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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

Considerando a atual política do Ministério da Educação – MEC, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394/96), Decreto nº 5.154/2004, que define a 

articulação como nova forma de relacionamento entre a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio e o Ensino Médio, bem como as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs, 

definidas pelo Conselho Nacional de Educação para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio  e para o ensino Médio, o IFPB, Campus Sousa, apresenta o seu Plano Pedagógico 

para o Curso Técnico em Meio Ambiente, eixo tecnológico Ambiente e Saúde, na forma do 

curso integrado, considerando a carga horária mínima de 1.200 horas de acordo com a 

Resolução Nº 1 de 5 de dezembro de 2014 do Ministério da Educação. 

Partindo da realidade, a elaboração deste plano primou pelo envolvimento dos 

profissionais, pela articulação das áreas de conhecimento e pelas orientações do Catálogo 

Nacional dos Cursos Técnicos - CNCT, na definição de um perfil de conclusão e de 

competências básicas, saberes e princípios norteadores que imprimam à proposta curricular, 

além da profissionalização, a formação omnilateral de sujeitos em formação. 

Na sua ideologia, este Plano Pedagógico se constitui instrumento teórico-

metodológico que visa alicerçar e dar suporte ao enfrentamento dos desafios do Curso 

Técnico em Meio Ambiente de uma forma sistematizada, didática e participativa. Determina a 

trajetória a ser seguida pelo público-alvo no cenário educacional e tem a função de traçar o 

horizonte da caminhada, estabelecendo a referência geral, expressando o desejo e o 

compromisso dos envolvidos no processo.  

É fruto de uma construção coletiva dos ideais didático-pedagógicos, do envolvimento 

e contribuição conjunta do pensar crítico dos docentes do referido curso, sempre se norteando 

na legislação educacional vigente e visando o estabelecimento de procedimentos de ensino e 

de aprendizagem aplicáveis à realidade e, consequentemente, contribuindo com o 

desenvolvimento socioeconômico da Região do Alto Sertão Paraibano e de outras regiões 

beneficiadas com os seus profissionais egressos. 

Com isso, pretende-se que os resultados práticos estabelecidos neste documento 

culminem em uma formação globalizada e crítica para os envolvidos no processo formativo e 

beneficiados ao final, de forma que se exerça, com fulgor, a cidadania e se reconheça a 

educação como instrumento de transformação de realidades e responsável pela resolução de 

problemáticas contemporâneas.  

Sendo assim, este Plano Pedagógico de Curso se configura como instrumento de ação 

política balizado pelos benefícios da educação de qualidade, tendo a pretensão de direcionar o 
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cidadão, educando-o ao desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas no âmbito da 

Instituição e enquanto futuro profissional, pautando-se na competência, na habilidade e na 

cooperação.  

Ademais, com a implantação do Curso Técnico em Meio Ambiente no Campus Sousa, 

o IFPB consolida a sua vocação de instituição formadora de profissionais cidadãos capazes de 

lidarem com o avanço da ciência e da tecnologia e dele participarem de forma proativa 

configurando condição de vetor de desenvolvimento tecnológico e de crescimento humano. 
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2. CONTEXTO DO IFPB 

 

2.2 DADOS 

 

     CNPJ: 10783898/0004-18. 

Razão Social: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

Unidade: Campus Sousa 

Esfera Adm.: Federal 

Endereço: Rua Pedro Antunes, s/n, Distrito de São Gonçalo 

Cidade:  Sousa CEP: 58814-000 UF: PB  

Fone:  (83) 3522-2727/3556-1029 Fax: (83) 3522-2728 / 3556-1225 

E-mail: eafspb@eafspb.gov.br   

Site: eafspb.gov.br 

 

 

2.2 SÍNTESE HISTÓRICA 

 

O atual Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) tem 

mais de cem anos de existência. Ao longo de todo esse período, recebeu diferentes 

denominações: Escola de Aprendizes Artífices da Paraíba (1909 a 1937), Liceu Industrial de 

João Pessoa (1937 a 1961), Escola Industrial “Coriolano de Medeiros” ou Escola Industrial 

Federal da Paraíba (1961 a 1967), Escola Técnica Federal da Paraíba (1967 a 1999), Centro 

Federal de Educação Tecnológica da Paraíba (1999 a 2008) e, a partir de 2008, Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 

 Quando criado no ano de 1909, através de decreto presidencial de Nilo Peçanha, o 

perfil do então Escola atendia a uma determinação contextual que vingava à época. Como 

primeira denominação, a Escola de Aprendizes Artífices foi concebida para prover mão de 

obra ao modesto parque industrial brasileiro que estava em fase de instalação. 

 Naquela época, a Escola atendia aos chamados “desvalidos da sorte”, pessoas 

desfavorecidas e até indigentes, que provocavam um aumento desordenado na população das 

cidades, notadamente com a expulsão de escravos das fazendas, que migravam para os centros 

urbanos. Tal fluxo migratório era mais um desdobramento social gerado pela abolição da 

escravatura, ocorrida em 1888 - que desencadeava sérios problemas de urbanização. 

 O IFPB, no início de sua história, assemelhava-se a um centro correcional, pelo rigor 

de sua ordem e disciplina. O decreto do Presidente Nilo Peçanha criou uma Escola de 

Aprendizes Artífices em cada capital dos estados da federação, como vistas solucionar a 

conjuntura socioeconômica que marcava o período, para conter conflitos sociais e qualificar 

mão de obra barata, de tal maneira suprindo o processo de industrialização incipiente que, 

mailto:eafspb@eafspb.gov.br
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experimentando uma fase de implantação, viria a se intensificar a partir dos anos 30. 

 A Escola da Paraíba, que oferecia os cursos de Alfaiataria, Marcenaria, Serralheria, 

Encadernação e Sapataria, inicialmente funcionou no Quartel do Batalhão da Polícia Militar 

do Estado, depois se transferiu para o Edifício construído na Avenida João da Mata, onde 

funcionou até os primeiros anos da década de 1960 e, finalmente, instalou-se no atual prédio 

localizado na Avenida Primeiro de Maio, bairro de Jaguaribe, em João Pessoa. 

 Ainda como Escola Técnica Federal da Paraíba, no ano de 1995, a Instituição 

interiorizou suas atividades, através da instalação da Unidade de Ensino Descentralizada de 

Cajazeiras - UNED. 

 Enquanto Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba (CEFET–PB), a 

Instituição experimentou um fértil processo de crescimento e expansão em suas atividades, 

passando a contar, além de sua Unidade Sede, com o Núcleo de Educação Profissional (NEP), 

que funciona à Rua das Trincheiras.  

 Em 2007, o Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba vivenciou a 

implantação da Unidade de Ensino Descentralizada de Campina Grande (UNED-CG) e a 

criação do Núcleo de Ensino de Pesca, no município de Cabedelo. 

 Desde então, em consonância com a linha programática e princípios doutrinários 

consagrados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e normas dela decorrentes, 

esta instituição oferece às sociedades paraibana e brasileira cursos técnicos de nível médio 

(integrado e subsequente) e cursos superiores de tecnologia, bacharelado e licenciatura. 

 Com o advento da Lei 11.892/2008, o CEFET passou à condição de IFPB, como uma 

Instituição de referência da Educação Profissional na Paraíba. Além dos cursos, usualmente 

chamados de “regulares”, a Instituição desenvolve um amplo trabalho de oferta de cursos 

extraordinários, de curta e média duração, atendendo a uma expressiva parcela da população, 

a quem são destinados também cursos técnicos básicos, programas de qualificação, 

profissionalização e re-profissionalização, para melhoria das habilidades de competência 

técnica no exercício da profissão. 

 Em obediência ao que prescreve a Lei, o IFPB tem desenvolvido estudos que visam 

oferecer programas para formação, habilitação e aperfeiçoamento de docentes da rede pública. 

           Para ampliar suas fronteiras de atuação, o Instituto desenvolve ações na modalidade de 

Educação a Distância (EAD), investindo com eficácia na capacitação dos seus professores e 

técnicos administrativos, no desenvolvimento de atividades de pós-graduação lato sensu, 

stricto sensu e de pesquisa aplicada, preparando as bases à oferta de pós-graduação nestes 

níveis, horizonte aberto com a nova Lei. 

