvolvida em no 

mínimo, 200 dias letivos. Considerando que na Educação Profissional não é possível conhecer a 

realidade somente a partir dos conhecimentos específicos, a relação com a formação geral e a parte 

diversificada é fator imprescindível no contexto da formação técnica. Assim, os componentes 

curriculares da formação geral e formação profissional integram-se de forma a constituir uma só 

proposta que visa a formação integral do educando.  

O curso também deverá estimular a participação do aluno em projetos de pesquisa e/ou 

extensão, bem como em congressos, seminários e workshops, visitas técnicas, atividades em equipe, 

defesa e apresentação de seminários entre outros. Há ainda o fomento ao desenvolvimento e defesa 

de planos e atividades como programas de monitoria, aprimoramento discente na busca constante 

pela junção da teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem. 
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6.1. Matriz Curricular 

 

CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO NA FORMA INTEGRADA AO ENSINO MÉDIO 

COMPONENTES CURRICULARES 

CARGA HORÁRIA 
C.H 

TOTAL 

TOTAL 

BNC + 

FPP 1º Ano 2º Ano 3º Ano 

CH CH CH CH CH CH 
  

SEM. ANO SEM. ANO SEM. ANO 

LINGUA PORTUGUESA 3 120 3 120 3 120 360 

2880 

ARTE 2 80 2 80 1 40 200 

INFORMÁTICA BÁSICA 2 80 - - - - 80 

EDUCAÇÃO FÍSICA 2 80 2 80 1 40 200 

LINGUA INGLESA 2 80 2 80 2 80 240 

MATEMÁTICA 3 120 3 120 3 120 360 

FÍ SICA 2 80 2 80 2 80 240 

QUÍMICA 2 80 2 80 2 80 240 

BIOLOGIA 2 80 2 80 2 80 240 

HISTÓRIA 2 80 2 80 2 80 240 

GEOGRAFIA 2 80 2 80 2 80 240 

FILOSOFIA 1 40 1 40 1 40 120 

SOCIOLOGIA 1 40 1 40 1 40 120 

Subtotal 26 - 24 - 22 - 2880 
 

GESTÃO DE MARKETING E VENDAS 2 80 - - - - 80 

960 

CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA 2 80 - - - - 80 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO 2 80 - - - - 80 

GESTÃO DA PRODUÇÃO, MATERIAIS E 

LOGÍSTICA 
- - 3 120 - - 120 

INSTITUIÇÕES DO DIREITO PÚBLICO E 

PRIVADO 
- - 2 80 - - 80 

GESTÃO DE PESSOAS - - 2 80 - - 80 

PROJETO INTEGRADOR I - - 1 40 - - 40 

EMPREENDEDORISMO - - - - 2 80 80 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - - - - 2 80 80 

CONTABILIDADE DE CUSTOS - - - - 2 80 80 

NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA - - - - 2 80 80 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - - - - 1 40 40 

PROJETO INTEGRADOR II - - - - 1 40 40  

Subtotal 6 - 8 - 10 - 960 

3840 
TOTAL DE HORAS SEMANAIS 32 - 32 - 32 - - 

TOTAL DE HORAS ANUAIS - 1280 - - 1280 - 1280 

TOTAL DA CARGA HORÁRIA DAS OBRIGATÓRIAS (AULAS DE 50 MINUTOS) 3.840 

TOTAL DA CARGA HORÁRIA (CARGA HORÁRIA EM 60 MIN) 3.200 
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6.2 Ementário 

 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA – 1º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 120 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 

HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

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

contextos relevantes para sua vida; 

● Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de 

caracterização dos sistemas de comunicação; 

● Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que singularizam as 

variedades linguísticas sociais, regionais e de registro; 

● Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de 

comunicação; 

● Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos 

do contexto histórico, social e político. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● A língua portuguesa e suas transformações na sociedade atual: Leitura, escrita e a literatura; 

● Variação linguística: Norma culta, norma padrão e norma-não padrão; 

● Introdução à Literatura: O que é literatura (texto literário e gêneros literários); 

● Elementos da comunicação; 

● Funções da linguagem; 

● O oral e o escrito; 

● Gêneros textuais: o poema, o anúncio publicitário, a notícia, o verbete e o cartum; 

● Filmografia: “Narradores de Javé”; 

● A denotação e a conotação; 

● Figuras de linguagem: metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, antítese e paradoxo; 

● Normas linguísticas: Ortografia, Acentuação gráfica; 

● Informações implícitas: inferências, pressupostos e subentendidos; 

● O texto narrativo: finalidade, elementos estruturais e linguagem; 

● As crônicas dos viajantes: contextualização histórica da literatura de Informação; 

● Filmografia: “Desmundo”; 

● Gêneros textuais: crônica, conto e reportagem; 

● Texto e discurso: paráfrase e paródia; 

● Intertextualidade; 

● Interdiscursividade; 

● Polifonia; 

● Relação de significação entre as palavras: sinônimos, antônimos, hipônimos e hiperônimos, 

homônimos e    parônimos; 

● Trovadorismo;  

● Humanismo;  

● O Barroco através de textos: Gregório de Mattos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ABAURRE, Maria Luiza; PONTARA, Marcela Nogueira; FADEL, Tatiana. Português: língua, 

literatura, produção de texto: ensino médio. V. 1, 2, 3. 1. ed. – São Paulo: Moderna, 2005. 

CEREJA, W.R.; MAGALHÃES, T.C. Português: Linguagens. Vol. 1. São Paulo: Atual, 1.999. 
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AMARAL, Emília; FERREIRA, Mauro; LEITE, Ricardo; ANTÔNIO, Severino. Novas Palavras: 

português: ensino médio. V. único. 2 ed. – São Paulo: FTD, 2003.  

BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 1999.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FARACO, C. A.; TEZZA, C. Oficina de texto. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.  

FARIA, M. A. O jornal na sala de aula. 11. ed. São Paulo: Contexto, 2001. (Repensando a língua 

portuguesa.)  

GARCEZ, L. H. do C. Técnica de redação: o que é preciso saber para bem escrever. São 

Paulo: Martins Fontes, 2002.  

MAGALHÃES, M.; RODRIGUES, B. B.; CIULLA, A. (orgs.). Referenciação. São Paulo: 

Contexto, 2003. (Coleção Clássicos da Linguística. 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA – 2º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 120 HORAS 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 

HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

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

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

informação; 

● Reconhecer a importância do patrimônio literário para a preservação da memória e da 

identidade nacional; 

● Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e 

estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Interpretação de textos de diferentes gêneros; 

● Fato / Opinião; 

● Revisão das classes morfológicas; 

● Verbos: tempos do presente, do pretérito perfeito imperfeito, do futuro (todos do indicativo); 

● Verbos: regulares, irregulares, abundantes, defectivos, anômalos; 

● Termos integrantes, essenciais e assessórios das orações; 

● Análise sintática: sujeito / predicado, transitividade dos verbos, pronome-objeto, adjunto 

adnominal / complemento nominal, aposto / vocativo, tipos de predicado; 

● Vozes verbais;  

● O relato: diário pessoal: a presença da descrição e da dissertação; 

● O relato: relatório; 

● O texto narrativo; 

● Elementos da narrativa: A) Organização do enredo linear e do enredo não-linear. B) Discurso 

direto, indireto e indireto-livre. C) Tipos de narrador. D) Personagens. E) Tempo cronológico e 

psicológico; 

● O texto dissertativo; 

● Tipos de parágrafos de introdução; 

● Dissertação expositiva e argumentativa; 

● Funções do pronome “se”; 

● Arcadismo; 

● Romantismo; 

● Realismo/Naturalismo; 

● Parnasianismo; 

● Simbolismo; 
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● Literatura africana de Língua Portuguesa; 

● Literatura indígena. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ABAURRE, Maria Luiza; PONTARA, Marcela Nogueira; FADEL, Tatiana. Português: língua, 

literatura, produção de texto: ensino médio. V. 1, 2, 3. 1. ed. – São Paulo: Moderna, 2005. 

CEREJA, W.R.; MAGALHÃES, T.C. Português: Linguagens. Vol. 1. São Paulo: Atual, 1.999. 

AMARAL, Emília; FERREIRA, Mauro; LEITE, Ricardo; ANTÔNIO, Severino. Novas Palavras: 

português: ensino médio. V. único. 2 ed. – São Paulo: FTD, 2003.  

BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 1999.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FARACO, C. A.; TEZZA, C. Oficina de texto. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.  

FARIA, M. A. O jornal na sala de aula. 11. ed. São Paulo: Contexto, 2001. (Repensando a língua 

portuguesa.)  

GARCEZ, L. H. do C. Técnica de redação: o que é preciso saber para bem escrever. São 

Paulo: Martins Fontes, 2002.  

MAGALHÃES, M.; RODRIGUES, B. B.; CIULLA, A. (orgs.). Referenciação. São Paulo: 

Contexto, 2003. (Coleção Clássicos da Linguística. 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA – 3º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 120 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 

HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

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

específicas; 

● Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos; 

● Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público alvo, pela análise 

dos procedimentos argumentativos utilizados; 

● Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, 

tais como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras; 

● Reconhecer a função e o impacto social da Literatura Moderna e Contemporânea no cotidiano. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Interpretação de textos de diferentes gêneros; 

● Fato / Opinião; 

● Concordância nominal / concordância verbal; 

● Oração subordinada: substantiva, adjetiva, adverbial; 

● Oração coordenada; 

● Literatura: Revoluções artísticas e literárias do século XX, Pré-Modernismo, Modernismo e Pós- 

Modernismo;        

●  Literatura contemporânea; 

● Categorias da narrativa: personagem, espaço e enredo; 

● Construção da textualidade Identificação das palavras e ideias-chave em um texto; 

● Trabalho com os gêneros textuais: notícia, reportagem, carta argumentativa, artigo informativo, 

manuais técnicos; 

● Sintaxe de Regência;  

● Modos de citação do discurso alheio; 

● Normas para a produção de textos técnicos - Texto Dissertativo; 

● Delimitação do tema; 



   
 

 

                    Curso Técnico em Administração na forma integrada 
    Campus Viana - MA    

 18 

● A linguagem dissertativa; 

● As características do texto dissertativo-argumentativo; 

● Tipos de introdução; 

● O desenvolvimento: Tipos de argumentação/ Continuidade e Coerência /Coesão textuais; 

● A redação no Enem; 

● Critérios de correção do Enem; 

● Critérios de avaliação de outros vestibulares; 

● Progressão; 

● A conclusão; 

● A carta dissertativa; 

● Estrutura e elementos da carta; 

● Estudo de gêneros representativos de correspondência oficial e comercial: ofício, memorando, 

circular, requerimento, carta comercial. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ABAURRE, Maria Luiza; PONTARA, Marcela Nogueira; FADEL, Tatiana. Português: língua, 

literatura, produção de texto: ensino médio. V. 1, 2, 3. 1. ed. – São Paulo: Moderna, 2005. 

CEREJA, W.R.; MAGALHÃES, T.C. Português: Linguagens. Vol. 1. São Paulo: Atual, 1.999. 

AMARAL, Emília; FERREIRA, Mauro; LEITE, Ricardo; ANTÔNIO, Severino. Novas Palavras: 

português: ensino médio. V. único. 2 ed. – São Paulo: FTD, 2003.  

BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 1999.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FARACO, C. A.; TEZZA, C. Oficina de texto. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.  

FARIA, M. A. O jornal na sala de aula. 11. ed. São Paulo: Contexto, 2001. (Repensando a língua 

portuguesa.)  

GARCEZ, L. H. do C. Técnica de redação: o que é preciso saber para bem escrever. São 

Paulo: Martins Fontes, 2002.  

MAGALHÃES, M.; RODRIGUES, B. B.; CIULLA, A. (orgs.). Referenciação. São Paulo: 

Contexto, 2003. (Coleção Clássicos da Linguística). 

COMPONENTE CURRICULAR: INFORMÁTICA BÁSICA – 1º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Analisar e compreender os dispositivos de hardware; 

● Conhecer e compreender os sistemas operacionais e seus aplicativos; 

● Compreender o conceito de Internet, conhecer as formas básicas de acesso e navegação e os 

serviços por ela ofertados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

1. O QUE É O COMPUTADOR: 

1.1. Parte física de um computador; 

1.2. Tipos de computadores; 

1.3. Componentes básicos do computador: 

1.3.1. CPU – Unidade Central de Processamento; 

1.3.2. Dispositivos de E/S (Entrada/Saída): 

1.3.2.1. Teclados; 

1.3.2.2. Monitores; 

1.3.2.3. Mouses; 

1.3.2.4. Impressoras; 
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1.3.2.5. Scanner. 

1.3.3. Tipos de Memórias: 

1.3.3.1. RAM e derivadas; 

1.3.3.2. ROM e derivadas; 

1.3.3.3. Magnética; 

1.3.3.4. Óptica. 

2. SOFTWARES: 

2.1. Definição de Softwares; 

2.2. Tipos de Softwares; 

2.3. O que são Arquivos; 

2.4. O que são Pastas. 

3. SUÍTES DE ESCRITÓRIOS: 

3.1. Microsoft Office: 

3.1.1. Word (Editor de texto); 

3.1.2. Excel (Planilha); 

3.1.3. PowerPoint (Editor de apresentação). 

3.2. WPS: 

3.2.1. Writer (Editor de texto); 

3.2.2. SpreasSheet (Planilha); 

3.2.3. Apresentation (Editor de apresentação). 

4. INTERNET: 

4.1. Conceito; 

4.2. Conectando–se à Internet: 

4.2.1. Provedor de acesso; 

4.2.2. Domínio; 

4.2.3. Navegadores: Google Chrome, Internet Explorer e Mozilla Firefox;  

4.3. Serviços da Internet: 

4.3.1. World Wide web – WWW; 

4.3.2. Correio eletrônico (e-mail). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARRIVIERA, Rodolfo. Introdução à informática / Rodolfo Barriviera, Eder Diego de Oliveira. – 

Curitiba: livro Técnico, 2012. 

SCHIAVONI, Marilene. Hardware / Marilene Schiavoni. – Curitiba: Editora do Livro Técnico, 

2010. 

OLSEN, Diogo Roberto. Sistemas operacionais / Diogo Roberto Olsen; Marcos Aurélio Pchek 

Laureano. – Curitiba: Editora do Livro técnico, 2010.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

TELLES, Reynaldo. Descomplicando Windows 7 e Microsoft Office 2007 e 2010 para concursos / 

Reynaldo Telles. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

ANTÔNIO, João. Informática para concursos / João Antônio. – 4. ed. – Rio de Janeiro: Elsevier 

2009. 

COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA – 1º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 

HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Reconhecer e usar símbolos, códigos e nomenclaturas da ciência e tecnologia; 

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

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 
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● Cinemática Escalar: Movimento Uniforme;  

● Movimento Uniformemente Variado; 

● Queda dos Corpos;  

● Dinâmica: Força e Movimento; 

● Hidrostática.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MAXIMO, Antônio, ALVARENGA, Beatriz. Curso de Física, Vol. 1 – 1ªed. – São Paulo: Editora 

Scipione, 2011. 