 Até o ano de 2015, contemplado com o Plano de Expansão da Educacional 
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Profissional, Fase II e III, do Governo Federal, o Instituto implantou mais cinco Campi, no 

estado 

da Paraíba, contemplando cidades consideradas pólos de desenvolvimento regional, como 

Picuí, Monteiro, Princesa Isabel, Patos, Cabedelo, Itaporanga, Itabaiana, Catolé do Rocha, 

Santa Rita e Esperança. 

 Dessa forma, o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba 

contempla ações educacionais em João Pessoa e Cabedelo (Litoral),Campina Grande (Brejo e 

Agreste), Picuí (Seridó Oriental e Curimataú Ocidental), Monteiro (Cariri), Patos, Cajazeiras, 

Sousa, Princesa Isabel, Catolé do Rocha e Itaporanga (Sertão), Guarabira, Esperança e 

Itabaiana (Brejo e Microrregião de Guarabira), conforme a figura abaixo: 

 

Figura1 

 

Figura 1. Localização geográfica dos campi do IFPB no Estado da Paraíba. 

 

As novas unidades educacionais levam a essas cidades e adjacências Educação 

Profissional nos níveis básico, técnico e tecnológico, proporcionando-lhes crescimento 

pessoal e formação profissional, oportunizando o desenvolvimento socioeconômico regional, 

resultando em melhor qualidade de vida à população beneficiada. 

A diversidade de cursos ofertada pela Instituição se alicerça na sua experiência e 

tradição na Educação Profissional. 

O Instituto Federal de Educação da Paraíba, considerando as definições decorrentes da 
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Patos  
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Lei n
o
. 11.892/2009, observando o contexto das mudanças estruturais ocorridas na sociedade e 

na educação brasileira, adota um Projeto Acadêmico baseado na sua responsabilidade social 

advinda da referida Lei, a partir da construção de um projeto pedagógico flexível, em 

consonância com o proposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, buscando 

produzir e reproduzir os conhecimentos humanísticos, científicos e tecnológicos, de modo a 

proporcionar a formação plena da cidadania, que será traduzida na consolidação de uma 

sociedade mais justa e igualitária. 

O IFPB atua nas áreas profissionais das Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, 

Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais 

Aplicadas, Engenharias, Linguística, Letras e Artes. 

São ofertados cursos nos eixos tecnológicos de Recursos Naturais, Produção Cultural e 

Design, Gestão e Negócios, Infraestrutura, Produção Alimentícia, Saúde e Meio Ambiente, 

Controle e Processos Industriais, Produção Industrial, Turismo, Hospitalidade e Lazer, 

Informação e Comunicação e Segurança. 

Nessa perspectiva, a organização do ensino no Instituto Federal da Paraíba oferece aos 

seus alunos oportunidades em todos os níveis da aprendizagem, permitindo o processo de 

verticalização do ensino. Ampliando o cumprimento da sua responsabilidade social, o IFPB 

atua em Programas tais como PRONATEC  (FIC e técnico concomitante), PROEJA, 

Mulheres Mil, CERTIFIC, propiciando o prosseguimento de estudos através do Ensino 

Técnico de Nível Médio, do Ensino Tecnológico de Nível Superior, das Licenciaturas, dos 

Bacharelados e dos estudos de Pós-Graduação lato sensu e stricto sensu. 

Além de desempenhar o seu próprio papel na qualificação e requalificação de recursos 

humanos, o IFPB atua no suporte tecnológico às diversas instituições de ensino, pesquisa e 

extensão, bem como no apoio às necessidades tecnológicas empresariais. Essa atuação não se 

restringe ao estado da Paraíba, mas, gradativamente, vem se consolidando no contexto 

macrorregional delimitado pelos estados de Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. 

 

 

2.3 O IFPB CAMPUS SOUSA 

 

Em dezembro de 2008, a Escola Agrotécnica Federal de Sousa (EAFS) se uniu ao 

CEFET-PB para formar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

(IFPB), LEI nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, passando a se chamar Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - Campus Sousa, sendo o segundo mais antigo do 

IFPB, já quase sexagenária, a antiga Escola de Economia Doméstica Rural de Sousa, hoje 



8 

 

IFPB – Campus Sousa, tem longa história na cidade tornando-se necessário discorrer sobre os 

aspectos e peculiaridades que a caracteriza esse município. 

O município de Sousa-PB está incluído na área geográfica de abrangência do 

semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005. Esta 

delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca. 

Sousa está situada na zona fisiográfica do Sertão Paraibano a 220 metros de altitude, de 

coordenadas geográficas latitude 6º45'33" Sul e longitude 38º13'41" Oeste. Fundada em 1730, 

Sousa passou a categoria de cidade em 1854.  O município tem uma área territorial de 842 

km² e limita-se ao Sul com os municípios de Nazarezinho e São José de Lagoa Tapada, ao 

Norte com Vieirópolis, Santa Cruz e Lastro, a Leste com São Francisco e Aparecida e a Oeste 

com São João do Rio do Peixe e Marizópolis. Essa região é entrecortada pelos rios do Peixe, 

Piancó e Piranhas, possibilitando a irrigação de algo em torno de 5.000 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Localização geográfica do município de Sousa, PB 

 

É na agricultura irrigada e na ovinocaprinocultura que a economia da cidade e região 

se baseia e é nesse contexto que o município de Sousa tem se destacado como grande 

produtor de coco e uma das áreas de maior potencial de desenvolvimento da irrigação e do 

complexo agroindustrial processador de frutas, hortaliças, matéria prima para a indústria, 

tanto para o abastecimento interno como para exportação. É hoje uma cidade de porte médio 

com uma população estimada em 68.030 habitantes (IBGE Sousa 2013), com a maioria do 

sexo feminino (52%) e apenas 26% morando na zona rural, tendo o privilégio de possuir no 
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seu território dois perímetros irrigados: o de São Gonçalo (DNOCS) e o Orgânico Várzeas de 

Sousa (Governo do Estado). A economia da cidade é bastante diversificada, embora tenha o 

setor de serviços o maior responsável pela arrecadação de impostos no município.  

Destaca-se a produção de coco, estando o município na 15ª posição entre as regiões 

produtoras de coco do Brasil. No ramo industrial Sousa se destaca como uma das cidades 

mais industrializadas da Paraíba, com pouco mais de 164 indústrias. Atualmente atua no 

município 02 Instituições públicas de ensino superior: Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG – Campus Sousa) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Paraíba (IFPB – Campus Sousa). Conta também, com 24 escolas estaduais, 44 escolas 

municipais e 15 escolas da rede privada de ensino.  

De acordo com os Resultados Preliminares do Censo Escolar 2013 – Educacenso, o 

número de matrículas para o Ensino Médio na rede estadual foi de 1735, nas instituições 

federais de ensino foram efetuadas 238 matrículas, nas escolas municipais foram realizadas 0 

e na Rede privada de ensino 480 matrículas. Para o ensino fundamental o número de 

matrícula inicial para rede estadual de ensino foi de 4847 , 3080 matrículas nas escolas 

municipais e 2232 nas escolas particulares. 

A Escola Agrotécnica Federal de Sousa-PB foi criada pela Portaria N° 552, de 04 de 

julho de 1946, baseado no Decreto Lei n° 9.613, de 20 de Agosto de 1955, com a 

denominação de Colégio de Economia Doméstica Rural de Sousa. A autorização de 

funcionamento foi a partir de 09 de Agosto de 1955, com o objetivo de formar professores 

para o magistério do Curso de Extensão de Economia Doméstica. 

Através do Decreto n° 52.666, de 11 de Outubro de 1963, o estabelecimento passou a 

ministrar o Curso Técnico em Economia Doméstica em nível de 2° Grau. 

 A denominação de Escola Agrotécnica Federal de Sousa foi estabelecida pelo Decreto 

n° 83. 935, de 4 de setembro de 1979. A Escola teve declarada a sua regularidade de estudos 

pela Portaria n° 085, de 7 de Outubro de 1980, da Secretaria de Ensino de 1°  2° Graus do 

Ministério da Educação e do Desporto, publicada no D.O.U. de 10 de Outubro de 1980. 

Através da Portaria COAGRI n° 46, de 24 de Novembro de 1982, foi implantada a 

habilitação de Técnico em Agricultura com ênfase na irrigação.  A portaria n° 170, de 15 de 

março de 1985 substituiu a habilitação de Técnico em Agricultura por Técnico em 

Agropecuária. Foi transformada em Autarquia pela Lei n° 8. 713, de 16 de novembro de 

1993, oferecendo os cursos Técnicos em Agropecuária e Agroindústria e PROEJA 

Agroindústria. 

Em 2008 por determinação do Governo Federal, a Escola Agrotécnica uniu-se ao 

Centro Federal de Educação (CEFET), tornando-se Instituto Federal de Educação, Ciência e 
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Tecnologia da Paraíba. Atualmente o Campus Sousa oferece o Curso Técnico em 

Agropecuária (integrado e subsequente)-eixo tecnológico Recursos Naturais; Curso Técnico 

em Agroindústria (integrado e subsequente) e PROEJA Agroindústria-eixo tecnológico 

Produção alimentícia; Curso Técnico em Meio Ambiente (integrado)-eixo tecnológico- 

Ambiente, Saúde e Segurança; Curso Técnico em Informática (integrado e subsequente); 

Curso Técnico de Segurança no Trabalho (Subsequente)-eixo tecnológico-Ambiente, Saúde e 

Segurança na modalidade EAD (polo). 

Em nível de graduação, O IFPB Campus Sousa, oferece o Superior de Tecnologia em 

Agroecologia - eixo tecnológico Recursos Naturais; Curso Superior de Tecnologia em lixo 

tecnológico produção, Licenciatura em Química e Educação Física; Bacharelado em Medicina 

veterinária e o curso superior de Licenciatura em Letras, com Habilitação em Língua 

Portuguesa, na modalidade Educação a Distância (EAD). Curso de Educação Física 

(PAFOR). 

 

2.4 MISSÃO INSTITUCIONAL 

 

 

Ofertar a educação profissional, tecnológica e humanística em todos os seus níveis e 

modalidades por meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, na perspectiva de contribuir na 

formação de cidadãos para atuarem no mundo do trabalho e na construção de uma sociedade 

inclusiva, justa, sustentável e democrática.  

 

2.5 VALORES E PRINCÍPIOS 

 

No exercício da Gestão o IFPB deve garantir a todos os seus Campi a autonomia da 

Gestão Institucional democrática a partir de uma administração descentralizada tendo como 

referência os seguintes princípios: 

 

a) Ética – Requisito básico orientador das ações institucionais; 

b) Desenvolvimento Humano – Desenvolver o ser humano, buscando sua integração à 

sociedade através do exercício da cidadania, promovendo o seu bem-estar social; 

c) Inovação – Buscar soluções às demandas apresentadas; 

d) Qualidade e Excelência – Promover a melhoria contínua dos serviços prestados; 

e) Autonomia dos Campi – Administrar preservando e respeitando a singularidade de cada 

campus; 

f) Transparência – Disponibilizar mecanismos de acompanhamento e de conhecimento das 
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ações da gestão, aproximando a administração da comunidade; 

g) Respeito – Atenção com alunos, servidores e público em geral; 

h) Compromisso Social – Participação efetiva nas ações sociais, cumprindo seu papel social 

de agente transformador da sociedade. 

 

2.6 FINALIDADES 

 

 Segundo a Lei 11.892/08, o IFPB é uma Instituição de educação superior, básica e 

profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e 

tecnológica, contemplando os aspectos humanísticos, nas diferentes modalidades de ensino, 

com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática 

pedagógica. 

O Instituto Federal de Educação da Paraíba atuará em observância com a legislação 

vigente com as seguintes finalidades: 

I. Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 

formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da 

economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 

investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais 

e peculiaridades regionais; 

III. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e à 

educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de 

gestão; 

IV. Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos 

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

potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 

Instituto Federal da Paraíba; 

V. Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de 

ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico e 

Criativo. 

VI. Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas 

instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos 

docentes das redes públicas de ensino; 

VII. Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 

VIII. Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o 
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cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;  

IX. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 

notadamente, as voltadas à preservação do meio ambiente e à melhoria da qualidade de vida; 

X. Promover a integração e correlação com instituições congêneres, nacionais e 

Internacionais, com vista ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos processos de ensino-

aprendizagem, pesquisa e extensão. 

 

2.7 OBJETIVOS 

 

 Observadas suas finalidades e características, são objetivos do Instituto Federal de 

Educação da Paraíba: 

 

I. Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos 

subsequente ao ensino médio, e para o público da educação de jovens e adultos; 

II. Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a 

capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os 

níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica; 

III. Realizar pesquisas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, 

estendendo seus benefícios à comunidade; 

IV. Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da 

educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos 

sociais, com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos, 

tecnológicos, culturais e ambientais; 

V. Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à 

emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional; 

VI. Ministrar em nível de educação superior: 

a) cursos de tecnologia visando à formação de profissionais para os diferentes setores da 

economia; 

b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com 

vistas à formação de professores para a educação básica, sobretudo, nas áreas de 

ciências e matemática e da educação profissional; 

c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os 

diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; 

d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à  

formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; 
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e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado que contribuam para 

promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com 

vistas no processo de geração e inovação tecnológica. 

 

3. CONTEXTO DO CURSO 

 

3.1 DADOS GERAIS 

 

Denominação Curso Técnico em Meio Ambiente 

Forma Integrado 

Eixo Tecnológico Ambiente, Saúde e Segurança 

Duração 3 anos 

Instituição  IFPB – Campus Sousa 

Carga Horária Total 3367 horas 

Estágio 200 horas 

Turno de Funcionamento Diurno integral 

Vagas Anuais  40 

 

 

 

3.2 JUSTIFICATIVA 

 

 É de conhecimento geral de que a preocupação com o meio ambiente alcançou 

dimensões globais. Neste sentido, ano após ano, os olhos do mundo se voltam com interesse 

crescente para o Brasil, em função de nossas grandes e variadas riquezas naturais. Tal fato 

exigirá de nosso país, não só devido ao interesse da comunidade externa, mas também em 

função de nossa própria necessidade de sobrevivência, a formação de profissionais cada vez 

mais capacitados quanto à busca de uma relação harmoniosa e sustentável com o ambiente 

onde vivemos e do qual dependemos. Esta maior capacitação, por consequência, exige, cada 

vez mais cedo, a formação de profissionais com conhecimentos especializados na área 

ambiental. 

 O Pólo de Desenvolvimento Integrado do Alto Piranhas, na qual o município de Sousa 

e outros 12 estão inseridos, corresponde a uma área de 3.591 km² e uma população de 

175.884 habitantes. Essa região apresenta boas vantagens comparativas e competitivas como, 

por exemplo, solos de boa qualidade, topografia plana, excelentes condições edafoclimáticas, 

implantação de fruticultura irrigada, olericultura voltada para agroexportação e agroindústria. 

Fomento de mudanças na estrutura fundiária, mediante a aquisição de terras para melhor 

aproveitamento através da construção do “Canal da Redenção” que conta com 57 km de 
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extensão, para irrigar 5.000 hectares de terras com produção estimada em 100 mil toneladas 

de frutas, possibilitará a introdução de módulos empresariais de gestão, visando à exploração 

agrícola com alta tecnologia e integração com a agroindústria. 

 Com o advento do Polo de Desenvolvimento Integrado do Alto Piranhas, muitos 

projetos voltados para fruticultura, caprinocultura, piscicultura, bovinocultura de leite e 

avicultura estão acontecendo na região.  A própria visão de futuro deste Polo evidencia esta 

potencialidade que é de promover o desenvolvimento local, integrado e sustentável, tomando 

como eixo econômico à agricultura irrigada, com ênfase na fruticultura agregada a 

agroindústria, complementada pela pecuária especializada e atividades de base local. Além 

disso, o terceiro setor, que com expansão da atividade econômica cresce de forma acelerada, 

exigindo da administração pública políticas de adequação e preservação ambiental. 

 Como podemos observar, todas essas atividade econômicas demandam profissionais 

habilitados em várias áreas, entre elas, o Técnico em Meio Ambiente, que irá atuar na 

compreensão das  políticas de  desenvolvimento econômico de uma região, avaliando como 

associá-las à melhoria da qualidade de vida, à preservação e utilização da natureza, 

desenvolvimento e inovação do aparato tecnológico de suporte e atenção à saúde. Abrangem 

ações de proteção e preservação dos seres vivos e dos recursos ambientais, da segurança de 

pessoas e comunidades, do controle e avaliação de risco e programas de educação ambiental. 