FUKE, Luiz Felipe, KAZUHITO Yamamoto. Física para o Ensino Médio, Vol. 1, 1ª. Ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. 

PARANÁ, Djalma Nunes da Silva. Física Série Novo Ensino Médio. Volume Único. Editora 

Ática. São Paulo. 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GASPAR, Alberto. Física Série Brasil – Ensino Médio. Volume Único. 1ª Ed. – Editora Ática. 

São Paulo. 2004. 

GUALTER & ANDRE; Física para o Segundo Grau, Volume Único, Ed.: Saraiva. Terceira 

edição, 1998. 

RAMALHO, NICOLAU E TOLEDO; Fundamentos de Física I (Mecânica), Ed.: Moderna, 9ª 

Edição, 2007. 

COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA – 2º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 

HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

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

● Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos. Utilizar representações 

simbólicas;  

● Comunicar-se com a linguagem física adequada. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Termologia;  

● Termometria e Termodinâmica; 

● Óptica geométrica: representação do caminho da luz; 

● Fenômenos ópticos: reflexão, Refração, Cores dos corpos, Dispersão da Luz. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MAXIMO, Antônio, ALVARENGA, Beatriz. Curso de Física, Vol. 1 – 1ªed. – São Paulo: Editora 

Scipione, 2011. 

FUKE, Luiz Felipe, KAZUHITO Yamamoto. Física para o Ensino Médio, Vol. 1, 1ª. Ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. 

PARANÁ, Djalma Nunes da Silva. Física Série Novo Ensino Médio. Volume Único. Editora 

Ática. São Paulo. 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GASPAR, Alberto. Física Série Brasil – Ensino Médio. Volume Único. 1ª Ed. – Editora Ática. 

São Paulo. 2004. 

GUALTER & ANDRE; Física para o Segundo Grau, Volume Único, Ed.: Saraiva. Terceira 

edição, 1998. 
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RAMALHO, NICOLAU E TOLEDO; Fundamentos de Física I (Mecânica), Ed.: Moderna, 9ª 

Edição, 2007. 

COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA – 3º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 

HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

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

tecnológicos.  

● Dimensionar a capacidade crescente do homem propiciada pela tecnologia;  

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

generalizar de uma à outra situação, prever, avaliar, analisar previsões; 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Eletricidade; 

● Magnetismo; 

● Eletromagnetismo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 MAXIMO, Antônio, ALVARENGA, Beatriz. Curso de Física, Vol. 1 – 1ªed. – São Paulo: 

Editora Scipione, 2011. 

FUKE, Luiz Felipe, KAZUHITO Yamamoto. Física para o Ensino Médio, Vol. 1, 1ª. Ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. 

PARANÁ, Djalma Nunes da Silva. Física Série Novo Ensino Médio. Volume Único. Editora 

Ática. São Paulo. 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GASPAR, Alberto. Física Série Brasil – Ensino Médio. Volume Único. 1ª Ed. – Editora Ática. 

São Paulo. 2004. 

GUALTER & ANDRE; Física para o Segundo Grau, Volume Único, Ed.: Saraiva. Terceira 

edição, 1998. 

RAMALHO, NICOLAU E TOLEDO; Fundamentos de Física I (Mecânica), Ed.: Moderna, 9ª 

Edição, 2007. 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA - 1º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 

HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Compreender e interpretar a formação e organização do espaço geográfico em diferentes escalas; 

● Perceber-se como integrante, dependente e agente transformador do ambiente; 

● Discutir os diferentes conceitos relacionados ao espaço geográfico (espaço, região, paisagem, 

lugar, território); 

● Compreender as características fisiográficas (geologia, solo, relevo, clima, hidrografia, 

vegetação) em diferentes escalas (global, nacional, regional e local) relacionando-as ao espaço 

vivido do aluno (através de aulas de campo). 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Principais teorias acerca da origem e formação do planeta Terra: Teológica, Big Bang, Deriva 

continental e Tectônica de placas, Estrutura geológica da Terra; 
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● Cartografia: Primeiros mapas, Elementos de um mapa, Escala, Orientação, Pontos cardeais, 

colaterais e subcolaterais, Cartas topográficas, Cartografia temática; 

● Formação e organização do espaço geográfico: conceitos relacionados ao espaço geográfico 

(espaço, região, paisagem, lugar e território); 

● Localização dos continentes, Hemisférios, Brasil, Maranhão, Viana, Bairro, rua, casa do aluno/ 

Coordenadas geográficas, Forma e movimentos da Terra: Translação e Rotação; 

● Tecnologias modernas aplicadas à cartografia; Sensoriamento remoto e Geoprocessamento; 

● Sistema de Posicionamento Global (GPS); Sistema de Informação Geográfica (SIG); 

● Planeta Terra; 

● Estruturas e formas do relevo; 

● Clima; 

● Solo; 

● Hidrografia; 

● Oceanografia; 

● Vegetação; 

● Impactos ambientais; 

● Filmografia: Documentário "Ilha das Flores", de Jorge Furtado, ano: 1989. / Documentário "Lixo 

extraordinário", de Lucy Walker, ano: 2011. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LUCCI, Elian Alabi; BRANCO, Anselmo Lazaro; MENDONÇA, Cláudio. Território e sociedade 

no mundo globalizado: Geografia geral e do Brasil. - vol. único. - São Paulo: Saraiva, 2010. 

MOREIRA, João Carlos; SENE, Eustáquio de. Geografia: ensino médio. - vol. único. - São Paulo: 

Scipione, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FEITOSA, Antônio Cordeiro; TROVÃO, José Ribamar. Atlas escolar do Maranhão: espaço geo-

histórico e cultural. João Pessoa: Ed. Grafset, 2006. 

HAESBAERT, Rogério; PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A nova desordem mundial. São 

Paulo: Editora UNESP, 2011. 

MARTINELLI, Marcelo. Mapas da geografia e cartografia temática. São Paulo: Contexto, 

2003.  

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA- 2º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 

HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Relacionar e refletir a construção dos vários conceitos da teoria espacial;  

● Compreender a importância da localização geográfica (pontos e regiões cardeais, colaterais e 

subcolaterais, coordenadas geográficas, fusos horários, formato da Terra), para que o aluno tenha 

autonomia nas situações relacionadas à mesma; 

● Utilizar tecnologias modernas (geotecnologias) aplicadas à cartografia (aulas de campo e em 

laboratório de informática). 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

        BRASIL: 

● Processo histórico-geográfico de formação territorial, Ciclos econômicos coloniais; 

● Fisiografia: estrutura geológica, relevo, clima, solo, hidrografia, vegetação e domínios 

morfoclimáticos; 

● Unidades de conservação; 

● Questão ambiental; 
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● Desenvolvimento capitalista desigual e combinado no país; 

● Geopolítica: Brasil - país emergente, potência regional (?); 

● Processo de industrialização e urbanização; 

● Questão agrária; 

● Economia contemporânea; 

● Matriz energética; 

● Formação, estrutura e dinâmica populacional; 

● Questões de gênero, étnica/raça e classe. 

● Filmografia: Documentário "Terra para Rose", de Tetê Moraes, ano: 1987. / Filme "Tapete 

Vermelho", de Luis Alberto Pereira, ano: 2007. / Filme "Madame Satã", de Karim Aïnouz, ano: 

2002. / Documentário "A negação do Brasil", de Joel Zito Araújo, ano: 2000. / Filme "Quanto vale 

ou é por quilo?", de Sérgio Bianchi, ano: 2005. / Filme "Bye Brasil", de Cacá Diegues, ano: 1980. / 

Filme "Se segura, Malandro!", de Hugo Carvana, ano: 1978. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 LUCCI, Elian Alabi; BRANCO, Anselmo Lazaro; MENDONÇA, Cláudio. Território e 

sociedade no mundo globalizado: Geografia geral e do Brasil. - vol. único. - São Paulo: Saraiva, 

2010. 

MOREIRA, João Carlos; SENE, Eustáquio de. Geografia: ensino médio. - vol. único. - São Paulo: 

Scipione, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FEITOSA, Antônio Cordeiro; TROVÃO, José Ribamar. Atlas escolar do Maranhão: espaço geo-

histórico e cultural. João Pessoa: Ed. Grafset, 2006. 

HAESBAERT, Rogério; PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A nova desordem mundial. São 

Paulo: Editora UNESP, 2011. 

MARTINELLI, Marcelo. Mapas da geografia e cartografia temática. São Paulo: Contexto, 

2003.  

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA - 3º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 

HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Expor, debater e refletir criticamente temas geográfico-estatísticos, ambientais, políticos, 

socioculturais e histórico-econômicos do mundo moderno e contemporâneo. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Processo de desenvolvimento do capitalismo; 

● Processo de desenvolvimento do socialismo soviético; 

● Mundo bipolar: Guerra fria; 

● Mundo multipolar: Desenvolvimento X subdesenvolvimento; Potências Mundiais x BRICS 

(emergentes) X Tigres Asiáticos; 

● Globalização; 

● Comércio; 

● Indústria; 

● O espaço urbano e o processo de modernização; 

● O espaço rural e o processo de modernização; 

● Demografia mundial: teorias, conceitos, políticas e desafios; 

● Maranhão: Regionalidades, Natureza, Economia e Sociedade; 

● Questões de gênero, étnica/raça e classe; 
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● Filmografia: Documentário "Bandeiras verdes", de Murilo Santos, ano: (?) / Documentário "Nós 

que aqui estamos por vós esperamos", de Marcelo Masagão, ano: 2006. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LUCCI, Elian Alabi; BRANCO, Anselmo Lazaro; MENDONÇA, Cláudio. Território e sociedade 

no mundo globalizado: Geografia geral e do Brasil. - vol. único. - São Paulo: Saraiva, 2010. 

MOREIRA, João Carlos; SENE, Eustáquio de. Geografia: ensino médio. - vol. único. - São Paulo: 

Scipione, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FEITOSA, Antônio Cordeiro; TROVÃO, José Ribamar. Atlas escolar do Maranhão: espaço geo-

histórico e cultural. João Pessoa: Ed. Grafset, 2006. 

HAESBAERT, Rogério; PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A nova desordem mundial. São 

Paulo: Editora UNESP, 2011. 

MARTINELLI, Marcelo. Mapas da geografia e cartografia temática. São Paulo: Contexto, 

2003.  

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA - 1º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 

HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

●  Conhecer os momentos históricos nos diversos ritmos de duração e nas relações de sucessão e/ou 

simultaneidade; 

●  Valorizar as diversas produções da cultura e outras manifestações sociais nos contextos históricos 

de sua constituição, seus significados e suas relações com a atualidade. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Introdução ao conhecimento histórico: conceito, periodização e fontes históricas. 

● Civilizações e organizações políticas pré-coloniais (Reinos do Mali, Congo, zimbabwe) 

● O surgimento do “Estado” e formas de controle social na antiguidade oriental e clássica: 

Mesopotâmia, Egito, Grécia Antiga. O escravismo antigo: Grécia e Roma.  

● Era Medieval: transição da escravidão para a servidão. Feudalismo. A Igreja na estrutura 

medieval. Cultura, Filosofia e ciência na Idade Média. Baixa Idade Média: expansão comercial, 

urbana e as cruzadas. Feudalismo e Capitalismo: tempo de transição. A formação das monarquias 

nacionais e a crise geral. 

● História da África. Povos africanos e suas regiões. Colonização, colonialismo e resistências na 

história da África.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALVES, Alexandre. OLIVEIRA, Letícia Fagundes de. Conexões com a História. 1 ed. São Paulo: 

Moderna, 2010. 

ARRUDA, José Jobson de A; PILETTI, Nelson. Toda História: história geral e história do Brasil. 

São Paulo: Ática, 1999.  

SHIMIDT, Mário Furley.  Nova História Crítica.  São  Paulo:  Nova  Geração,  2005 

FIGUEIRA, Divalte Garcia. História: novo ensino médio. São Paulo: Ática, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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ARRUDA, J. J. de A.; PILETTI, N. Toda a História. 12 ed. São Paulo: Ática, 2000.  

 

VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpolo. História para o ensino médio: História Geral e do 

Brasil. São Paulo: Scipione, 2001.  

MOTA, M. B.; BRAICK, P. Ramos. História das cavernas ao terceiro milênio. São Paulo: 

Moderna, 2007.  

PEDRO, A.; LIMA, L. de S. História da Civilização Ocidental. São Paulo: FTD, 2004.  

 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA - 2º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 

HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Posicionar-se diante dos fatos históricos, interpretando-os de em suas relações com a atualidade; 

● Compreender a dinâmica dos contextos históricos, as mudanças no mundo ocidental e reflexos 

para a contemporaneidade; 

● Compreender a história cultural da sociedade em especial a contribuição da cultura africana e 

indígena na formação da sociedade brasileira. 

 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

 

● Idade Moderna. Humanismo e renascimento cultural: o cenário europeu. 

● Renascimento nas artes e nas ciências. A expansão do pensamento renascentista: reforma, contra 

reforma e inquisição. 

● A Europa Ocidental no Séc. XVI, Luteranismo, Calvinismo e Anglicanismo. A formação do 

estado nacional moderno e o absolutismo. 

● As universidades Africanas Timbuktu, Gao, Djene que floresciam no século XVI. 

● Expansionismo marítimo e comercial. Mercantilismo. 

● Sistema colonial na América: estrutura e funcionamento. 

● A Revolução Francesa e seus reflexos no mundo ocidental. 

● África: escravismo, sociedade e cultura. Relações com a colonização da América. 

● Brasil e Maranhão Colonial: escravidão e sociedade colonial.  

● Movimentos de independência: negociações e revoluções escravistas 

● O contexto colonial brasileiro e maranhense. A influência da cultura africana e indígena 

● Processo de formação dos territórios quilombolas no Maranhão 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FRANCO JUNIOR, H. A Idade Média: o nascimento do Ocidente. São Paulo: Brasiliense, 2001. 

MATTOS, Regiane A. de. História e Cultura Afro-Brasileira. São Paulo: Contexto, 2007.  

SANTIAGO, T. (Org.). Do feudalismo ao capitalismo: uma discussão histórica. São Paulo: 

Contexto, 2003, 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDERSON, Perry. Passagens da antiguidade ao feudalismo. São Paulo: Brasiliense 1992. 

BITTENCOURT, C. M. F. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2004.  
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SILVA, M.; FONSECA, S. G. Ensinar história no século XXI: em busca do tempo entendido. 

Campinas: Papirus, 2007 

 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA - 3º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 

HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Reconhecer os elementos cognitivos, afetivos, sociais, políticos e culturais que constituem a 

identidade própria e a dos outros; 

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

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

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

benefícios econômicos.  

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

intervêm.  

● Compreender a contribuição da cultura afro-indígena na construção econômica, social, cultural 

brasileira. 

 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Apresentação dos principais temas políticos, culturais e econômicos que ocorreram no século XX 

e ocorrem ainda no século XXI, influenciando a vida do cidadão educando.  

● Ênfase em temas contemporâneos que possibilitem ao educando uma larga compreensão dos 

processos históricos que influenciam diretamente em sua vida cotidiana; 

● Revisão e Estudo da participação dos africanos e de seus descendentes em episódios da história 

do Brasil, na construção econômica, social, cultural, destacando a atuação de negros em diferentes 

áreas do conhecimento, de atuação profissional, de criação artística e de luta social (tais como zumbi, 

Luiza Nahim, Aleijadinho, Padre Maurício, Cruz e Souza, João Candido, André Rebouças, entre 

outros. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HOBSBAWM, E. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. 2. ed. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1995. 

SEVCENKO, N. A Corrida para o Século XXI: no loop da montanha-russa. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2001.  

SINGER, P. A formação da classe operária. 21. ed. São Paulo: Atual, 1994 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BITTENCOURT, C. M. F. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2004.  

PINSKY, J,; PINSKY, C. B. (Orgs.). História da cidadania. 3. ed. São Paulo:Contexto, 2005. 

SILVA, M.; FONSECA, S. G. Ensinar história no século XXI: em busca do tempo entendido. 

Campinas: Papirus, 2007. 

COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA – 1º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 

HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 
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● Compreender o pensamento científico e conseguir aplica-lo na resolução de situações;  

● Compreender os princípios da biologia como ciência que estuda os seres vivos e seu ambiente 

natural;  

● Compreender as descobertas, teorias e métodos que auxiliam na compreensão da biologia como 

ciência da vida; 

● Apropriar-se de conhecimentos-base da biologia celular para conhecimento dos seres vivos desde 

o nível mais simples ao mais complexo. 

● Conhecer o as diversas formas de reprodução dos seres vivos o desenvolvimento embrionário dos 

cordados; 

● Aplicar os conhecimentos para o desenvolvimento da saúde reprodutiva e embasamento para o 

respeito às diversidades. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Introdução ao estudo da Biologia; Metodologia Cientifica;  

● Descoberta do histórico das Células;  

● Teorias da Biogênese e Abiogênese;  

● Substâncias Orgânicas e Inorgânicas da Célula;  

● Estrutura da Membrana plasmática;  

● Mecanismos de Transporte através da membrana plasmática;  

● Composição do Núcleo, Estrutura do DNA e RNA, Cromossomos, Duplicação e Transcrição do 

DNA; 

● Organelas Citoplasmáticas, Citoesqueleto, Divisão Celular: Mitose e Meiose;  

● Metabolismo energético: Respiração Celular; Fotossíntese; Fermentação; 

● Histologia;  

● Tecido epitelial, Tecido conjuntivo, Tecido Muscular e Tecido Nervoso;  

● Formas de reprodução dos seres vivos, Sistema reprodutor humano, Desenvolvimento humano e 

Desenvolvimento de vertebrados. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AMABIS, José Mariano. MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia em contexto. 1ª ed. São Paulo: 

Moderna, 2013. 

BROCKELMANN, Rita Helena. Conexões com a biologia. 1ª ed. São Paulo: Moderna, 2013. 

LOPES, S. ROSSO S. Bio - Sequencia clássica.  Edição especial. São Paulo: Saraiva, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FAVARETTO, J. A., 360° Biologia. Volume único. 1ªed. São Paulo: FTD Educação. 2015. 

LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNADJER, Fernando. Biologia Hoje. 3 volumes. São Paulo: 

Ática, 2013.  

OSORI, Tereza Costa. Ser protagonista: biologia: ensino médio. 2ª ed. São Paulo: Edições SM, 

2013. – (Coleção ser protagonista). 

PAULINO, W. R. Biologia . 3 volumes. 1ª ed. São Paulo: Ática, 2012. (Projeto Voaz) 

SADAVA, D. et al. Vida – A Ciência da Biologia. 4 volumes. 8ª ed. Porto Alegre: Artmed. 2011. 

COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA – 2º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 

HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, 

percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da 

humanidade; 

● Compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde 

humana, relacionando conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais; 
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● Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em situações problema, interpretar, avaliar ou 

planejar intervenções científico-tecnológicas. 

● Compreender os seres vivos atuais como produtos de um longo processo evolutivo; 

● Reconhecer o corpo como um complexo formado por sistemas com funções específicas, porém 

integradas. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Evolução e Classificação biológica dos seres vivos: Dos vírus aos cordados 

● Vírus; 

●  Reino Monera; 

● Reno Proctista: Algas e Protozoários; 

●  Reino Fungi; 

● Evolução do grupo das plantas: Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas, Angiospermas 

● Morfologia e Fisiologia das plantas; 

● Estudo evolutivo do grupo dos animais: Poríferos, Cnidários, Platelmintos, Nematódeos, 

Molusco, Anelídeos, Artrópodes, Equinodermos, Cordados, Vertebrados (peixes, anfíbio, repteis, 

aves e mamíferos); 

● Anatomia e fisiologia animal: Sistema Digestório, Sistema Locomotor, Sistema Circulatório, 

Sistema Excretor, Sistema Respiratório, Sistema Nervoso, Sistema Endócrino, Sistema Sensorial. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AMABIS, José Mariano. MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia em contexto. 1ª ed. São Paulo: 

Moderna, 2013. 

BROCKELMANN, Rita Helena. Conexões com a biologia. 1ª ed. São Paulo: Moderna, 2013. 

LOPES, S. ROSSO S. Bio - Sequencia clássica.  Edição especial. São Paulo: Saraiva, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FAVARETTO, J. A., 360° Biologia. Volume único. 1ªed. São Paulo: FTD Educação. 2015. 

LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNADJER, Fernando. Biologia Hoje. 3 volumes. São Paulo: 

Ática, 2013.  

OSORI, Tereza Costa. Ser protagonista: biologia: ensino médio. 2ª ed. São Paulo: Edições SM, 

2013. – (Coleção ser protagonista). 

PAULINO, W. R. Biologia . 3 volumes. 1ª ed. São Paulo: Ática, 2012. (Projeto Voaz) 

SADAVA, D. et al. Vida – A Ciência da Biologia. 4 volumes. 8ª ed. Porto Alegre: Artmed. 2011. 

COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA – 3º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS  

● Compreender a evolução como um processo com diversos mecanismos que ao longo do tempo; 

● Entender as características gênicas como fonte de diversidade nas espécies e base para a unicidade 

da espécie humana; 

● Compreender que a morfologia e a fisiologia dos seres vivos estão diretamente relacionadas à 

organização de suas estruturas e componentes;  

● Relacionar os diversos aspectos das interações dos seres vivos entre si e com o meio; 

● Visualizar o ser humano como integrante do meio ambiente; 

● Compreender a relação da Tecnologia com as ciências modernas e contemporâneas, sua 

influência na transformação de materiais e o impacto sobre o meio ambiente. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Genética e a transmissão de características entre gerações;  

● A evolução e as mudanças pelas quais passam as espécies ao longo do tempo;  
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● A história evolutiva do ser humano; 

● A ecologia como forma de entendimento das relações entre os seres vivos e o ambiente físico; 

● O ser humano no meio ambiente. 

● Sustentabilidade Ambiental 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AMABIS, José Mariano. MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia em contexto. 1ª ed. São Paulo: 

Moderna, 2013. 

BROCKELMANN, Rita Helena. Conexões com a biologia. 1ª ed. São Paulo: Moderna, 2013. 

LOPES, S. ROSSO S. Bio - Sequencia clássica.  Edição especial. São Paulo: Saraiva, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FAVARETTO, J. A., 360° Biologia. Volume único. 1ªed. São Paulo: FTD Educação. 2015. 

LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNADJER, Fernando. Biologia Hoje. 3 volumes. São Paulo: 

Ática, 2013.  

OSORI, Tereza Costa. Ser protagonista: biologia: ensino médio. 2ª ed. São Paulo: Edições SM, 

2013. – (Coleção ser protagonista). 

PAULINO, W. R. Biologia . 3 volumes. 1ª ed. São Paulo: Ática, 2012. (Projeto Voaz) 

SADAVA, D. et al. Vida – A Ciência da Biologia. 4 volumes. 8ª ed. Porto Alegre: Artmed. 2011. 

COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA – 1º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Compreender o ensino de Química como construções humanas, relacionando o desenvolvimento 

científico ao longo da história com a transformação da sociedade;  

● Compreender o papel da Química e das tecnologias a elas associadas, nos processos de produção 

e no desenvolvimento econômico e social contemporâneo;  

● Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas a Química em diferentes contextos 

relevantes para sua vida pessoal;  

● Associar alterações ambientais a processos produtivos e sociais, e instrumentos ou ações 

científico-tecnológicos à degradação e preservação do ambiente;  

● Associar os conteúdos de Química de documentários, filmes, curtas metragens com as tecnologias 

do dia–a–dia. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Conceitos fundamentais de química;  

● Estrutura atômica; 

● Modelo Atômico de Dalton;  

● Modelo Atômico de Thompson; 

● Modelo Atômico de Rutherford; 

● Modelo Atômico de Bohr; 

● Tabela Periódica; 

● Famílias e períodos; 

● Elementos de Transição; 

● Propriedades Periódicas; 

● Ligações químicas; 

● Ligações iônicas e covalentes;  

● Funções Inorgânicas;  

● Propriedades dos Ácidos; 

● Propriedades dos Bases;  
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● Propriedades dos Sais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FELTRE, R. Química Geral Vol. 1, 6ª ed., São Paulo: Editora Moderna, 2004.  

FELTRE, R. Fundamentos da Química – Volume único, 4ª ed., São Paulo: Editora Moderna, 

2005.  

PERUZZO, T. M.; CANTO, E. L. Química na Abordagem do Cotidiano - 1º Ano - 4ª Ed., São 

Paulo: Editora Moderna, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SARDELLA, A; MATEUS, E. Curso de Química. Vol.1, 16ª ed., São Paulo: Editora Ática, 1997. 

KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. Jr. Química e Reações Químicas. Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 

2002. 

COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA – 2º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Apropriar-se de conhecimentos da química para compreender o mundo natural e para interpretar, 

avaliar e planejar intervenções científico-tecnológicas no mundo contemporâneo; 

● Identificar transformações de ideias e termos científico-tecnológicos ao longo de diferentes 

épocas e entre diferentes culturas;  

● Utilizar modelo explicativo de determinada ciência Química para compreender determinados 

fenômenos; 

 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Cálculos Químicos (Mol, Massa Molar); 

● Cálculos estequiométricos; 

● Estudo das dispersões;  

● Soluções; 

● Termoquímica aplicada a química; 

● Cinética Química; 

● Sistemas em equilíbrio; 

● Radioatividade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FELTRE, R. Química Geral Vol. 2, 6ª ed., São Paulo: Editora Moderna, 2004.  

FELTRE, R. Fundamentos da Química – Volume único, 4ª ed., São Paulo: Editora Moderna, 

2005.  

PERUZZO, T. M.; CANTO, E. L. Química na Abordagem do Cotidiano - 3º Ano - 4ª Ed., São 

Paulo: Editora Moderna, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SARDELLA, A; MATEUS, E. Curso de Química. Vol.2, 16ª ed., São Paulo: Editora Ática, 1997. 

KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. Jr. Química e Reações Químicas. Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 

2002. 

COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA – 3º ANO 
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CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Articular a relação teórica e prática permitindo a ampliação no cotidiano e na demonstração dos 

conhecimentos; 

● Ler, interpretar e analisar os tópicos específicos de químicos relacionados a seu cotidiano e 

transformações químicas; 

● Reconhecer através de experimentos quando um processo químico ocorre; 

● Entender que a produção de energia a partir dos carboidratos se dá por combustão; 

● Compreender os aspectos quantitativos relacionados à variação de energia em uma transformação 

química. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Química dos compostos do carbono;  

● Características gerais dos compostos orgânicos; 

● Funções orgânicas e suas aplicações;  

● Isomeria; 

● Principais reações envolvendo os compostos orgânicos;  

● Importância dos compostos Orgânicos e suas aplicações. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FELTRE, R. Química Geral Vol. 3, 6ª ed., São Paulo: Editora Moderna, 2004.  

FELTRE, R. Fundamentos da Química – Volume único, 4ª ed., São Paulo: Editora Moderna, 

2005.  

PERUZZO, T. M.; CANTO, E. L. Química na Abordagem do Cotidiano - 3º Ano - 4ª Ed., São 

Paulo: Editora Moderna, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SARDELLA, A; MATEUS, E. Curso de Química. Vol.3, 16ª ed., São Paulo: Editora Ática, 1997. 

KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. Jr. Química e Reações Químicas. Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 

2002. 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA – 1º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Perceber e compreender o papel do esporte na sociedade contemporânea; 

● Usufruir do tempo livre de lazer, resgatando o prazer enquanto aspecto fundamental para a saúde 

e melhoria da qualidade de vida; 

● Valorizar, por meio do conhecimento sobre o corpo, a formação de hábitos de cuidado pessoal. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Conceito de Cultura Corporal de Movimento; 

● Possiblidades do uso do corpo com intenção de diversas necessidades, para os mais diversos fins 

(militares, industriais, econômicos, saúde, religiosos...); 

● Memórias construídas a partir das diferentes práticas corporais vivenciadas; 

● Cultura corporal local: transformações e diferenciais com relação a outras regiões; 

● Estilo de Vida, atividade física e exercício físico; 

● Aptidão Física e saúde: Capacidades físicas e qualidade de vida; 

● Educação Física e movimento: aspectos anatômicos; 

● Papel do esporte na sociedade contemporânea; 

● Educação Física e práticas sexistas; 
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● Práticas corporais a serem definidas que acordo com a realidade social (lutas, dança, ginástica, 

etc.). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARENA, S. S. Exercício Físico e Qualidade de Vida - Avaliação, Prescrição E Planejamento, 

Ed. Ph MARIN, E. C.; RIBAS, J. F. M. Jogo Tradicional e Cultura, Editora UFSM, 2013. 

TEXEIRA, L. Atividade Física adaptada e Saúde da teoria à prática, ed. Phorte, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 14ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.  

Grupo de Trabalho Pedagógico UFPE/UFSM, Visão didática da Educação Física: análise e 

exemplos práticos de aula. Rio de Janeiro: Livro Técnico, 1991.  

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais. 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA – 2º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Compreender e ser capaz de analisar criticamente valores sociais como padrões de beleza, 

relações entre os sexos e preconceitos; 

● Aperfeiçoar conhecimentos, habilidades adquiridas e relacionadas ao conjunto de conteúdos da 

Educação Física; 

● Discutir conceitos relacionados ao ensino da educação física e cultura corporal de movimento; 

● Aprimorar habilidades e expressões corporais com sentidos e significados. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Atividade Física, Qualidade de vida e determinantes de saúde; 

● Sedentarismo; 

● Aptidão Física e saúde: para grupos especiais (obesidade, envelhecimento, entre outros) 

● Educação Física e movimento: aspectos fisiológicos; 

● Corpo, saúde e beleza; 

● Mudanças no comportamento corporal decorrentes do avanço tecnológico; 

● Mídia e educação física: imaginário social acerca da cultura corporal de movimento, padrão de 

corpo humano, consumo de materiais; 

● Esportes & Saúde; 

● Práticas corporais a serem definidas que acordo com a realidade social (lutas, dança, ginástica, 

etc.). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARENA, S. S. Exercício Físico e Qualidade de Vida - Avaliação, Prescrição E Planejamento, 

Ed. Ph MARIN, E. C.; RIBAS, J. F. M. Jogo Tradicional e Cultura, Editora UFSM, 2013. 