 Além dessas atividades, mostra-se cada vez mais intenso o processo de urbanização e 

industrialização das cidades brasileiras – estando, portanto, Sousa e municípios adjacentes 

inserido em tal contexto. Esse crescimento das cidades acarreta problemas ambientais 

vinculados ao saneamento, a gestão ambiental empresarial e a degradação dos recursos 

naturais e da salubridade do meio dos habitantes da zona urbana. Assim, também nesta ceara 

urbana atua o técnico em meio ambiente, buscando identificar, minimizar e ou sanar os 

desequilíbrios ocasionados pelas diversas atividades humanas, com vistas a garantir a sadia 

qualidade de vida preconizada na Constituição Federal, em especial no seu artigo 225. 

 Soma-se às referidas questões, o aspecto ambiental em que está inserida esta região. 

Diante do clima semi-árido, na qual o baixo índice de precipitação encontra-se concentrado 

em poucos meses, a concepção de medidas estruturais, tais quais cisternas e açudes, são 

pontos fundamentais para uma vida digna. Salienta-se também a caatinga, bioma único em 

contexto global, que vem sendo amplamente desmatada para suprir demanda por lenha. Assim 

sendo a presença de profissionais que atentem para processos de Educação Ambiental, seja na 

busca por racionamento de água e seja fomentação de políticas e medidas que preservem 

nosso bioma, é vital para a sustentabilidade neste sertão paraibano.  
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 Com base na favorabilidade dessas condições, e na necessidade de recursos humanos 

qualificados para um melhor desempenho e desenvolvimento sustentável da região, como 

também oferecer ao mercado de trabalho profissionais qualificados na área, o IFPB Campus - 

Sousa – PB, chama essa responsabilidade para si através do Curso Técnico em Meio 

Ambiente Integrado ao Ensino Médio, no qual será possível o ingresso de jovens concluintes 

do Ensino Médio na Educação Profissional Técnica.  

 Norteia-se, ainda, pelas quatro premissas apontadas pela UNESCO como eixos 

estruturais da educação na sociedade contemporânea. 

I. Aprender a conhecer. 

Leva-se em conta a importância de uma Educação Geral, ampla. Prioriza-se o domínio 

dos próprios instrumentos do conhecimento considerado como meio e como fim. Meio como 

forma de entender e complexidade do mundo para que possa viver dignamente, fim, porque 

seu fundamento é o prazer de compreender, de conhecer, de descobrir. 

II. Aprender a fazer. 

Privilegia a aplicação da teoria na prática e enriquece a vivência da ciência na 

tecnologia e destas no social. 

III. Aprender a viver. 

Relaciona-se ao aprender juntos, desenvolvendo o conhecimento do outro e a 

percepção das interdependências, de modo a permitir a realização de projetos comuns ou a 

gestão inteligente dos conflitos inevitáveis. 

IV. Aprender a ser. 

Refere-se ao desenvolvimento total da pessoa. Aprender a ser supõe preparar 

indivíduos para elaborar pensamentos autônomos e críticos e para formular os seus próprios 

juízos de valor, de modo a poder decidir por si mesmo, frente às diferentes circunstâncias da 

vida. 

Isto posto, o IFPB campus Sousa desempenha um papel de formadora de técnicos 

especializados, capazes de atender às expectativas e demandas relacionadas as questões 

ambientais, visando o desenvolvimento integrado e sustentável. 

 

3.3 CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

O Curso Técnico em Meio Ambiente se insere, de acordo com o Catálogo Nacional 

dos Cursos Técnicos - CNCT (2012), atualizado pela Resolução CNE/CEB nº 1/2014, e por 

novo CNCT, 2016-3ª Edição, no eixo tecnológico Ambiente, Saúde e Segurança e, na forma 

integrada, está balizado pela LDB (Lei nº 9.394/96) alterada pela Lei nº 11.741/2008 e demais 
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legislações educacionais específicas e ações previstas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e regulamentos internos do IFPB, obedecendo, inclusive, a Resolução 

CNE/CEB Nº 1 de 5 de dezembro de 2014 do Ministério da Educação – na qual se 

institui a carga horário mínima de 1.200 horas para as disciplinas profissionalizantes, no 

curso técnico em Meio Ambiente. 

 A concepção de uma formação técnica que articule as dimensões do trabalho, ciência, 

cultura e tecnologia sintetiza todo o processo formativo por meio de estratégias pedagógicas 

apropriadas e recursos tecnológicos fundamentados por uma sólida base cultural, científica e 

tecnológica, de maneira integrada na organização curricular do curso. 

O trabalho é conceituado, na sua perspectiva ontológica de transformação da 

natureza, como realização inerente ao ser humano e como mediação no processo de produção 

da sua existência. Essa dimensão do trabalho é, assim, o ponto de partida para a produção de 

conhecimentos e de cultura pelos grupos sociais. 

A ciência é um conjunto de conhecimentos sistematizados, produzidos socialmente ao 

longo da história, na busca da compreensão e transformação da natureza e da sociedade. Se 

expressa na forma de conceitos representativos das relações de forças determinadas e 

apreendidas da realidade. Os conhecimentos das disciplinas científicas produzidos e 

legitimados socialmente ao longo da história são resultados de um processo empreendido pela 

humanidade na busca da compreensão e transformação dos fenômenos naturais e sociais. 

Nesse sentido, a ciência conforma conceitos e métodos cuja objetividade permite a 

transmissão para diferentes gerações, ao mesmo tempo em que podem ser questionados e 

superados historicamente, no movimento permanente de construção de novos conhecimentos. 

Entende-se por cultura como o resultado do esforço coletivo tendo em vista conservar 

a vida humana e consolidar uma organização produtiva da sociedade, do qual resulta a 

produção de expressões materiais, símbolos, representações e significados que correspondem 

a valores éticos e estéticos que orientam as normas de conduta de uma sociedade. 

A tecnologia pode ser entendida como transformação da ciência em força produtiva 

ou mediação do conhecimento científico e a produção, marcada desde sua origem pelas 

relações sociais que a levaram a ser produzida. O desenvolvimento da tecnologia visa à 

satisfação de necessidades que a humanidade se coloca, o que nos leva a perceber que a 

tecnologia é uma extensão das capacidades humanas. A partir do nascimento da ciência 

moderna, pode-se definir a tecnologia, então, como mediação entre conhecimento científico 

(apreensão e desvelamento do real) e produção (intervenção no real). 

 Compreender o trabalho como princípio educativo é a base para a organização e 

desenvolvimento curricular em seus objetivos, conteúdos e métodos assim, equivale dizer que 
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o ser humano é produtor de sua realidade e, por isto, dela se apropria e pode transformá-la e, 

ainda, que é sujeito de sua história e de sua realidade. Em síntese, o trabalho é a primeira 

mediação entre o homem e a realidade material e social. 

 Considerar a pesquisa como princípio pedagógico instigará o educando no sentido da 

curiosidade em direção ao mundo que o cerca, gerando inquietude, na perspectiva de que 

possa ser protagonista na busca de informações e de saberes.  

 O currículo do Curso Técnico em Meio Ambiente está fundamentado nos pressupostos 

de uma educação de qualidade, com o propósito de formar um profissional/cidadão que, 

inserido no contexto de uma sociedade em constante transformação, atenda às necessidades 

do mundo do trabalho com ética, responsabilidade e compromisso social. 

 O currículo, na forma integrada, preconiza a articulação entre educação geral e 

formação profissional, com planejamento e desenvolvimento de Plano Pedagógico construído 

coletivamente, que remete a elaboração de uma matriz curricular integrada, consolidando uma 

perspectiva educacional que assegure o diálogo permanente entre saber geral e profissional e 

que o discente tenha acesso ao conhecimento das interrelações existentes entre o trabalho, 

cultura, a ciência e a tecnologia, que são os eixos norteadores para o alcance de uma formação 

humana integral. 

Dentre os princípios norteadores da Educação Profissional Técnica de Nível Médio - 

EPTNM, conforme Parecer CNE/CEB nº 11/2012 e Resolução CNE/CEB Nº 6 de 20 de 

Setembro de  2012, destacamos: 

 relação e articulação entre a formação geral desenvolvida no ensino médio na 

preparação para o exercício das profissões técnicas, visando à formação integral do 

estudante; 

 integração entre educação e trabalho, ciência, tecnologia e cultura como base da 

proposta e do desenvolvimento curricular;  

 integração de conhecimentos gerais e profissionais, na perspectiva da articulação entre 

saberes específicos, tendo trabalho e pesquisa, respectivamente, como princípios 

educativo e pedagógico; 

 reconhecimento das diversidades dos sujeitos, inclusive de suas realidades étnico 

culturais, como a dos negros, quilombolas, povos indígenas e populações do campo; 

 atualização permanente dos cursos e currículos, estruturados com base em ampla e 

confiável base de dados. 

 

3.4 OBJETIVOS DO CURSO 
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3.4.1 Objetivo Geral 

 

Formar Técnicos em Meio Ambiente de nível médio que sejam capazes de 

desenvolver atividades de gerenciamento, consultoria, extensão e pesquisa científica, atuando 

de forma ética e cidadã, tendo como foco os arranjos produtivos locais, regionais e nacionais, 

agricultura familiar, sustentabilidade e respeito ao meio ambiente, contribuindo para o 

desenvolvimento econômico, social, cultural e educacional do país.  

 

3.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho, capacitando jovens e 

adultos com competências e habilidades gerais e específicas para o exercício de 

atividades produtivas. 

 Proporcionar desenvolvimento ao educando, enquanto cidadão, incluindo a formação 

ética, a autonomia intelectual e o pensamento crítico; 

 Contextualizar as práticas de gestão ambiental no âmbito das principais atividades 

econômicas da região; 

 Desenvolver atitudes de respeito à diversidade cultural e ambiental; 

 Formar profissionais de nível técnico que presem pelo desenvolvimento sustentável; 

 Buscar soluções aos desafios e problemas da prática profissional com cidadania e 

respeito ao meio ambiente e aos princípios éticos, estéticos e políticos; 

 Possibilitar à aquisição dos conhecimentos teóricos e práticos ligados a área 

ambiental; 

 Atender demanda de empresas por profissionais capacitados para um manejo 

adequado da gestão e exploração dos recursos naturais; 

 Propor alternativas para resolução de problemas ambientais, a partir da análise e 

diagnóstico da realidade local e regional; 

 Formar profissionais que possam interagir com a sociedade para o desenvolvimento de 

um processo de educação ambiental na região; 

 Subsidiar a construção de conhecimentos técnicos que permitam identificar aspectos e 

impactos da atividade humana sobre o ambiente, bem como propor medidas 

mitigadoras; 

 Favorecer a construção da identidade do educando, enquanto agente social e político; 

 Desenvolver atitude empreendedora; 

 Incentivar e operacionalizar mecanismos de pesquisa e extensão. 
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3.5 PERFIL DO EGRESSO  

 

 Profissional com sólida formação humanística e tecnológica, capaz de analisar 

criticamente os fundamentos da formação social e de se reconhecer como agente de 

transformação do processo histórico, considerando o mundo do trabalho, a contextualização 

sócio-político-econômica e o desenvolvimento sustentável, agregando princípios éticos e 

valores artístico-culturais, para o pleno exercício da cidadania, com competência para:  

 Coletar, armazenar e interpretar informações, dados e documentações ambientais.  

 Elabora relatórios e estudos ambientais.  

 Propor medidas para a minimização dos impactos e recuperação de ambientes já 

degradados.  

 Executar sistemas de gestão ambiental.  

 Organizar programas de Educação ambiental com base no monitoramento, correção e 

prevenção das atividades autrópicas, conservação dos recursos naturais através de 

análises prevencionista.  

 Organizar redução, reuso e reciclagem de resíduos e/ou recursos utilizados em 

processos.  

 Identificar os padrões de produção e consumo de energia. Realiza levantamentos 

ambientais.  

 Operar sistemas de tratamento de poluentes e resíduos sólidos.  

 Relacionar os sistemas econômicos e suas interações com o meio ambiente.  

 Realizar e coordenar o sistema de coleta seletiva.  

 Executar plano de ação e manejo de recursos naturais.  

 Elaborar relatório periódico das atividades e modificações dos aspectos e impactos 

ambientais de um processo, indicando as consequências de modificações. 

 

3.6  POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO NO MUNDO DE TRABALHO 

  

Consoante o CNCT (2016), os egressos do Curso Técnico em Meio Ambiente poderão 

atuar em Instituições de assistência técnica, pesquisa e extensão rural. Estações de tratamento 
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de resíduos. Profissional autônomo. Empreendimento próprio. Empresas de licenciamento 

ambiental. Unidades de conservação ambiental. Cooperativas e associações.  

 

Desta forma, o Técnico em Meio Ambiente inserido no mundo do trabalho poderá:  

 Coletar, armazenar e interpretar informações, dados e documentações ambientais; 

 Colaborar na elaboração de laudos, relatórios e estudos ambientais; 

 Auxiliar na elaboração, acompanhamento e execução de sistemas de gestão ambiental; 

 Atuar na organização de programas de educação ambiental, de conservação e preservação 

de recursos naturais, de redução, reúso e reciclagem; 

 Identificar as intervenções ambientais, analisar suas consequências e operacionalizar a 

execução de ações para preservação, conservação, otimização, minimização e remediação 

dos seus efeitos. 

Diversas empresas, órgãos ou instituições podem abarcar o trabalho de um técnico 

ambiental, a citar: 

 Empresas de tratamento de água e esgoto; 

 Empresas ou organizações que tratem de saúde e saneamento ambiental; 

 Trabalhar em unidades de conservação ou em projetos de Educação Ambiental; 

 Contribuir em trabalhos de recuperação de áreas degradadas; 

 Empresas de consultoria ambiental que lidem com licenciamento ambiental, 

avaliação de impacto ambiental, auditoria ambiental e implementação de sistemas 

de gestão ambiental; 

 Trabalhar junto a instituições públicas de modo a implementar os princípios da 

Agenda 21. 

 

 

4. MARCO LEGAL 

 

O presente Plano Pedagógico fundamenta-se no que dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional — LDB), na 

consideração de 1.200 horas mínimas para as disciplinas profissionalizantes segundo a 

Resolução CNE/CEB Nº 1 de 5 de dezembro de 2014 do Ministério da Educação e, das 

alterações ocorridas, destacam-se, aqui, as trazidas pela Lei nº 11.741/2008, de 16 de julho de 
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2008, a qual redimensionou, institucionalizou e integrou as ações da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Profissional e 

Tecnológica. Foram alterados os artigos 37, 39, 41 e 42, e acrescido o Capítulo II do Título V 

com a Seção IV-A, denominada “Da Educação Profissional Técnica de Nível Médio”, e com 

os artigos 36-A, 36-B, 36-C e 36-D.  

A alteração da LDB nº. 9.394/96 por meio da Lei nº. 11.741/2008 revigorou a 

necessidade de aproximação entre o ensino médio e a educação profissional técnica de nível 

médio, que assim asseverou: 

 

Art.36 – A. Sem prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo, o 

ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá 

prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. 

Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e, 

facultativamente, a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas 

nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação 

com instituições especializadas em educação profissional. 

Art. 36 – B. A educação profissional técnica de nível médio será 

desenvolvida nas seguintes formas: 

I – articulada com o ensino médio; 

II – subsequente, em cursos destinados a quem já tenha 

concluído o ensino médio. 

Parágrafo único. A educação técnica de nível médio deverá 

observar: 

I – os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares 

nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação; 

II – as normas complementares dos respectivos sistemas de 

ensino; 

III – as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de 

seu projeto pedagógico. 

Art. 36 – C. A educação profissional técnica de nível médio 

articulada, prevista no inciso I do caput do art. 36 – B desta Lei será 

desenvolvida de forma: 

I – integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o 

ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o 

aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma 

instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno; 

II – concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio 

ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada 

curso, e podendo ocorrer: 

a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as 

oportunidades educacionais disponíveis; 

b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as 

oportunidades educacionais disponíveis; 

c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 

intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao 

desenvolvimento de projeto pedagógico unificado. (g.n.) 
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Assim, a LDB estabelece efetiva articulação com vistas a assegurar a necessária 

integração entre a formação científica básica e a formação técnica específica, na perspectiva 

de uma formação integral. 