TEXEIRA, L. Atividade Física adaptada e Saúde da teoria à prática, ed. Phorte, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 14ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.  

Grupo de Trabalho Pedagógico UFPE/UFSM, Visão didática da Educação Física: análise e 

exemplos práticos de aula. Rio de Janeiro: Livro Técnico, 1991.  

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais. 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA – 3º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA 
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OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Discutir desafios para a implantação de propostas de inclusão e atual contexto da mesma; 

● Identificar e valorizar as manifestações corporais, aplicando-as no seu cotidiano; 

● Reconhecer e respeitar o próprio corpo e do outro, cada uma de suas partes, seus limites e 

possibilidades, de forma a poder desenvolver suas atividades corporais com autonomia, valorizando-

as como recurso para manutenção da própria saúde. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Competição Desportiva; 

● Esporte e Inclusão jogos paraolímpicos; 

● Programas de Atividade Física: Frequência, intensidade e duração ideal para a realização de 

atividades físicas;  

● Relações entre nutrição, gasto energético e diferentes práticas corporais; 

● Relações entre exercícios, lesões e uso de anabolizantes; 

● Práticas corporais a serem definidas que acordo com a realidade social (lutas, dança, ginástica, 

etc.). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARENA, S. S. Exercício Físico e Qualidade de Vida - Avaliação, Prescrição E Planejamento, 

Ed. Ph MARIN, E. C.; RIBAS, J. F. M. Jogo Tradicional e Cultura, Editora UFSM, 2013. 

TEXEIRA, L. Atividade Física adaptada e Saúde da teoria à prática, ed. Phorte, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 14ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.  

Grupo de Trabalho Pedagógico UFPE/UFSM, Visão didática da Educação Física: análise e 

exemplos práticos de aula. Rio de Janeiro: Livro Técnico, 1991.  

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais. 

COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA – 1º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Entender a importância da Sociologia como ciência e suas tecnologias de pesquisa, informação e 

comunicação para o conhecimento de problemas sociais, bem como equacionar possíveis soluções 

para eles. 

● Compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais, culturais que constituem identidade 

própria e dos outros. 

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

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

orientadores da dinâmica dos diferentes grupos sociais. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Introdução ao estudo da sociologia: o que é e para que serve; 

● Conceito de Imaginação sociológica (C. Wright Mills); 

● Contexto histórico que possibilitou o aparecimento de uma ciência da sociedade; 

● As diferentes formas de conhecimento (senso comum, científico, filosófico, religioso); 

● Indivíduo e sociedade (socialização, grupos, instituições sociais e papéis sociais); 

● A relação indivíduo e sociedade: perspectivas clássicas e contemporâneas (Durkheim, Weber, 

Marx, Elias e Bourdieu); 

● Ideologia e cultura (indústria cultural, dominação e controle);  

● Cultura, etnocentrismo e relativismo; 

● Preconceito, discriminação, segregação. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SILVA, Afrânio; et al. Sociologia em Movimento. São Paulo: Editora Moderna, 2013. 

BOMENY, Helena; et al. Tempos Modernos, Tempos de Sociologia. São Paulo: Editora do 

Brasil, 2010. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4ª Ed, Porto Alegre: Artmed, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ZYGMUNT, Bauman; MAY, Tim. Aprendendo a pensar com a sociologia. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2010. 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura – um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, 1986. 

MENDRAS, Henri. O que é sociologia? São Paulo: Manole, 2004. 

COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA – 2º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Compreender as transformações no mundo do trabalho e os novos perfis de qualificação exigidos 

por mudança no sistema de produção. 

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

em condutas de indagação, análise, problematização e protagonismo diante de situações novas, 

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

● Entender o impacto das tecnologias associadas à Sociologia e às demais Ciências Humanas sobre 

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

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Trabalho e sociedade; 

● A questão do trabalho em Marx, Weber e Durkheim; 

● As experiências de racionalização do trabalho; 

● Trabalho: avanços e retrocessos no cenário atual; 

● Estratificação e desigualdades sociais; 

● Raça, racismo, multiculturalismo e ação afirmativa; 

● Poder, política e Estado; 

● Movimentos sociais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SILVA, Afrânio; et al. Sociologia em Movimento. São Paulo: Editora Moderna, 2013. 

BOMENY, Helena; et al. Tempos Modernos, Tempos de Sociologia. São Paulo: Editora do 

Brasil, 2010. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4ª Ed, Porto Alegre: Artmed, 2005 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ZYGMUNT, Bauman; MAY, Tim. Aprendendo a pensar com a sociologia. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2010. 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura – um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, 1986. 

MENDRAS, Henri. O que é sociologia? São Paulo: Manole, 2004. 

COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA – 3º ANO 
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CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

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

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

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

● Aplicar as tecnologias da Sociologia e demais Ciências Humanas e Sociais, na escola, no trabalho 

e em outros contextos relevantes da sua vida. 

● Compreender o significado histórico-social do protagonismo juvenil na luta por seus direitos. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Democracia, cidadania e direitos humanos no Brasil; 

● Sociedade e meio ambiente; 

● Violência no campo e na cidade; 

● Gênero e sexualidade; 

● Questão indígena no Brasil e no Maranhão; 

● Brasil: algumas interpretações. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SILVA, Afrânio; et al. Sociologia em Movimento. São Paulo: Editora Moderna, 2013. 

BOMENY, Helena; et al. Tempos Modernos, Tempos de Sociologia. São Paulo: Editora do 

Brasil, 2010. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4ª Ed, Porto Alegre: Artmed, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ZYGMUNT, Bauman; MAY, Tim. Aprendendo a pensar com a sociologia. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2010. 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura – um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, 1986. 

MENDRAS, Henri. O que é sociologia? São Paulo: Manole, 2004. 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA – 1º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 120 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Observar sistematicamente a presença da Matemática no dia-a-dia (quantidades, números, formas 

geométricas, simetrias, grandezas e medidas, tabelas e gráficos previsões, etc.); 

●  Integrar os vários eixos temáticos da Matemática entre si e com outras áreas do conhecimento; 

●  Comunicar-se de modo matemático, argumentando, escrevendo e representando de várias 

maneiras as ideais matemáticas (com números, tabelas, gráficos, diagramas, etc.).  

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Conjuntos; 

● Estudos numéricos – operacionalização e   expressões algébricas; 

● Funções;  

● Função do 1° grau; 

● Função do 2º grau; 

● Função exponencial;  

● Função logarítmica;  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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IEZZI, Gelson. Matemática: ciência e aplicações. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v.1 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática. 1 ed. São Paulo: Ática, 2004. v.1 

PAIVA, Manoel. Matemática. 1 ed. São Paulo: Moderna, 2005. v.1 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DULCE, Osvaldo. Fundamentos da matemática elementar - São Paulo: Atual. v.1 

PAIVA, Manoel. Matemática Paiva - volume 1, São Paulo: Moderna, 2009. v.1 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA – 2º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 120 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Ser capaz de perceber a importância dos números, suas prioridades, suas inter-relações, seus 

significados e o modo como, historicamente foi construído, bem como sua eficácia na resolução de 

situações- problemas no seu cotidiano. 

● Ser capaz de ver que a geometria, contribui para aprendizagem dos números, medidas, 

estimulando a observação, a percepção de semelhanças e diferenças, a construção, a aplicação de 

propriedades e a transformação de figuras. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Progressão Aritmética (PA); 

● Progressão Geométrica (PG); 

● Semelhança de triângulos;  

● Relações métricas no triângulo retângulo. 

● Razões trigonométricas no triângulo retângulo; 

● Geometria Plana; 

● Geometria Espacial;  

● Matrizes e Determinantes;  

● Sistemas Lineares;  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

IEZZI, Gelson. Matemática: ciência e aplicações. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v.2 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática. 1 ed. São Paulo: Ática, 2004. v.2 

PAIVA, Manoel. Matemática. 1 ed. São Paulo: Moderna, 2005. v.2 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DULCE, Osvaldo. Fundamentos da matemática elementar - São Paulo: Atual. v.8 

PAIVA, Manoel. Matemática Paiva - volume 1, São Paulo: Moderna, 2009. v.2 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA – 3º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 120 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Compreender os conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas que permitam adquirir uma 

formação científica geral e avançar em estudos posteriores;  

● Desenvolver a capacidade de raciocínio, de resolver problemas, de comunicação, bem como sua 

criatividade;   

● Estabelecer conexões e integração entre diferentes temas matemáticos e entre esses temas e outras 

áreas do currículo e de conhecimento;  

●  Expressar-se em linguagem oral, escrita e gráfica diante de situações matemáticas. 
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● Ser capaz de utilizar-se da Estatística, em função de seu uso atual para compreender as informações 

veiculadas em seu contexto. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Geometria Espacial. 

● Probabilidade; 

● Estatística;  

● Matemática Financeira;  

● Análise combinatória; 

● Geometria Analítica;  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

IEZZI, Gelson. Matemática: ciência e aplicações. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v.3 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática. 1 ed. São Paulo: Ática, 2004. v.3 

PAIVA, Manoel. Matemática. 1 ed. São Paulo: Moderna, 2005. v.3 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DULCE, Osvaldo. Fundamentos da matemática elementar - São Paulo: Atual. v.7 

PAIVA, Manoel. Matemática Paiva - volume 1, São Paulo: Moderna, 2009. v.3 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA – 1º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Conscientizar-se da importância da Língua Inglesa como língua internacional e de comunicação; 

● Entender como o processo de formação da língua inglesa tem características em comum com a 

língua portuguesa;  

● Conscientizar-se da importância da leitura como meio de atualização utilizando estratégias de 

leitura para o entendimento de textos em geral, e, em particular, da língua inglesa; 

● Adquirir conhecimento do processo de formação de palavras como auxiliar na leitura de textos 

científicos; 

● Desenvolver as habilidades de compreensão geral, compreensão das ideias principais e 

compreensão detalhada de um texto. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Introduction - Reading process conscientization; 

●  Techniques: Skimming, Scanning; 

●  Cognates and false-cognates (false friends); 

●  Main points: Predição, Inferência Lexical, Unknown vocabulary; 

● Written and speaking text productions; 

● Personal Pronouns, Possessive Adjectives and Adverbs; 

●  Location and contextualization of grammatical structures; 

● here to be; 

● Verb Tenses: Simple Present and Past (affirmative, interrogative and negative forms). Present 

and Past Continuous. Simple Future; 

● Imperative Form: order and position of the adjectives ; 

● Adjective formed by suffixation. (-ing, -ed, -less, -ful, etc.) / Adjectives related to physical and 

Physiological. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AGA, Gisele. Upgrade..São Paulo: Richmond educação, 2010. Vol 1 

SIDNEY, Arnon & SANDERS, Hollaender. Keyword: a complete English course. São Paulo: Ed. 

Moderna, 1995. 
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FREEWAY. São Paulo: Richmond Educação, 2010. Vol. 1. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MACMILLAN English Dictionary for Advanced Learners. 2 nd. Oxford: Macmillan do Brasil, 

2007. 

SOUZA, A. G. F. (et all) Leitura em língua inglesa: uma abordagem instrumental. São Paulo: 

Disal, 2005. 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Mundo do Trabalho: Arte, Inglês e Língua Portuguesa: 

6o ano/1o termo do Ensino Fundamental. São Paulo: Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência e Tecnologia (SDECT), 2011. 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA – 2º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Identificar e utilizar corretamente estruturas linguísticas básicas do inglês;  

● Aprofundar os conhecimentos sobre estruturas gramaticais; 

● Desenvolver conhecimento tanto de estratégias de leitura quando de estruturas linguísticas. 

● Elaborar textos escritos de estruturas simples em língua inglesa. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Note-taking; 

● Scientific reading; 

● Used to; 

● Past perfect; 

● Grammar future structure:  Present Perfect e Present Perfect Continuous; 

● Many, Much, Few, Little; 

● Adverbs of time (yet, still); 

● Irregular verbs: Produção Oral e Escrita; 

●  Idioms (some idiomatic expressions) and glossaries (how to build in a glossary according to the 

subject / area of study); 

● Cohesion and coherence; 

● Indefinite pronouns; 

● Estruturas Nominais,Referência Textual, Função das Palavras, Estrutura da Sentença, Dicas 

Tipográficas, Voz Passiva, ESTRUTURAS GRAMATICAIS: Present Perfect Future Articles 

Genitive Case Masculine and Feminine Present Perfect Continuous / Past Perfect Anomalous Verbs 

(Part I) Indefinite Pronouns (Part I). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AGA, Gisele. Upgrade..São Paulo: Richmond educação, 2010. Vol 1 

SIDNEY, Arnon & SANDERS, Hollaender. Keyword: a complete English course. São Paulo: Ed. 

Moderna, 1995. 

FREEWAY. São Paulo: Richmond Educação, 2010. Vol. 2. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MACMILLAN English Dictionary for Advanced Learners. 2 nd. Oxford: Macmillan do Brasil, 

2007. 

SOUZA, A. G. F. (et all) Leitura em língua inglesa: uma abordagem instrumental. São Paulo: 

Disal, 2005. 
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Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Mundo do Trabalho: Arte, Inglês e Língua Portuguesa: 

6o ano/1o termo do Ensino Fundamental. São Paulo: Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência e Tecnologia (SDECT), 2011. 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA – 3º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representadas em diferentes 

formas, para construir argumentação consistente; 

● Compreender os conhecimentos sistêmicos e da organização textual, considerando, também, as 

funções comunicativas; 

● Desenvolver as habilidades de compreensão, produção oral e escrita.  

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Reading Strategies: Genre, Affixes, Verbs (for reading comprehension), lexical inference; 

● Conditional tense; 

● Modal verbs: ought to, must, should, had better, need to, have to; 

● Graus dos Adjetivos; 

● Reflexive Pronouns; 

● Use of Auxiliary Verbs; 

●  Relative Clauses; 

●  Degrees of Comparison; 

●  Indefinite Pronouns (Part II e III), Adverbs (Part I e II); 

●  Linking words and expressions (connectives) – and, for, either, neither, nor, but, however, despite, 

etc; 

● Reported Speech; 

● Passive voice. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AGA, Gisele. Upgrade..São Paulo: Richmond educação, 2010. Vol 3 

SIDNEY, Arnon & SANDERS, Hollaender. Keyword: a complete English course. São Paulo: Ed. 

Moderna, 1995. 

FREEWAY. São Paulo: Richmond Educação, 2010. Vol. 3. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MACMILLAN English Dictionary for Advanced Learners. 2 nd. Oxford: Macmillan do Brasil, 

2007. 

SOUZA, A. G. F. (et all) Leitura em língua inglesa: uma abordagem instrumental. São Paulo: 

Disal, 2005. 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Mundo do Trabalho: Arte, Inglês e Língua Portuguesa: 

6o ano/1o termo do Ensino Fundamental. São Paulo: Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência e Tecnologia (SDECT), 2011. 