Este é um marco legal referencial interno que consolida os direcionamentos didático-

pedagógicos iniciais e cristaliza as condições básicas para a vivência do Curso. Corresponde a 

um compromisso firmado pelo IFPB, Campus Sousa, com a sociedade no sentido de lançar ao 

mercado de trabalho um profissional de nível médio, com domínio técnico da sua área, 

criativo, com postura crítica, ético e compromissado com a nova ordem da sustentabilidade 

que o meio social exige. Com isso, este instrumento apresenta a concepção de ensino e de 

aprendizagem do curso em articulação com a especificidade e saberes de sua área de 

conhecimento. Nele está contida a referência de todas as ações e decisões do curso. 

Estão presentes, também, como marcos orientadores desta proposta, as decisões 

institucionais traduzidas nos objetivos, princípios e concepções descritos no PDI/PPI do IFPB 

e na compreensão da educação como uma prática social. 

Considerando que a educação profissional é complementar, portanto não substitui a 

educação básica e que sua melhoria pressupõe uma educação de sólida qualidade, a qual 

constitui condição indispensável para a efetiva participação consciente do cidadão no mundo 

do trabalho, o Parecer 11/2012, orientador das DCNs da EPTNM, enfatiza: 

 

"Devem ser observadas, ainda, as Diretrizes Curriculares Gerais para a 

Educação Básica e, no que couber, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais definidas para o Ensino Médio pela Câmara de Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação, bem como as Normas 

Complementares dos respectivos Sistemas de Ensino e as exigências 

de cada Instituição de ensino, nos termos de seu Projeto Pedagógico, 

conforme determina o art. 36-B da atual LDB". 

 

Conforme recomendação, ao considerar o Parecer do CNE/CEB nº 11/2012, pode-se 

enfatizar que não é adequada a concepção de educação profissional como simples instrumento 

para o ajustamento às demandas do mercado de trabalho, mas como importante estratégia para 

que os cidadãos tenham efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas da sociedade. 

Impõe-se a superação do enfoque tradicional da formação profissional baseado apenas na 

preparação para execução de um determinado conjunto de tarefas. A educação profissional 

requer além do domínio operacional de um determinado fazer, a compreensão global do 

processo produtivo, com a apreensão do saber tecnológico, a valorização da cultura e do 

trabalho, e a mobilização dos valores necessários à tomada de decisões. 
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5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Segundo o Parecer CNE/CEB Nº 5/2011, orientador das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio: 

Toda ação educativa é intencional. Daí decorre que todo processo 

educativo fundamenta-se em pressupostos e finalidades, não havendo 

neutralidade possível nesse processo. Ao determinar as finalidades da 

educação, quem o faz tem por base uma visão social de mundo, que 

orienta a reflexão bem como as decisões tomadas. 

 

O currículo é entendido como a seleção dos conhecimentos historicamente 

acumulados, considerados relevantes e pertinentes em um dado contexto histórico, e definidos 

tendo por base o projeto de sociedade e de formação humana que a ele se articula; se expressa 

por meio de uma proposta pela qual se explicitam as intenções da formação, e se concretiza 

por meio das práticas escolares realizadas com vistas a dar materialidade a essa proposta. 

A matriz curricular do curso busca a interação pedagógica no sentido de compreender 

como o processo produtivo (prática) está intrinsecamente vinculado aos fundamentos 

científico-tecnológicos (teoria), propiciando ao educando uma formação plena, que possibilite 

o aprimoramento da sua leitura do mundo, fornecendo-lhes a ferramenta adequada para 

aperfeiçoar a sua atuação como cidadão de direitos. 

A organização curricular da Educação Profissional e Tecnológica, por eixo 

tecnológico, fundamenta-se na identificação das tecnologias que se encontram na base de uma 

dada formação profissional e dos arranjos lógicos por elas constituídos. (Parecer CNE/CEB nº 

11/2012, pág. 13). 

O Curso Técnico em Meio Ambiente– modalidade integrada - está estruturado em 

regime anual, no período de 3 anos letivos, sem saídas intermediárias, sendo desenvolvido em 

aulas de 50 minutos, no turno diurno, totalizando 3.169 horas, acrescida de 200 horas 

destinadas ao estágio supervisionado. 

Em observância ao CNCT, a organização curricular dos cursos técnicos deve “abordar 

estudos sobre ética, raciocínio lógico, empreendedorismo, normas técnicas e de segurança, 

redação de documentos técnicos, educação ambiental, formando profissionais que trabalhem 

em equipes com iniciativa, criatividade e sociabilidade”. 

 Considerando que a atualização do currículo consiste em elemento fundamental para a 

manutenção da oferta do curso ajustado às demandas do mundo do trabalho e da sociedade, os 

componentes curriculares, inclusive as referências bibliográficas, deverão ser periodicamente 

revisados pelos docentes e assessorados pelas equipes pedagógicas, resguardado o perfil 

profissional de conclusão.  
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Desta forma, o currículo do Curso Técnico em Meio Ambiente modalidade integrada 

passará por revisão, pelo menos, a cada 02 (dois) anos, pautando-se na observação do 

contexto da sociedade e respeitando-se o princípio da educação para a cidadania. 

A solicitação para alteração no currículo, decorrente da revisão da matriz curricular, 

será protocolada e devidamente instruída com os seguintes documentos: 

1. Ata da reunião, realizada pela coordenação do Curso, com a assinatura dos 

docentes (das áreas de formação geral e técnica) e do pedagogo que compuserem a 

comissão de revisão curricular do curso; 

2. Justificativa da necessidade de alteração; 

3. Cópia da matriz curricular vigente; 

4. Cópia da matriz curricular sugerida; 

 Após análise do setor competente, o processo será encaminhado para apreciação e 

deliberação na instancia superior do IFPB, contudo a nova matriz só será aplicada após a sua 

homologação.    

 

 

6. METODOLOGIA E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PREVISTAS 

 

Partindo do princípio de que a educação não é algo a ser transmitido, mas a ser 

construído, a metodologia de ensino adotada se apoiará em um processo crítico de construção 

do conhecimento, a partir de ações incentivadoras da relação ensino-aprendizagem, baseada 

em pressupostos pedagógicos definidos pelas instituições parceiras do programa. 

Para viabilizar aos educandos o desenvolvimento de competências relacionadas às 

bases técnicas, científicas e instrumentais, serão adotadas, como prática metodológica, formas 

ativas de ensino-aprendizagem, baseadas em interação pessoal e do grupo, sendo função do 

professor criar condições para a integração dos alunos a fim de que se aperfeiçoe o processo 

de socialização na construção do saber. 

Segundo Freire (1998, p. 77), “toda prática educativa demanda a existência de 

sujeitos, um, que ensinando, aprende, outro, que aprendendo, ensina (...); a existência de 

objetos, conteúdos a serem ensinados e aprendidos envolve o uso de métodos, de técnicas, de 

materiais, implica, em função de seu caráter diretivo/objetivo, sonhos, utopia, ideais (...)”. A 

prática educativa também deve ser entendida como um exercício constante em favor da 

produção e do desenvolvimento da autonomia de educadores e educandos, contribuindo para 

que o aluno seja o artífice de sua formação com a ajuda necessária do professor. 

A natureza da prática pedagógica é a indagação, a busca, a pesquisa, a reflexão, a 

ética, o respeito, a tomada consciente de decisões, o estar aberto às novidades, aos diferentes 
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métodos de trabalho. A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação 

teoria-prática porque envolve o movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre 

o fazer.  

A partir da experiência e da reflexão desta prática, do ensino contextualizado, cria-se 

possibilidade para a produção e/ou construção do conhecimento, desenvolvem-se 

instrumentos, esquemas ou posturas mentais que podem facilitar a aquisição de competências. 

Isso significa que na prática educativa deve-se procurar, através dos conteúdos e dos métodos, 

o respeito aos interesses dos discentes e da comunidade onde vivem e constroem suas 

experiências. 