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA – 1º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos nas ciências 

naturais e humanas, nas artes e em outras produções culturais. 
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● Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem específica quanto em 

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

sociedade científico-tecnológica; 

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

de argumentos mais consistentes. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● O que é Filosofia?; 

● Sócrates e atitude do filósofo; 

● Mito e filosofia; 

● O nascimento da filosofia; 

● Os primeiros filósofos; 

● Platão: a verdade, a justiça e amor; 

● Aristóteles: vida teórica e pratica; 

● Natureza e cultura; 

● Trabalho e alienação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COTRIM, Gilberto; FERNANDES, Mirna. Fundamentos de Filosofia. São Paulo: Saraiva, 2013. 

MEIER, Celito. Filosofia: por uma inteligência da complexidade. Belo Horizonte: Pax Editora, 

2014. 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à 

Filosofia. São Paulo: 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1995. 

Coleção vestibular. Filosofia e Sociologia. Rio de Janeiro: Editora Gráfica GPI, 2009. 

GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia: romance da história da filosofia. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000. 

GLEISER, Marcelo. A dança do Universo. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA – 2º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Compreender algumas contribuições da Filosofia Medieval e Moderna; 

● Ler textos filosóficos de modo significativo; 

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

associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Fé e razão: a filosofia medieval cristã; 

● Filosofia Moderna: a revalorização do ser humano; 

● Razão e experiência: as bases da ciência moderna; 

● O problema do conhecimento; 

● Empirismo e racionalismo; 

● Iluminismo; 

● O contrato social e o nascimento da sociedade civil; 

● Ética e política. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COTRIM, Gilberto; FERNANDES, Mirna. Fundamentos de Filosofia. São Paulo: Saraiva, 2013. 
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MEIER, Celito. Filosofia: por uma inteligência da complexidade. Belo Horizonte: Pax Editora, 

2014. 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à 

Filosofia. São Paulo: 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1995. 

Coleção vestibular. Filosofia e Sociologia. Rio de Janeiro: Editora Gráfica GPI, 2009. 

GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia: romance da história da filosofia. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000. 

GLEISER, Marcelo. A dança do Universo. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA – 3º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Compreender algumas contribuições da Filosofia Contemporânea; 

● Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania 

e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. 

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

argumentos mais consistentes; 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● A crise da razão; 

● Ética e moral; 

● Filosofia Política; 

● Filosofia da Ciência; 

● Estética. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COTRIM, Gilberto; FERNANDES, Mirna. Fundamentos de Filosofia. São Paulo: Saraiva, 2013. 

MEIER, Celito. Filosofia: por uma inteligência da complexidade. Belo Horizonte: Pax Editora, 

2014. 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à 

Filosofia. São Paulo: 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1995. 

Coleção vestibular. Filosofia e Sociologia. Rio de Janeiro: Editora Gráfica GPI, 2009. 

GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia: romance da história da filosofia. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000. 

GLEISER, Marcelo. A dança do Universo. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE – 1º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significação e integrador da 

organização do mundo e da própria identidade, bem como reconhecer diferentes funções da arte, 

do trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais. 
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● Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam 

nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos; 

● Conhecer o contexto sociocultural e histórico brasileiro, discutindo as influências culturais dos 

povos africanos e indígenas; 

Conhecer contribuições das artes, nos espaços de diversas culturas, ao longo da história e avaliar sua 

relevância e lugar nos contextos estudados e até os dias atuais.  

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Arte – História, Conceitos, Fundamentos e Contextualização 

● A Arte Antes da Escrita 

● Arte e as Culturas Indígena e Afro-Brasileira 

● Arte da Antiguidade a Contemporaneidade 

 

ELEMENTOS CONSTITUINTES DAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS  

ARTES VISUAIS:  

● Elementos Visuais: ponto, linha, textura, forma, composição, experimentação, suportes, 

espacialidade, texturas e movimento (dinâmicas, força, fluência e equilíbrio);  

● Luz: Decomposição da luz branca, Cor (pigmento e percepção da cor), Tons (valores e 

classificação das cores), Sombras, Luz e Contraste.  

MÚSICA:  

● Expressão Musical (Improvisação e criação musical com voz e/ ou instrumentos). 

● Qualidades do som e suas variações (intensidade, duração, altura e timbre);  

● Elementos Básicos da Música (Melodia, Harmonia e Ritmo) 

● Distribuição dos sons de maneira sucessiva e simultânea;  

● Estruturas musicais. 

TEATRO: 

● Elementos da Encenação Teatral: personagem, enredo, espaço cênico, sonoplastia, cenário, 

figurino, caracterização. 

● Gêneros Teatrais: Tragédia, Comédia, Drama e suas características.  

DANÇA:  

● Elementos do Movimento (corpo, ritmo, espaço, kinesfera, ações dinâmicas e relacionamentos). 

Linguagens do Corpo: (corpo transgressor, visões do corpo). 

 

INTRODUÇÃO A FILOSOFIA DA ARTE:  

● Obra de Arte: Conceitos, elementos essenciais e leituras diversas;  

● Indústria Cultural: Escola de Frankfurt;  

● Subproduto e lixo pop. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARBOSA, A. M. (Org.). Arte Educação Contemporânea: consonâncias internacionais. São 

Paulo: Cortez, 2008. 

BELL, Julian. Uma nova história da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2008 

FARTHING, S; Cork, R. Tudo sobre Arte. São Paulo: Sextante, 2010 

FREIRE, Cristina. Arte conceitual. Rio de Janeiro : Ed. Jorge Zahar, 2006.GRAÇA, Proença. 

História da Arte. São Paulo: Ática, 1988. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GARCEZ, L.; OLIVEIRA, J.Explicando a arte brasileira. São Paulo: Ediouro, 2004. 

PROENÇA, Graça. História da Arte. São Paulo: Ática, 2007. 2006. 

HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 
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RICHTER, Ivone Mendes – “Intercultulturalidade e estética do cotidiano no ensino das artes 

visuais”, Campinas – SP: Mercado de Letras, 2003. 

STRICKLAND, Carol; BOSWELL, John. Arte comentada: da pré-história ao pós-modernismo. 

Rio de Janeiro: Ediouro, 1999. 

VANNUCCHI, Aldo. Cultura brasileira: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 1999. 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE – 2º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Compreender elementos importantes para observação e interpretação das artes; 

● Conhecer o contexto sociocultural e histórico brasileiro, discutindo as influências culturais dos 

povos africanos e indígenas; 

● Conhecer contribuições das artes, nos espaços de diversas culturas, ao longo da história e avaliar 

sua relevância e lugar nos contextos estudados e até os dias atuais. Analisar, interpretar e aplicar 

recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a 

natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de 

produção e recepção. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

●    Arte e as Culturas Indígena e Afro-Brasileira 

●    Arte da Antiguidade a Contemporaneidade 

●    Artes Visuais 

●    A Dança 

●    A Música como linguagem artística; 

●    Teatro, música e dança Renascentista; 

● Barroco e Rococó; 

● Neoclassicismo (Artes Visuais, Teatro Neoclássico Francês, Música Clássica, e Dança); 

● Ser Humano, Ser político (atitude politica, arte e ideologia, arte, censura e resistência); 

● Romantismo; 

● Romantismo Teatral; 

● Música e Dança no Romantismo; 

● Conflitos Humanos (Arte e Violência, Razão e emoção); 

● Art Nouveau; 

● Realismo nas artes Visuais; 

● Realismo Teatral; 

● Fotografia e Cinema; 

● Impressionismo e Pós-Impressionismo ou Pré-modernismo 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARBOSA, A. M. (Org.). Arte Educação Contemporânea: consonâncias internacionais. São 

Paulo: Cortez, 2008. 

BELL, Julian. Uma nova história da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2008 

FARTHING, S; Cork, R. Tudo sobre Arte. São Paulo: Sextante, 2010 

FREIRE, Cristina. Arte conceitual. Rio de Janeiro : Ed. Jorge Zahar, 2006.GRAÇA, Proença. 

História da Arte. São Paulo: Ática, 1988. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GOMBRICH, Ernst Hans – “a história da arte – (1909-2001) ”, traduç. Álvaro Cabral. Rio de 

Janeiro – RJ: LTC, 2006. 
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HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 

RICHTER, Ivone Mendes – “interculturalidade e estética do cotidiano no ensino das artes 

visuais”, Campinas – SP: Mercado de Letras, 2003. 

STRICKLAND, Carol; BOSWELL, John. Arte comentada: da pré-história ao pós-modernismo. 

Rio de Janeiro: Ediouro, 1999. 

VANNUCCHI, Aldo. Cultura brasileira: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 1999. 

GARCEZ, L.; OLIVEIRA, J.Explicando a arte brasileira. São Paulo: Ediouro, 2004 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE – 3º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Conhecer o contexto sociocultural e histórico brasileiro, discutindo as influências culturais dos 

povos africanos e indígenas; 

● Conhecer contribuições das artes, nos espaços de diversas culturas, ao longo da história e avaliar 

sua relevância e lugar nos contextos estudados e até os dias atuais.  

● Reconhecer contribuições das artes, nos espaços de diversas culturas, ao longo da história e 

avaliar sua relevância e lugar nos contextos estudados e até os dias atuais. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● O Papel Social da Arte; 

● História da Arte Brasileira: Arte Barroca, Arte Colonial (Missão Artística Holandesa e Missão 

Artística Francesa);  

● Arte, cultura de etnias indígenas e africanas; 

● Vanguardas Europeias; 

● Arte Moderna do Brasil (Semana de Arte Moderna, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Lasar 

Segal, Victor Brecheret e Di Cavalcanti); 

● Década de 30 a 70 (Portinari, Abstracionismo no Brasil, Movimento Concretista; Grupo 

Neoconcreto);  

● A Moderna Arquitetura Brasileira; 

● As Tendências da Música do século XX; 

● Teatro Brasileiro; Música Popular Brasileira e Novas tendências musicais (Música 

contemporânea no Brasil) 

● Arte Contemporânea (Expressionismo Abstrato, Minimalismo, Arte Conceitual, Op Art, Pop 

Art; Body Art); 

● Danças Folclóricas do Brasil; 

● As Novas Linguagens da Arte (Cinema, História em quadrinhos, videoarte, Web Art, Street Art, 

Toy art, Arte efêmera, Performance, Instalações,  Happening e Hiper – realismo). 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARNHEIM, R. Arte e percepção visual, São Paulo, Pioneira/EDUSP, 1980. 

BARBOSA, Ana Mãe. A imagem no ensino da Arte, São Paulo Perspectiva, 1991. 

GARCEZ, Lucília; OLIVEIRA, Jo. Explicando a arte: uma iniciação para entender as artes 

visuais. São Paulo: Ediouro, 2001.  

GRAÇA, Proença. História da Arte. São Paulo: Ática, 1988. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GOMBRICH, Ernst Hans – “a história da arte – (1909-2001) ”, traduç. Álvaro Cabral. Rio de 

Janeiro – RJ: LTC, 2006. 

RICHTER, Ivone Mendes – “interculturalidade e estética do cotidiano no ensino das artes 

visuais”, Campinas – SP: Mercado de Letras, 2003. 
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COMPONENTE CURRICULAR: EMPREENDEDORISMO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Entender o real significado de ser empreendedor;  

● Desenvolver a capacidade empreendedora, dando ênfase ao perfil do empreendedor;  

● Elaborar um plano de negócios.  

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

▪ Introdução ao Empreendedorismo 

▪ O Espírito Empreendedor 

▪ Entendendo o Mundo dos Negócios 

▪ Focalizando o Novo Negócio 

▪ Processo Empreendedor: Providências Iniciais 

▪ Business Model Canvas 

▪ Plano de Negócios 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CECCONELLO, Antonio Renato; AJZENTAL, Alberto. A construção do plano de negócio. São 

Paulo: Saraiva, 2012. 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo – Dando asas ao espírito empreendedor. Saraiva, 

São Paulo, 2009.  

DORNELAS, Jose Carlos Assis. Empreendedorismo. Campus, Rio de Janeiro, 2005.  

TAJRA, Sanmya Feitosa. SANTOS, Felipe. Empreendedorismo. Erica, São Paulo, 2010.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SALIM, Cesar Simões; SILVA, Nelson. Introdução ao Empreendedorismo. Campus, Rio de 

Janeiro, 2009.  

 

COMPONENTE CURRICULAR: CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

▪ Acompanhar o desempenho patrimonial da empresa, a partir do ciclo contábil e seus elementos 

patrimoniais.  

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

▪ Contabilidade (histórico, conceito, objeto de estudo, objetivo, campo de atuação, usuários, funções 

e estrutura conceitual básica da Contabilidade);  

▪ Técnicas contábeis e o conceito de patrimônio na Contabilidade; 

▪ Patrimônio (conceito e definição: bens, direitos e obrigações, aspectos qualitativos e quantitativos, 

representação gráfica do patrimônio, situações líquidas patrimoniais, patrimônio líquido, formação do 

patrimônio e suas variações);  

▪ Elementos Patrimoniais – Contas (conceito, classificação das contas patrimoniais e de resultado, 

noções de débito e crédito, teorias das contas, plano de contas, natureza das contas: devedora ou 

credora); 

▪ Caracterização da técnica de escrituração (tipos de lançamentos contábeis; erros de escrituração, 

retificação da escrituração e livros contábeis);  
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▪ Caracterização de Atos e Fatos Contábeis;  

▪ Balancete de verificação e razonetes; Estrutura básica do balanço patrimonial. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Equipe de professores da FEA/USP. Contabilidade Introdutória. Atlas, 11ª ed. São Paulo, 2010.  

RIBEIRO, O. M. Contabilidade Básica Fácil. Saraiva, 29ª ed. São Paulo, 2013. 

FERREIRA, Ricardo. Contabilidade Básica. Ferreira, 15ª ed. São Paulo, 2017. 

MAION, Jose Carlos. Contabilidade Básica. Atlas, 11ª ed. São Paulo, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto; IUDICIBUS, Sérgio. Manual de Contabilidade 

Societária. Atlas, 2ª ed. São Paulo, 2013. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Conhecer os fundamentos da Administração, contextualizando sua importância e aplicações no 

cotidiano das organizações; 

● Relacionar as estruturas organizacionais e seus organogramas, fluxos de papeis e informações, 

níveis de autoridade e responsabilidades; 

● Compreender os processos organizativos e os meios pelos quais as organizações desenvolvem suas 

gestões em busca da melhor produtividade, observados os aspectos de competitividade do mundo 

atual; 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

▪ Aspectos Introdutórios e Conceituais para o Estudo da Administração 

▪ A Prática dos Elementos da Ação Administrativa: Planejamento, Organização, Direção e Controle  

▪ As principais Teorias Organizacionais 

▪ Áreas Funcionais da Empresa e Ambiente Organizacional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARREIRA, Dorival. Organização, sistemas e métodos: ferramentas para relacionalizar as rotinas 

de trabalho e a estrutura organizacional da empresa. São Paulo: Saraiva, 2009. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a Teoria Geral da administração. São Paulo: Manole, 2014. 

 LACOMBE, Francisco. Teoria geral da administração. São Paulo: Saraiva, 2009. 

LACOMBE, Francisco; HEIRBORN, Gilberto. Administração: princípios e tendências. São Paulo: 

Saraiva, 2008. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração: da Revolução Urbana à 

Revolução Digital. São Paulo: Atlas 2017. 

RIBEIRO, Antonio de lima. Teorias da administração. São Paulo: Saraiva, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CURY, Antônio. Organização e métodos: uma visão holística. São Paulo: Atlas, 2016 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Sistemas, Organizações e Métodos. São Paulo: Atlas, 2013. 

 ROBBINS, Stephen P. Administração: mudanças e perspectivas. S. Paulo: Saraiva, 2000 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO DA PRODUÇÃO, MATERIAIS E LOGÍSTICA 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 120 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 horas 
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OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Adquirir uma visão integrada do processo gerencial, para a elaboração de fluxogramas e o 

mapeando dos processos críticos, visando a melhoria contínua; 

● Conhecer as técnicas que auxiliam a melhoria e a prática das operações organizacionais, com o 

intuito de analisar, avaliar, planejar e implementar melhorias em operações produtivas. 

● Desenvolver um conjunto de técnicas que permitem melhorar a eficiência na Administração da 

Produção e da Logística.  
 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

▪ Sistemas de Produção: conceitos; história e tendências.  

▪ Administração de estoques.  

▪ Armazenagem e controle.  

▪ Planejamento da produção.  

▪ Suprimentos.  

▪ Distribuição e transporte.  

▪ Recursos patrimoniais.  

▪ Fundamentos de logística.  

▪ Gestão da Cadeia de Suprimentos.  

▪ Tipos de Modal.  

▪ Transportes e custos logísticos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/ logística empresarial. 5. Ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2006.  

BOWERSOX, Donald J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de 

suprimento. São Paulo. Atlas. 2001.  

CHIAVENATO, I. Administração da produção: uma abordagem introdutória. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Campus, 2005.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CORREA, H. L.; CORREA, C. A. Administração de produção e operações: manufatura e 

serviços: uma abordagem estratégica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007.  

MARTINS, P. G.; ALT, P. R. C. Administração de materiais e recursos patrimoniais. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2006.  

MOURA, C. Gestão de estoques: ação e monitoramento na cadeia de logística integrada. Rio  

de Janeiro: Ciência moderna Ltda., 2004.  

COMPONENTE CURRICULAR: NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

▪ Analisar e refletir sobre a gestão pública destacando aspectos da realidade brasileira; 

▪ Analisar a estrutura interna da Administração pública, sua composição objetiva e subjetiva;  

▪ Apreender regras pertinentes aos contratos administrativos e ao processo licitatório junto aos órgãos 

e entidades da Administração Pública. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

● Estado, Administração e Gestão Pública  

● Administração Pública Direta e Indireta  

● Licitações  
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● Contratos Administrativos  

● Orçamento público 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. 25ª ed.  

FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de direito administrativo. 31ª ed. São Paulo:  Atlas, 

2017.  

MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

TORRES, Marcelo Douglas de Figueiredo. Fundamentos de administração pública brasileira. Rio 

de Janeiro: FGV, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42ª ed. São Paulo: Malheiros, 2016. 

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 33ª ed. São Paulo:      

Malheiros, 2016. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO DE MARKETING E VENDAS 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

▪ Reconhecer a importância do marketing para as instituições, suas orientações e tarefas necessárias; 

▪ Compreender a importância da busca de informações e pesquisa para apoio nas decisões de 

marketing;  
▪ Conhecer formas para conquistar a fidelidade do cliente e atrair novos clientes o mercado 

consumidor;  

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

▪ Conceitos de marketing;  

▪ Ambiente de marketing;  

▪ Planejamento de marketing e estratégia organizacional;  

▪ Os mercados e o comportamento do consumidor: segmentação de mercado e determinantes do 

comportamento do consumidor.  

▪ Pesquisa de Mercado.  

▪ Administração e desenvolvimento de produtos e serviços.  

▪ Princípios e estratégias de preços.  

▪ Distribuição de produtos e serviços.  

▪ Comunicação empresarial: o processo de comunicação, propaganda e publicidade, promoção e 

relações públicas.  

▪ Venda pessoal e administração de vendas.  

▪ Marketing Digital.  

▪ Responsabilidade Social.  

▪ Projeto: elaborar um Plano de Marketing a partir de estudo de caso.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AAKER, D. A; DAY, G. S. Pesquisa de marketing. Atlas, São Paulo, 2004.  

KOTLER, P; ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. Prentice Hall, São Paulo, 2003.  

LAS CASAS, A. L. Administração de vendas. Atlas, São Paulo, 1999.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHURCHILL, G. A. Marketing: criando valor para os clientes. Saraiva, São Paulo, 2000.  
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COMPONENTE CURRICULAR: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Compreender a administração financeira e sua relação com as demais áreas de gestão; 

● Interpretar e utilizar os índices financeiros a demonstração financeira e suas analises;  
● Calcular índices financeiros para tomada de decisão. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

▪ Estudo dos fundamentos e conceitos da administração financeira;  

▪ Conhecimento das técnicas para estudo e análise econômica, financeira e patrimonial;  
▪ Compreensão da integração do modelo financeira, bem como das ligações com outras áreas da 

empresa: compras, vendas, produção, recursos humanos, fiscal e contábil.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ASSAF, N. A; SILVA, C. A. T. Administração do capital de giro. São Paulo: Atlas, 2010.  

CALVO, I. P.; ALMEIDA, J. M. B.; BISPO, P. L.; FERREIRA, W. L. Orçamento empresarial. 

Rio de Janeiro: FGV, 2012. 
GITMAN, L. J. Princípios de administração financeira. Porto Alegre: Bookman, 2010.  

HOJI, M. Administração financeira na prática. São Paulo: Atlas, 2009.  

HOJI, M. Orçamento empresarial: passo a passo. São Paulo, Saraiva, 2017. 

PADOVEZE , Clóvis Luis. Administração financeira: uma abordagem global. São Paulo: Saraiva, 

2016. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BONFIM, E.A; PASSARELLI, J. Orçamento empresarial: como elaborar e analisar. São Paulo: 

IOB- Thomson, 2004.  

KUHN, Ivo Ney. Gestão financeira. Ijuí: Unijuí, 2012 (Coleção educação a distância – Série livro-

texto). 

MASSING, Evandro Luís. Gestão financeira na medida: manual do participante. Brasília: SEBRAE, 

2014. 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: CONTABILIDADE DE CUSTOS 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

▪ Conhecer o processo de  tomada de  decisões gerenciais fundamentando-se nos princípios da 

Contabilidade de Custos.  

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

▪ Contabilidade Financeira, de Custos e Gerencial: visão comparativa; terminologia básica de custos;  

▪ Classificação dos Custos; 

▪ Critérios para Avaliação de Estoques;  

▪ Esquema Básico da Contabilidade de Custos - Departamentalização  

▪ Critério de Rateios dos Custos Indiretos de Fabricação; 

▪ Materiais Diretos; 
▪ Mão-de-obra Direta. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARTINS, E. Contabilidade de Custos. Atlas, 10ª ed. São Paulo, 2010.  

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de Custos Fácil. Saraiva, 9ª ed. São Paulo, 2014. 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso básico de contabilidade de custos. Atlas, 5ª ed. São Paulo 

2010. 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade de Custos. Cengage Learning, São Paulo, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SANTOS, José Luiz et al. Manual de Contabilidade de Custos. Atlas, São Paulo, 2015. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO DE PESSOAS 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Compreender a importância da área de Recursos Humanos numa empresa, assim como suas 

tendências;  

● Conhecer todos os subsistemas de Recursos Humanos;  

● Conhecer os conceitos, leis e práticas trabalhistas para opinar sobre as rotinas de administração de 

pessoal. 

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

Introdução à Gestão de Pessoas: 

● Noções de Gestão de pessoas; 

● Processos envolvidos na gestão de pessoas: Agregar, Aplicar, Recompensar, Desenvolver, 

Manter e Monitorar; 

● Noções de aspectos que norteiam à Gestão de Pessoas em cada empresa: Missão, visão, valores, 

sistema de recompensas.; 

● Plano de RH: recrutamento e seleção; 

Rotinas Trabalhistas: 

● Legislação Trabalhista e a atuação do Departamento de Pessoal;  

● Rotinas de Admissão e Modalidades do Contrato de Trabalho; 

● Rotinas de Cálculos de Folha de Pagamento: verbas remuneratórias, adicionais e benefícios;  

● Cálculo de Férias e Décimo Terceiro Salário;  

● Rotinas de Rescisão do Contrato de Trabalho. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 

Elsevier, Rio de Janeiro, 2004.  

FIDÉLIS, G. J. Gestão de Pessoas – Rotinas Trabalhistas e Dinâmicas do Departamento de 

Pessoal. Érica, São Paulo, 2006.  

IORIO, Cecilia Soares. Manual de Administração de Pessoal. São Paulo: SENAC, 2007 

RIBEIRO, A. L. Gestão de Pessoas. Saraiva, São Paulo, 2006.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GONÇALVES, Gilson. Resumo práticos de cálculos trabalhistas: exemplos e fórmulas. 3. ed. 

Curitiba: Juruá, 2018. 

GONÇALVES, Gilson. Rotinas trabalhistas: de A Z. Curitiba: Juruá, 2018. 
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MINICUCCI, A. Relações Humanas: Psicologia das relações interpessoais, Atalas, São Paulo, 

2006.  

 

COMPONENTE CURRICULAR: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 horas CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 hora 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Conhecer os principais conceitos de Planejamento Estratégico;  

● Entender o processo de construção de um Plano Estratégico;  

● Elaborar um Plano Estratégico.  

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

▪ A Natureza e o Conteúdo do Planejamento;  

▪ A Informação e o Conhecimento;  

▪ Estruturação do Processo de Planejamento Estratégico;  

▪ Planejamento Estratégico Orientado para o Mercado;  

▪ Planejamento, controle de resultados e o processo de administração;  

▪ Controle e Avaliação do Planejamento Estratégico;  

▪ O plano estratégico da empresa; 

▪ Elaboração do Plano Estratégico.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. Planejamento Estratégico. Campus, São Paulo, 2009.  

ALMEIDA, Matinho Isnard Ribeiro de. Orçamento Empresarial: Planejamento e Controle 

Gerencial. Atlas, São Paulo, 2010.  

FREZATTI, Fábio. Orçamento Empresarial: Planejamento e Controle Gerencial. Atlas, 2009.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

VALADARES, Mauricio Castelo de B. Planejamento Estratégico Empresarial. Qualitymark, Rio 

de Janeiro, 2002.  

PEREIRA, Mauricio Fernandes. Planejamento estratégico. São Paulo: Atlas, 2010.  

BORN, Roger. Construindo o plano estratégico: cases reais e dicas práticas. Porto Alegre: 

ESPM/Sulina, 2007  

ALMEIDA, Martinho Isnard Ribeiro de. Manual de planejamento estratégico. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: INSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 

2º ANO 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS 

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS 

● Analisar o direito como ciência e expressão das realidades múltiplas, reconhecendo seu papel 

no exercício do poder na sociedade.  

● Diferenciar as normas jurídicas de outras normas sociais existentes..  

● Compreender que o direito,  enquanto ordenamento jurídico,  está estruturado 

hierarquicamente.,  

● Estudar a História do Direito e das suas instituições para a compreensão dos institutos jurídicos 

atuais; 
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● Compreender os conceitos fundamentais e o conjunto de ensinamentos introdutórios quanto 

às regras e normas jurídicas que regulam a Sociedade e suas Instituições de Direito Público e Privado; 

● Conhecer as instituições que organizam a sociedade em sua estrutura jurídica. 

● Analisar os diferentes ramos do Direito, seus conceitos, princípios fundamentais e normas 

vigentes  

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS) 

▪ História do Direito e das Instituições Jurídicas 

▪ Introdução ao Estudo do Direito 

▪ Direito Constitucional 

▪ Direito Administrativo 

▪ Direito Tributário 

▪ Direito Civil 

▪ Direito do Consumidor 

▪ Direito do Trabalho 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2019. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Volume 1. São Paulo: Saraiva, 2019. 

LOPES, José R. L. O direito na história: lições introdutórias. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2018.  

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2019. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Instituições de Direito Público e Privado. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2017 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2019. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, João Batista de. Manual de Direito do Consumidor; São Paulo: Saraiva, 2005. 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2006. 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 5ª edição. São Paulo: Saraiva, 2015. 

BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2005. 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor.; São Paulo: Atlas, 2011. 

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 15ª ed. São Paulo: LTr, 2016. 

FERRAZ JUNIOR, Tercio.  Introdução ao estudo do direito : técnica, decisão, dominação. 8ª. 

ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

MACHADO, Hugo de Brito Machado. Curso de Direito Tributário. 1ª ed. São Paulo: Malheiros., 

2020. 

TARTUCE, Flávio. Direito Civil: lei de introdução e parte geral. V.1, 11ª ed. São Paulo: Método. 

2015 

. 
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6.3 Prática Profissional Integrada 

 

A Resolução CONSUP/IFMA nº 105, de 01 de novembro de 2019 define a Prática 

Profissional Integrada (PPI) como uma metodologia de trabalho prevista do Projeto Pedagógico do 

Curso que se destina a promover a articulação entre os conhecimentos trabalhados nos diferentes 

componentes curriculares, propiciando a flexibilização curricular e a ampliação do diálogo entre as 

diferentes áreas de formação.  

Dessa forma, a PPI é uma atividade interdisciplinar que tanto pode integrar a carga horária 

dos diversos componentes curriculares ou se constituir em componente curricular específico. 

Nesse contexto, a PPI do Curso Técnico em Administração do Campus Viana, em sintonia com a 

Resolução CONSUP/IFMA nº 105/2019, será desenvolvida por intermédio de Projeto Integrador, 

buscando o desenvolvimento de competências e habilidades dos educandos através da integração com 

os conteúdos dos componentes curriculares da matriz do curso, bem como dos conhecimentos 

advindos da comunidade. 

O Projeto Integrador assume um caráter interdisciplinar cuja missão tem significância na 

articulação teoria-prática, possibilitando a interlocução entre as áreas de conhecimento estudadas no 

curso e o exercício profissional, propiciando o contato do educando com os itinerários formativos, 

estimulando assim uma melhor compreensão e atuação transformadora da realidade na qual está 

inserido. 

Os projetos integradores se enquadram na perspectiva conceitual assinalada no Art. 6º da 

Resolução/CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012, segundo o qual o currículo é uma proposta de ação 

educativa constituída pela seleção de conhecimentos construídos pela sociedade, expressando-se por 

práticas escolares que se desdobram em torno de conhecimentos relevantes e pertinentes, permeadas 

pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes e contribuindo para o 

desenvolvimento de suas identidades e condições cognitivas e socioafetivas. (BRASIL, 2012) e 

também no Art. 14, Inciso VIII, da mesma resolução, o qual orienta que os componentes curriculares 

que integram as áreas de conhecimento podem ser tratados como disciplinas, sempre de forma 

integrada, ou como unidades de estudos, módulos, atividades, práticas e projetos contextualizados e 

interdisciplinares ou diversamente articuladores de saberes, desenvolvimento transversal de temas ou 

outras formas de organização (BRASIL, 2012). 