Os programas devem ser planejados valorizando os referidos interesses, o aspecto 

cognitivo e o afetivo. Nessa prática, os conteúdos devem possibilitar aos alunos meios para 

uma aproximação de novos conhecimentos, experiências e vivências. Uma educação que seja 

o fio condutor, o problema, a ideia-chave que possibilite aos alunos estabelecer 

correspondência com outros conhecimentos e com sua própria vida. 

Em relação à prática pedagógica, Pena (1999, p.80) considera que o mais importante é 

que o professor, consciente de seus objetivos e dos fundamentos de sua prática (...) assuma os 

riscos – a dificuldade e a insegurança - de construir o seu objeto. Faz-se necessário aos 

professores reconhecer a pluralidade, a diversidade de abordagens, abrindo possibilidades de 

interação com os diversos contextos culturais.  Assim, o corpo docente será 

constantemente incentivado a utilizar metodologias e instrumentos criativos e estimuladores 

para que a interelação entre teoria e prática ocorra de modo eficiente. Isto será orientado 

através da execução de ações que promovam desafios, problemas e projetos disciplinares e 

interdisciplinares orientados pelos professores. Para tanto, as estratégias de ensino propostas 

apresentam diferentes práticas: 

 Utilização de aulas práticas, na qual os alunos poderão estabelecer relações entre 

os conhecimentos adquiridos e as aulas práticas; 

 Utilização de aulas expositivas, dialogadas para a construção do conhecimento nas 

disciplinas; 

 Pesquisas sobre os aspectos teóricos e práticos no seu futuro campo de atuação; 

 Discussão de temas: partindo-se de leituras orientadas: individuais e em grupos; de 

vídeos, pesquisas; aulas expositivas; 

 Estudos de Caso: através de simulações e casos reais nos espaços de futura atuação 

do técnico em informática; 

 Debates provenientes de pesquisa prévia, de temas propostos para a realização de 

trabalhos individuais e/ou em grupos; 
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 Seminários apresentados pelos alunos, professores e também por profissionais de 

diversas áreas de atuação; 

 Abordagem de assuntos relativos às novas tecnologias e práticas em meio 

ambiente;  

 Dinâmicas de grupo; 

 Palestras com profissionais da área, tanto na instituição como também nos espaços 

de futura atuação do técnico em Meio Ambiente; 

 Visitas técnicas orientadas. 

 

7. PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

 

As práticas profissionais integram o currículo do curso, contribuindo para que a 

relação teoria-prática e sua dimensão dialógica estejam presentes em todo o percurso 

formativo. São momentos estratégicos do curso em que o estudante constrói conhecimentos e 

experiências por meio do contato com a realidade cotidiana das decisões. É um momento 

ímpar de conhecer e praticar in loco o que está aprendendo no ambiente escolar. Caracteriza-

se pelo efetivo envolvimento do sujeito com o dia a dia das decisões e tarefas que permeiam a 

atividade profissional. 

O desenvolvimento da prática profissional ocorrerá de forma articulada possibilitando 

a integração entre os diferentes componentes curriculares. 

Por não estar desvinculada da teoria, a prática profissional constitui e organiza o currículo 

sendo desenvolvida ao longo do curso por meio de atividades tais como: 

I. Estudo de caso; 

II. Conhecimento do mercado e das empresas; 

III. Pesquisas individuais e em equipe; 

IV. Projetos;  

V. Exercícios profissionais efetivos. 

 

 

 

8. MATRIZ CURRICULAR  

 

Este curso segue a proposta pedagógica de organização por núcleos politécnicos, de tal 

maneira que favorecem a prática da interdisciplinaridade, apontando para o reconhecimento 

da necessidade de uma educação profissional e tecnológica integradora de conhecimentos 

científicos e experiências e saberes advindos do mundo do trabalho. Além disto, possibilita a 

construção do pensamento tecnológico crítico e a capacidade de intervir em situações 
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concretas. 

Essa proposta busca a integração entre educação básica e formação profissional, a 

realização de práticas interdisciplinares, assim como a favorecer a unidade dos projetos de 

cursos em todo o IFPB, concernente a conhecimentos científicos e tecnológicos, propostas 

metodológicas, tempos e espaços de formação.  

Dessa forma, com base nos referenciais que estabelecem a organização por eixos  

tecnológicos, os cursos técnicos integrados do IFPB, Campus Sousa estão estruturados em 

núcleos politécnicos segundo a seguinte concepção: 

 Núcleo Geral: trata do conhecimentos do ensino médio (Linguagens, Códigos e 

suas tecnologias; Ciências Humanas e suas tecnologias; e Ciências da 

Natureza, Matemática e suas tecnologias), contemplando conteúdos de base 

científica e cultural basilares para a formação humana integral; 

 Núcleo Articulador ou de Preparação Básica para o Trabalho: diz respeito a 

conhecimentos relativos ao ensino médio e a educação profissional. São 

vislumbradas bases cientificas gerais, que fundamentam tecnologias de 

organização, higiene e segurança no trabalho, noções básicas sobre o sistema 

da produção social e relações entre tecnologia, natureza, cultura, sociedade e 

trabalho.  

 Núcleo Profissionalizante: envolve os conhecimentos da formação técnica 

específica, de acordo com o campo de conhecimentos do eixo tecnológico, 

com a atuação profissional e as regulamentações do exercício da profissão.  

A figura 4 apresenta a configuração da estrutura curricular dos cursos técnicos 

integrados, organizado de acordo com uma matriz curricular integrada. Tem-se na tabela 1 um 

quadro resumo do presente curso técnico, enquanto que a tabela 2 descreve a matriz curricular 

do curso, a tabela 3 deixa explícito a quantidade de horas por séries e, por fim, a tabela 4 faz 

breve apresentação das equivalências entre as unidades hora aula e hora relógio. 
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Figura 4 Representação esquemática da organização curricular. 

 

 

 

 

Tabela 1 Quadro resumo do curso técnico integrado em meio ambiente 

Curso Técnico Integrado em Meio Ambiente 

Carga Horária Total 3.920 horas aula 3.265 horas relógio 

Carga Horário Núcleo Geral 2.400 horas aula 2.100 horas relógio 

Carga Horário Núcleo Articulador 360 horas aula 300 horas relógio 

Carga Horária Ensino Profissionalizante 1.520 horas aula 1.268 horas relógio 

Regime Presencial 

Semanas Letivas 40 

  

Núcleo Geral 

 

•Disciplinas do 
Ensino Médio 

Núcleo Articulador 

•Disciplinas de 
base científica e 

tecnológica, 
comuns aos 
núcleo gral e 

profissionalizante 

Núcleo 
Profissionalizante 

 

•Disciplinas 
Técnicas 

específicas do 
Curso 

Ensino Médio 

Ensino Técnico 
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Tabela 2 Matriz curricular do curso Técnico Integrado ao Meio Ambiente 

Atualizada conforme normatização da Resolução CNE/CEB nº 1 de 05 de dezembro de 2014. 

DISCIPLINAS 

Número de aula semanal 

por série 
Total 

(horas) 
1 2 3 

FORMAÇÃO GERAL a/s a/s a/s h.a h.r. 

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 3 4 4 440 367 

Educação Física 2 2 2 240 200 

Arte 2   80 67 

História 1 1 2 160 133 

Geografia 1 1 2 160 133 

Filosofia 1 1 1 120 100 

Sociologia 1 1 1 120 100 

Química 3 2 3 320 267 

Física 2 2 2 240 200 

Biologia 2 2 2 240 200 

Matemática 4 3 3 400 333 

Subtotal 22 19 22 2520 2100 

PREPARAÇÃO BÁSICA PARA O 

TRABALHO 
     

Língua Estrangeira Moderna (Inglês) 2 1 1 160 133 

Informática Básica 2   80 67 

Introdução a Metodologia  Cientifica  1  40 33 

Relações Humanas no Trabalho 1   40 33 

Segurança no Trabalho  1  40 33 

Subtotal 5 3 1 360 299 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL      

Tópicos Especiais em Meio Ambiente 3   120 100 

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 1   40 33 

Cartografia  e Geoprocessamento Ambiental 1   40 33 

Legislação e Poluição Ambiental  3  120 100 

Recursos Hídricos e Manejo de Bacias 

Hidrográficas 
 2  80 67 

 Meio Ambiente, Sociedade e 

Cultura  
 2  80 67 

Sistemas de Tratamento de Água e Esgoto  3  120 100 

Educação Ambiental  2  80 67 

Empreendedorismo   1 40 33 

Planejamento e Avaliação de Impactos 

Ambientais 
  2 80 67 

Conservação do Solo e Recuperação de Áreas 

Degradadas 
  2 80 67 

Gestão, Perícia e Auditoria Ambiental   3 120 100 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos   2 80 67 