O projeto integrador dentro do Curso Técnico em Administração é uma atividade 

interdisciplinar que visa proporcionar ao educando uma visão crítica e integrada aos conhecimentos 

adquiridos durante o Curso, de forma a despertar seu  espírito pesquisador,  extensionista,  inovador, 



 

 

              Curso Técnico em Administração na forma integrada 
Campus Viana - MA 

 
55 

crítico, empreendedor, inovador e criativo, possibilitando-o apresentar soluções para problemas 

eventualmente encontrados durante sua experiência de contato com o mundo do trabalho e despertar 

sua autonomia, proatividade, criatividade e sua responsabilidade ética, socioambiental  e respeito aos 

direitos humanos.  

O desenvolvimento do projeto será em duas etapas distintas: Projeto Integrador I no segundo 

ano, mediante elaboração do pré-projeto e plano de ação ou de intervenção; já no terceiro ano será 

desenvolvido o Projeto Integrador II, mediante a realização do relatório final ou artigo. O resultado 

final deverá ser apresentado em Seminário organizado ao final do Curso, podendo também ser 

livremente apresentado em um dos eventos previsto no calendário do Campus.  

O Projeto Integrador poderá ser realizado individualmente, apenas de forma excepcional, ou 

em grupo de no mínimo 3 e no máximo cinco alunos, mantendo o (s) mesmo (s) aluno (s) durante o 

desenvolvimento de todo o Projeto Integrador. A Coordenação do Curso designará um Professor 

Coordenador do Projeto, o qual terá a missão de dar os encaminhamentos iniciais e acompanhar o 

desenvolvimento dos alunos durante o processo. As orientações ficarão a cargo de docentes indicados 

pela Coordenação do Curso de acordo com as áreas profissionais específicas. A apresentação da 

pesquisa seguirá os padrões definidos pela Coordenação do Curso ou do Projeto, utilizando a norma 

ABNT NBR 15287 para Elaboração e Apresentação de Projetos. 

Os projetos integradores têm como objetivo principal proporcionar a integração entre as 

diversas áreas de conhecimento que são específicas do curso e a vivência da prática das organizações 

sob o prisma da gestão, visando a promoção do desenvolvimento de competências, habilidades, 

atitudes e valores necessárias para que o desempenho das atividades requeridas ocorra de maneira 

eficaz e eficiente. Nesse interim, o contato dos alunos com o ambiente de trabalho, em primeiro plano, 

se dará a partir do projeto integrador, em sintonia com a articulação dos conhecimentos trabalhados 

ao longo do Curso. 

De forma mais específica o Projeto Integrador tem desdobramentos que visam reforçar a 

prática pedagógica, buscando: 

a) Contextualizar os conhecimentos adquiridos em sala de aula com o mundo do trabalho; 

b) Articular teoria e prática face às práticas profissionais; 

c) Oportunizar reflexão sobre as competências em desenvolvimento; 

d) Desenvolver habilidades de pesquisa e interpretação de dados e informações; 

e) Despertar o senso prático e o interesse pela pesquisa no exercício profissional para a 

resoluções de problemas;
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f) Promover integração e cooperação técnica entre o IFMA – Campus Viana e o mundo do 

trabalho; 

g) Incentivar a criatividade e os talentos pessoais e profissionais; 

h) Identificar oportunidades de negócios e novas alternativas para a gestão empresarial; 

i) Integrar os conhecimentos dos alunos e a aplicação no trabalho; 

j) Desenvolver atividades visando a responsabilidade social e ambiental. 

l) Solucionar uma questão problemática no mundo do trabalho, sócio-histórico, econômico-

cultural ou familiar. 

Considerando a Resolução CONSUP/IFMA nº 114/2019, a avaliação será através da aplicação 

de instrumentos pertinentes às características dos projetos e desenvolvimento das respectivas 

disciplinas: pesquisas, estudos de caso, desenvolvimento de projetos de intervenção, simulação na 

implementação de projetos, estudos técnicos etc., que serão acompanhados pela Coordenação do 

Curso, pela Coordenação do projeto e professores orientadores.  

 Na avaliação não pode ser deixado de observar também o que rege a Resolução CNE/CEB nº 

6/2012, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, especialmente o que está contido no seu Art. 21: 

 

A prática profissional, prevista na organização curricular do curso, deve estar continuamente 

relacionada aos seus fundamentos científicos e tecnológicos, orientada pela pesquisa como 

princípio pedagógico que possibilita ao educando enfrentar o desafio do desenvolvimento da 

aprendizagem permanente, integra as cargas horárias mínimas de cada habilitação 

profissional de técnicos e correspondentes etapas de qualificação e de especialização 

profissional técnica de nível médio (BRASIL, 2012). 

 

A Resolução referenda o que já foi colocado como objetivo do Projeto Integrador, conforme dispõe 

o § 1º do mesmo Art. 21: 

 

A prática na Educação Profissional compreende diferentes situações de vivência, 

aprendizagem e trabalho, como experimentos e atividades específicas em ambientes especiais 

tais como laboratórios, oficinas, empresas pedagógicas, ateliês e outros, bem como 

investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa e/ou intervenção, visitas 

técnicas, simulações, observações e outras (BRASIL, 2012). 

 

Assim, a avaliação do Projeto Integrador visa compreender a maturação e articulação do aluno 

entre o mundo do trabalho e os conhecimentos adquiridos durante o curso, bem como o 

aproveitamento dos conhecimentos e experiências anteriores ao seu ingresso na Instituição. 

A carga horária total para o Projeto Integrador I e II será de 80 horas, e se encontra 

devidamente inserida na matriz curricular do Curso como um componente obrigatório do segundo e 
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terceiro ano, atendendo então as recomendações da Resolução CONSUP/IFMA nº 105/2019. A carga 

horária conta com a devida flexibilização para que o aluno tenha as orientações devidas e ao mesmo 

tempo desenvolva as atividades pertinentes à pesquisa de campo e construção do Projeto.  

A Coordenação do Curso Técnico em Administração, juntamente com o Departamento de Ensino – 

DE e a Diretoria de Desenvolvimento Educacional – DDE, definirão os prazos para entrega dos 

Projetos ao final do Curso, divulgando as datas para entrega, estes projetos deverão acompanhar os 

seguintes documentos: 

 Ficha de Identificação do(s) aluno(s), a ser preenchida pelos alunos que realizaram o projeto 

e entregue à Coordenação do Curso ou professor designado. 

 Ficha de Avaliação do Aluno ou da Equipe de Trabalho, a ser preenchida pela Coordenação 

do Curso ou do Projeto, juntamente com o Professor Orientador, atribuindo nota ao Projeto 

Integrador para divulgação aos alunos e registro acadêmico da avaliação. 

 

6.4 Estágio Supervisionado 

 

O estágio constitui a prática profissional que integra procedimentos didáticos-pedagógicos e 

que contextualiza, consolida e aprofunda a relação entre teoria e prática, possibilitando ao aluno seu 

aperfeiçoamento técnico, científico, cultural e relacional. As atividades programadas para o estágio 

devem manter uma correspondência com os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelo aluno no 

decorrer do curso e deverão atender ao disposto na Resolução CONSUP/IFMA nº 122, de 12 de 

dezembro de 2016. De acordo com o § 2º do artigo 1º da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 

2008, o estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o 

trabalho. 

O IFMA – Campus Viana poderá ofertar, desde que haja disponibilidade, Estágio 

Supervisionado, cujo estabelecimento de convênios e divulgação de ofertas de vagas ficarão sobre 

responsabilidade do Departamento de Extensão e Relações Institucionais – DERI. O acesso às vagas 

de estágio será feito mediante seleção interna, via edital a ser lançado pela Coordenação do Curso 

Técnico em Administração. Quando ofertado, terá duração mínima de 150 horas nos termos da 

Resolução CNE/CEB nº 01, de 04 de abril de 2004, não podendo exceder o limite de até 400 horas. 

O estágio para o curso Técnico em Administração não é obrigatório e poderá ser realizado 

mediante convênio com empresas, organizações públicas e organizações do terceiro setor, em 

atividades  relacionadas  às  funções  administrativas.  O  acompanhamento  e  avaliação  do  estágio 



 

 

7              Curso Técnico em Administração na forma integrada 
Campus Viana - MA 

 
58 

deverão ser feitos pelo professor orientador do estágio e pelo supervisor indicado pela parte 

concedente, em conformidade com a Lei nº 11.788/2008. O professor orientador deverá ser indicado 

pelo coordenador do curso, o qual fornecerá termo de aceitação, que após assinado será juntado à 

pasta de documentação do estágio. 

Todos os procedimentos do estágio não obrigatório adotados neste curso encontram-se 

embasados pela Lei Federal 11.788/2008, que disciplina o estágio de estudantes, bem como na 

Resolução CONSUP/IFMA nº 122/2016, em sintonia com os as recomendações da Resolução 

CONSUP/IFMA nº 105, de 01 de novembro de 2019 e naquilo que for estabelecido em normas 

internas de práticas profissionais pelo DERI. O aluno que optar pelo estágio supervisionado não 

obrigatório, só poderá ser diplomado ao final do curso após a realização da carga horária completa 

prevista na celebração do convênio de estágio. 

A jornada de trabalho do estagiário não poderá ultrapassar as seis horas diárias ou trinta horas 

semanais, não podendo acontecer no mesmo horário das aulas presenciais conforme § 1º do artigo 10 

da Lei 11.788/2008. A lei também estabelece no seu artigo 12, que no estágio não obrigatório o 

estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo 

compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio transporte.  

Os requisitos necessários para concessão do estágio são aqueles estabelecidos no artigo 3º da 

Lei nº 11.788/2008, que são: I - matrícula e frequência regular do educando; II -celebração do termo 

de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino; e III - 

compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de 

compromisso. 

As obrigações da Instituição de Ensino de acordo com o artigo 7º da Lei nº 11.788/2008 são:  

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, 

quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições 

de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar 

do estudante e ao horário e calendário escolar; II – avaliar as instalações da parte concedente do 

estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando; III – indicar professor 

orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e 

avaliação das atividades do estagiário; IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo 

não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades; V – zelar pelo cumprimento do termo de 

compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas normas; 

VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos; 
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VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de 

avaliações escolares ou acadêmicas. 

As obrigações da parte concedente, em conformidade com a Lei nº 11.788/2008 são: I – 

celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu 

cumprimento; II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades 

de aprendizagem social, profissional e cultural; III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, 

com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do 

estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente; IV – contratar em 

favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de 

mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso; V – por ocasião do desligamento 

do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades 

desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho; VI – manter à disposição da fiscalização 

documentos que comprovem a relação de estágio; VII – enviar à instituição de ensino, com 

periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário. 

Para pleitear uma vaga de estágio o aluno do curso Técnico em Administração deverá, além 

dos requisitos exigidos no artigo 3º da Lei 11.788/2008, deve ter concluído integralmente pelo menos 

o primeiro ano, contemplando os requisitos mínimos de conhecimento profissional. E quando os 

critérios de seleção não forem estipulados pela parte concedente, e havendo mais candidatos ao 

estágio supervisionado que o número de vagas existentes, atender-se-á ao que estabelece o § 1º, artigo 

5º da Resolução CONSUP/IFMA nº 122/2016 de que terá prioridade o estudante que: I - estiver mais 

próximo da integralização do curso; II – habilitou-se junto ao Setor de Estágio, para estagiar em 

períodos anteriores, mas que não foi contemplado, por falta de vaga; III – tiver maior coeficiente de 

rendimento. 

 

7 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS 

ANTERIORES 

 

O IFMA Campus Viana adotará critérios de aproveitamento de conhecimento e experiências 

anteriores em conformidade com o Artigo 36 da Resolução CNE/CEB N º6/2012: 

Art. 36 -  Para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode promover o aproveitamento 

de conhecimentos e experiências anteriores do estudante, desde que diretamente relacionados com o 

perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação ou habilitação profissional, que tenham 

sido desenvolvidos:
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I - em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico regularmente concluídos em 

outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 

II - em cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação profissional de, no mínimo, 

160 horas de duração, mediante avaliação do estudante; 

III - em outros cursos de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios 

informais ou até mesmo em cursos superiores de graduação, mediante avaliação do estudante; 

IV - por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição 

devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de 

sistemas nacionais de certificação profissional. 

        O aproveitamento de estudos é definido como a possibilidade de aproveitamento de disciplinas 

estudadas em outro curso de educação profissional técnica de nível técnico. O aproveitamento de 

estudos e a certificação de conhecimentos adquiridos através de experiência educativas vivenciadas 

previamente ao início do curso poderão ocorrer observando os dispositivos da Resolução do 

CONSUP/IFMA nº 014, de 28 de março de 2014, do artigo 50 ao 53. O aluno poderá solicitar o 

aproveitamento de disciplinas estudadas em outro curso de educação profissional técnica de nível 

médio por meio de formulário próprio que deverá ser encaminhado à Coordenação Pedagógica ou 

Coordenação de curso. Será realizada analise da solicitação observando a compatibilidade da ementa 

e carga horária, exigindo-se no mínimo 75% da carga horária do componente curricular cujo 

aproveitamento foi solicitado. 

 

8 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do processo ensino- aprendizagem a ser realizada no IFMA Campus Viana em 

todos em seus cursos técnicos de nível médio considera integralmente a Resolução CONSUP/IFMA 

nº 114/2019 de 10 de dezembro de 2019, que rege as normas para a avaliação do processo de ensino 

- aprendizagem nos cursos técnicos de nível médio no IFMA. Assim, o art.1º trata da concepção de 

avaliação: 

 
Parte integrante do ato educativo, entendida em seu sentido formativo, como um processo 

contínuo, mediador, cumulativo, abrangente, sistemático e flexível, sendo um constante 

diagnóstico participativo na busca de um ensino de qualidade e emancipatório, que não se 

constitui um momento isolado e sim abrange toda a prática pedagógica. 

 

 

Nesse sentido, deseja que seus educandos obtenham êxito no desenvolvimento necessário ao 

seu perfil profissional e sua formação enquanto cidadão. Para tanto a resolução anteriormente citada, 

aponta algumas ferramentas que possibilitam a aprendizagem de forma mais dinâmica e abrangente, 
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pois cada educando tem uma forma de aprender tem interferências sociais, emocionais e/ou cognitivas 

que alteram seu desenvolvimento individual de aprendizagem. O domínio do conhecimento visa a 

uma progressiva autonomia profissional e intelectual, valoriza e contextualiza a experiência social e 

profissional do discente, com a finalidade de subsidiar os conteúdos teóricos, objetivando a 

identificação da vivência empírica (aproveitamento da experiência prática do aluno) como um método 

para a solidificação do conhecimento (a relação teoria/prática). 

A busca da interdisciplinaridade é desenvolvida em projetos e aulas integradas e o estudo 

independente é estimulado, principalmente, por atividades internas e externas que oferecem 

oportunidades ao aluno de exercitar a autonomia e independência na busca dos conteúdos e 

experiências que sejam importantes para sua formação humana e profissional. Dessa forma, 

considerando o art. 4º da referida resolução, a avaliação da aprendizagem utiliza-se de instrumentos 

amplamente divulgados e conhecidos, tais como: atividades práticas e teóricas; trabalhos de pesquisa; 

estudo de caso; simulações; projetos; situações-problema; elaboração de portfólios e relatórios de 

atividades; provas orais, escritas e práticas; seminários; resenhas e artigos, produções artísticas e 

culturais, mapas conceituais, fóruns virtuais, questionários online, wikis, elaboração de conteúdo 

audiovisual, observação, autoavaliação, atividades investigativas dentre outros. O docente ao definir 

os critérios que serão utilizados no processo avaliativo, deve obrigatoriamente utilizar pelo menos 03 

(três) instrumentos distintos de avaliação da aprendizagem para o cômputo da nota em cada etapa, 

conforme artigos 4º e 5º da resolução nº 114/2019 de 10 de dezembro de 2019. Importante é que o 

resultado do processo avaliativo, seja ele individual ou em grupo, não termine em si só, pois deve ser 

utilizado como uma ferramenta para que o professor possa fazer uma síntese avaliativa, verificando 

se o educando desenvolveu ou não os objetivos propostos e assim realize a reflexão e/ou 

replanejamento de sua prática sempre que necessário.   

Os alunos serão avaliados em aspectos quantitativos e qualitativos, com prevalência dos 

qualitativos, sendo que as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais devem perpassar todo 

o processo. Conforme Art. 3º da resolução nº 114/2019, parágrafo primeiro: 

 

I – Considera-se como dimensão conceitual a aquisição das bases cientificas e tecnológicas 

de cada componente curricular; 

II - Considera-se como dimensão procedimental a capacidade de contextualização e/ou 

operacionalização dos conhecimentos adquiridos de acordo com o inciso I; 

III - Considera-se como dimensão atitudinal a incorporação de valores obtidos com aquisição 

das dimensões dos incisos I e II que implique uma ressignificação das práticas vivenciadas 

em sociedade. 
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O resultado da avaliação será registrado ao final de cada etapa, obedecendo à escala de 

0,00(zero) a 10,00(dez) pontos, com duas casas decimais. A nota semestral ou anual de cada disciplina 

será a média aritmética simples das notas registradas em cada etapa. O discente que obtiver nota 

inferior a 7,0(sete) em qualquer das etapas, exceto a última, terá suas dificuldades trabalhadas por 

meio de atividades de reforço ao longo do processo (recuperação paralela), dentro do semestre ou ano 

letivo, respeitando os prazos determinados no calendário acadêmico.  

Terá direito a submeter-se a recuperação final, o discente que obtiver média semestral/anual 

igual ou superior a 2,0(dois), e inferior a 7,0(sete), após as recuperações paralelas e frequência igual 

ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas. O resultado final da avaliação 

é a representação, a bagagem da construção, da formação do conhecimento pelo discente e seu 

professor, abordando princípios, estratégias e instrumentos, orientando a sua execução de modo 

coerente com este projeto. Considerar-se-á aprovado o discente que tiver frequência igual ou superior 

a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas e alcançar média semestral ou anual igual 

ou superior a 7,0 (sete) em todas as disciplinas. 

 

9 BIBLIOTECA: instalações e equipamentos 

 

 

   A Biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

do Campus Viana, está subordinada à Diretoria de Desenvolvimento ao Ensino do Campus e tem 

como finalidade dar suporte ao Ensino, Pesquisa e Extensão, através de seu acervo informacional e 

serviços oferecidos a comunidade docente e discente, pesquisadores em geral e servidores técnico 

administrativos desta Instituição. Será responsável técnica pelo tratamento dos materiais de 

informação (livros, periódicos, CDs, DVDs, dentre outras mídias de armazenamento) adquiridos pela 

instituição, através da compra, doação ou permuta, bem como a disposição destes materiais para 

consulta de seu corpo acadêmico. Funcionará inicialmente no período de 08h00min às 18h00min e 

posteriormente com a chegada de mais servidores do setor, será ampliado seu horário de 

funcionamento até às 22h fazendo atendimento aos usuários.  

 

9.1 Biblioteca: normas gerais de funcionamento 

 

O acervo da biblioteca do Campus Viana conta com livros atualizados das áreas básicas (base 

científica), mediante a adesão do Campus ao Plano Nacional do Livro Didático – PNLD e os 

específicos (base tecnológica) da área de Administração (conforme Lista de Livros, Anexo I), 

propiciando aos professores e aos alunos uma literatura que servirá como referencial teórico para o 
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desenvolvimento do curso.  O empréstimo de material bibliográfico só será efetuado ao corpo 

discente, aos docentes com cadastro atualizado no Suap Edu; e aos técnicos administrativos com 

cadastro ativos no quadro de pessoal do Campus Viana. A qualquer pessoa será permitida a pesquisa 

e empréstimo interno para consulta do acervo, respeitando os horários de funcionamento e as regras 

da biblioteca. Os itens a serem adquiridos serão sugeridos pelos professores, coordenadores e alunos 

dos cursos oferecidos pela Instituição. Serão tomados como prioridade os materiais indicados nos 

Programas de Unidade Didática e projetos de novos cursos institucionais para formação do acervo 

básico da Biblioteca.   

 

10  ESTRUTURA FÍSICA 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Gabinete de Direção 03 

Secretaria 02 

Salão de trabalho 01 

Sala de Reuniões 02 

Almoxarifado 01 

Protocolo 01 

Banheiros(cabines) 23 

Lavabos 02 

Gabinete assistente social 01 

Gabinete odontológico 01 

Gabinete médico 01 

Gabinete pscicológico 01 

Administrativo 01 

Recepção 03 
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Reprografia 01 

CPD 01 

Manutenção Computadores 01 

Arquivo 02 

Biblioteca 01 

Auditório 01 

Salas de aula 11 

Laboratório de Informática 

Quant. 
Descrição dos Materiais  e 

Equipamentos disponíveis 
01 

20 (vinte) computadores Positivo 

Master D535 (ROHS). Possui 4 portas 

USB 3.0 e 6 portas USB 2.0 , possibilita 

o uso de 4 (quatro) monitores 

independentes simultaneamente, 

processador com cache de 4MB e clock 

de 3.2 GHz 8 GB de MEM RAM DDR3 

configurada em dual channel, suporte a 

RAID 0 e 1, unidade de disco 500G, 

DVD-RW , suporte as tecnologia 

DASH 1.0 e 1.1, fonte , teclado , mouse, 

monitor de 21,5", Acompanha windows 

10 pro, Software antivirus 

Kasrsperky Internet Security, todos 

conectados à internet com velocidade 

de 20 mbps full, e interligados em rede 

com Vlan específica e switch próprio 

no laboratório, sendo energizados por 

nobreaks de 5Kva, conta ainda com sala 

climatizada, lousa de vidro, mesas e 

cadeiras, equipamento audiovisual 

(lousa interativa com Data Show). 

Lanchonete 01 

Registro acadêmico 01 

Sala de professores 01 

Central de cópias 01 
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11 PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

 

O campus Viana adquiriu a sua autorização de funcionamento em 30 DE DEZEMBRO DE 2014, 

através da Portaria MEC nº 1.074, e está em fase de implantação, portanto não dispõe de quadro 

de pessoal Técnico Administrativo completo. O quadro efetivo Técnico Administrativo já dispõe 

de 17 (dezessete) servidores e deverá ser ampliado com liberação de novos códigos de vagas. Visando 

atender o funcionamento de cursos integrados, informamos que o quadro efetivo de pessoal docente 

já dispõe de 32 (trinta e dois) professores ingressantes através de concurso público para Provimento 

de vagas de Professores da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – EBTT (Edital IFMA 

Nº. 002, de 29 de dezembro de 2014), (Edital Nº 01, DE 26 de agosto de 2016) ainda vigente, e Edital 

de Concurso Público N° 01, de 21 de setembro de 2018 e/ou por redistribuição ou vacância. Até 

apresente data o Campus foi contemplado com liberação de códigos de  vagas através das Portarias nº 

4.601, de 06 de outubro de 2015 que disponibilizou 15 (quinze) códigos, a Portaria nº 3.625, de 14 

de junho de 2016 que conferiu mais 15(quinze) códigos e ainda através da Portaria nº 1.519 de 24 

de março de 2017 que disponibilizou 05 (cinco) códigos, totalizando assim 35 (trinta e cinco) 

códigos de vagas de professor EBTT para o quadro de pessoal docente. Até o final de 2020, estamos 

aguardando a nomeação dos seguintes professores: um de Filosofia, um de Sociologia e um de 

História para completar o quadro conforme códigos disponibilizados ao Campus. Já o quadro de 

pessoal técnico administrativo é composta até a presente data por 19(dezenove) profissionais, 

aguardando liberação de novos códigos de vagas para completar seu quadro de pessoal 

administrativo. 

Salas de apoio 02 

Salão de coordenações 01 

Sala da CPPD 01 

Sala de Núcleos 01 

Diretoria de Ensino 01 

Diretoria de Administração 01 

Copa 02 

Área de conveniência 01 

Refeitório 01 
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11.1. Corpo Docente  

 
  

PROFESSOR (A) 
  

FORMAÇÃO 
  

TITULAÇÃO 
  

REGIME DE 

TRABALHO 

1. Anderson Gedeon Buzar Reis Bacharel em Contabilidade Mestre DE 

2. Alinne Menezes Soares Ciências 

Agrárias/Agronomia 
Doutora DE 

3. Antônio Luíz Martins Júnior Física Doutor DE 

4. Bruna Larissa Ferreira de 

Carvalho 

Engenharia de Pesca Mestre DE 

5. Celso Eduardo Santos de Melo Bacharel em Direito Doutor DE 

6. Cidrônia Janiclébia de Oliveira 

Buriti 
Bacharel em Engenharia 

Química 
Mestre DE 

7. Diana Sousa Silva Correa Licenciatura em Letras Especialista DE 

8. Eliakim Martins Araújo Engenharia Agrícola Doutor DE 

9. Elisiane Monteiro Soares Informática Mestre DE 

10. Elynne Raphaella de Sousa 

Gonzaga 
Licenciatura em Educação 

Física 
Especialista DE 

11. Érika Patrícia Martins Ferreira Licenciatura 

Pedagogia/LIBRAS 
Especialista DE 

12. Fábio Lustosa Souza * 
Diretor Geral do Campus Viana 

Licenciatura em Química Doutor DE 

13. Felipe Rodrigues Vaz Licenciatura em 

Matemática 
Mestre DE 

14. Fernando Pereira de Oliveira Licenciatura em 

Matemática 
Mestre DE 

15. Francisco da Conceição Silva Bacharel em Sistema de 

Informação 
Mestre DE 

16. Ines Alves Sousa Bacharel em Direito Mestre DE 

17. Isabel Andrade Lopes de Sousa Licenciatura em Ciências 

Biológicas 
Mestre DE 

18. Israel Ferreira Santos Letras/Língua Espanhola Especialista DE 

19. João Henrique Cavalcante 

Bezerra 

Engenharia de Pesca Doutor DE 

20. José de Arimatéa de Sousa Bacharel em 

Administração 
Mestre DE 

21. Kelly de Souza Ferraz Engenharia de Pesca Especialista DE 

22. Lidiane da Silva Araújo Química Doutora DE 

23. Liliane Araújo Mendes Oliveira 

Alvarenga 

Bacharel em Contabilidade Especialista DE 

24. Lucas Fernandes da Silva Bacharel em Zootecnia Mestre DE 

25. Marcelo Mendonça Teixeira Bacharel em 

Administração 
Mestre DE 
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26. Maycon César Pereira Wernz Licenciatura em Letras: 

Língua Portuguesa e 

Inglesa 

Especialista DE 

27. Meiriluce Portela Teles 

Carvalho 
Licenciatura em Educação 

Artística 
Especialista DE 

28. Nahelton Cardoso Bezerra Bacharel em Engenharia 

Agronômica 
Mestre DE 

29. Nayra Nascimento Bomfim 

Fernandes 

Ciências Agrárias/ 

Agricultura 

Doutora DE 

30. Sonadson Diego de Paula Nery Licenciatura em Geografia Mestre DE 

31. Thiago Pereira Mourão Bacharel em Sistema de 

Informação 
Especialista DE 

32. Ticiana Leite Costa Agroindústria Mestre DE 

33. Veríssimo Nascimento Ramos 

dos Santos 
Bacharel em 

Administração 
Mestre DE 

 

 

 11.2 Corpo Técnico Administrativo 

 

TÉCNICO (A) CARGO FORMAÇÃO TITULAÇÃO 

1. Adriano Freire Everton Assistente em 

Administração 

Médio Médio 

2. Aline Antonia Santos Lins Téc. em Assuntos 

Educacionais 

Licenciatura em 

Pedagogia 

Especialista 

3. Antônio Sérgio Moura Sousa Téc. em Laboratório Técnico em 

Informática 

Graduação 

4. Elizabeth Ferreira Martins Assistente  em 

Administração 

Bacharel em 

Administração 

Especialista 

5. Hawllyson Rocha Costa Administrador Bacharel em 

Administração 

Graduação 

6. Jeane Santos Gomes Téc. em Contabilidade Bacharel em 

Contabildade 

Graduação 

7. Jéssica Guimarães Bezerra 

de Albuquerque 

Assistente em 

Administração 

Graduanda em 

Engenharia Civil 

Graduando 

8. Jodelma Castelo Branco 

Mendes 

Pedagoga Licenciatura em 

Pedagogia 

Mestranda 

9. José Almeida Gonçalves 

Neto (removido tratamento de 

saúde Timon) 

Auxiliar em 

Administração 

Bacharel em 

Administração 

Graduação 

10. Leovegildo Branco 

Dominice Neto 

Enfermeiro Bacharel em 

Enfermagem 

Especialista 

11. Luanny Tomaz Brito Psicóloga Bacharel em 

Psicologia 

Mestre 
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12. Lucilene Rodrigues de Melo Contadora Bacharel em 

Contabilidade 

Mestranda 

13. Luis Alex Guida de Miranda Téc.em Agropecuária Médio Médio 

14.  Magno Cronemberges de 
Oliveira (removido tratamento de 

saúde Araioses) 

Médico 

  

Bacharel em 

Medicina 

Especialista 

15. Maria do Socorro de Sousa Bibliotecária Bacharel em 

Biblioteconomia 

Especialista 

16. Natália Soares Guterres Assistente de Alunos Licenciatura em 

Letras 

Especialista 

17. Paulo Robson Muniz Técnico em Tecnologia 

da informação 

Analista de Sistemas 

(Tecnólogo) 

Graduação 

18. Thatiane Goés Santos Auxiliar de Biblioteca Bacharel em 

Biblioteconomia 

Especialista 

19. Wanderson do Nascimento 

Pereira 

Auxiliar de Biblioteca Bacharel em 

Contabilidade 

Graduação 

 

 

12 CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS 

 

Após a integralização das disciplinas que compõem a matriz curricular do Curso Técnico em 

Administração integrado ao ensino médio, será conferido ao egresso, o Diploma de Técnico em 

Administração. 
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