Técnicas em Amostragem Laboratorial   2 80 67 

Subtotal 5 12 12 1.160 968 

TOTAL 33 33 35 4.040 3.367 
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Tabela 3 Quantidade de horas por série 

Séries 
Total de Horas 

Hora aula Hora relógio 

1ª 1.320 1.100 

2ª 1.320 1.100 

3ª 1.400 1.167 

Total 4.040 3.367 

 

 

Tabela 4 Equivalências para a transformação da quantidade de horas 

Equivalências 

Aula por Semana Aulas Anuais Hora Relógio (h.r) Hora Aula (h.a) 

1 40 40 33 

2 80 80 67 

3 120 120 100 

4 160 160 133 

 

 

 

 

Disciplina Optativa - Língua Espanhola: 67 horas 

 

  Obs.: A Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005, dispõe que o ensino de 

Língua Espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de matrícula facultativa para o 

aluno, será implantado nos currículos do ensino médio. Sendo a mesma disciplina 

optativa, não aparece na matriz curricular, no entanto, o registro de sua carga horária 

deverá constar no histórico do educando que optar por cursá-la. 

 

 

9. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 

 

O ingresso aos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, Campus Sousa, dar-se 

por meio de processo seletivo, destinado aos egressos do Ensino Fundamental ou 

transferência escolar destinada aos discentes oriundos de Cursos Técnicos Integrados ao 

Ensino Médio de instituições similares.  

No processo seletivo, o exame de seleção para ingresso nos cursos técnicos integrados 

será realizado a cada ano letivo, conforme Edital de Seleção, sob a responsabilidade da 

Coordenação Permanente de Concursos Públicos - COMPEC. 

Os(as) candidatos(as) serão classificados(as) observando-se rigorosamente os critérios 

constantes no Edital de Seleção. 

O ingresso ocorrerá no curso para qual o(a) candidato(a) foi classificado(a), não sendo 

permitida a mudança de curso, exceto no caso de vagas remanescentes previstas no Edital de 

Seleção. 
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O Edital de Seleção que trata da ocupação das vagas remanescentes deverá especificar 

os critérios para preenchimento destas vagas. 

O IFPB receberá pedidos de transferência de discentes procedentes de escolas 

similares, cuja aceitação ficará condicionada: 

I – À existência de vagas; 

II – À correlação de estudos entre as disciplinas cursadas na escola de origem e a 

matriz curricular dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do IFPB; 

III – À complementação de estudos necessários. 

No caso de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente 

estudante, removido ex officio, a transferência será concedida independentemente de 

vaga e de prazos estabelecidos. 

 

10. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E 

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 

 

Poderá ser concedido, ao discente, aproveitamento de estudos realizados em cursos 

Técnicos Integrados ao Ensino Médio de instituições similares, havendo compatibilidade de, 

no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) entre conteúdos dos programas das disciplinas do 

curso de origem e as do curso pretendido, desde que a carga-horária da disciplina do curso de 

origem não comprometa a somatória da carga-horária total mínima exigida para o ano letivo. 

Não serão aproveitados estudos do Ensino Médio para o Ensino Técnico na forma 

integrada. O aproveitamento de estudos deverá ser solicitado por meio de processo 

encaminhado ao Departamento de Educação Profissional (DEP), onde houver, ou à 

Coordenação de Curso em até 45 (quarenta e cinco) dias após o início do ano letivo. 

Os conhecimentos adquiridos de maneira não formal, relativos às disciplinas que 

integram o currículo dos cursos técnicos integrados, poderão ser aproveitados mediante 

avaliação teórica e/ou prática. Estes conhecimentos adquiridos de maneira não formal são 

validados se o discente obtiver desempenho igual ou superior a 70% (setenta por cento) da 

avaliação, cabendo à comissão responsável pela avaliação emitir parecer conclusivo sobre a 

matéria. A comissão será nomeada pela Coordenação do Curso, constituída por professores 

das disciplinas, respeitando o prazo estabelecido no Calendário Acadêmico. 

Será permitido o avanço de estudos em Línguas Estrangeiras, Arte e Informática 

Básica, desde que o discente comprove proficiência nesses conhecimentos, mediante 

avaliação e não tenha reprovação nas referidas disciplinas. A comprovação da proficiência 

dar-se-á com a obtenção de desempenho igual ou superior a 70% (setenta por cento) da 

avaliação. 
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11. TRANSFERÊNCIA, ADAPTAÇÃO CURRICULAR E REINGRESSO 

 

 

Poderão ser admitidos, por transferência, os discentes procedentes de escolas 

similares, considerando-se o eixo tecnológico e a existência de vagas. O requerimento de 

transferência deverá ser acompanhado do histórico escolar e da ementa das disciplinas 

cursadas. 

 A análise curricular será realizada pela Coordenação do Curso. Ocorrendo divergência 

curricular, o aproveitamento de estudos dar-se-á quando houver compatibilidade de, no 

mínimo, 75% da carga horária total e do conteúdo.  

 No caso de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente 

estudante, removido ex officio, a matrícula será concedida independentemente de vaga e de 

prazos estabelecidos, nos termos da Lei N
o
 9.356/97. 

O reingresso é a possibilidade dos discentes que perderam o vínculo com o IFPB, por 

abandono ou por terem sidos jubilados, de reingressar na Instituição, a fim de integralizar o 

seu currículo, conforme a oferta de vagas com esta finalidade no período e no curso de 

origem. 

 O reingresso poderá ser autorizado uma única vez e para o seu curso de origem. 

Somente serão apreciados os requerimentos de reingresso de ex-discentes que se enquadrem 

nas seguintes situações: 

I – Não ter sido reintegrado anteriormente; 

II – Não estar matriculado em nenhum curso do IFPB; 

III – Ter aprovação em todas as disciplinas exigidas para o 1º período do curso; 

IV – Não ter sido reprovado 4 (quatro) vezes em uma ou mais disciplinas; 

V – Não terem decorrido mais de 5 (cinco) anos, desde a interrupção do curso até o 

período pretendido para o reingresso. 

 O reingresso condiciona, obrigatoriamente, o discente ao currículo e regime 

acadêmico vigente, não se admitindo, em nenhuma hipótese, complementação de carga 

horária em disciplinas do vínculo anterior. Será concedido ao discente um período letivo 

adicional para ele promover a adaptação curricular. 

 A inscrição será aberta por Edital, que regulamentará todo processo de reingresso. Ao 

inscrever-se, o candidato firmará declaração de que aceita as condições estabelecidas nestas 

orientações. 

 Para efeito de conclusão do curso, o discente que tenha perdido o vínculo com a 

Instituição em período não superior a 05 (cinco) anos, faltando-lhe apenas apresentar o 

relatório de estágio curricular obrigatório ou de práticas profissionais, poderá solicitar o 
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reingresso a qualquer momento, independentemente de prazo previsto no calendário 

acadêmico.  

 Nesta condição, o candidato deve protocolar uma declaração do Professor Orientador, 

informando o período e carga horária do estágio (no caso de estágio curricular). Uma vez 

requerido o reingresso nos termos destas orientações,  a DDE autorizará a matrícula do discente 

no estágio curricular obrigatório, apenas para efeito de entrega do relatório, com prazo não 

superior a 30 dias, a contar da data de seu reingresso. 

 

 

12. AVALIAÇÃO, APROVAÇÃO E REPROVAÇÃO 

 

Conhecer algo equivale a avaliá-lo, atribuir-lhe um valor, um significado, a explicá-lo, 

e isto tanto na experiência comum, quanto nos mais sistemáticos processos científicos 

(BARTOLOMEIS,1981). 

A avaliação deve ser compreendida como uma prática processual, diagnóstica, 

contínua e cumulativa, indispensável ao processo de ensino e de aprendizagem por permitir as 

análises no que se refere ao desempenho dos sujeitos envolvidos, com vistas a redirecionar e 

fomentar ações pedagógicas, devendo os aspectos qualitativos preponderarem sobre os 

quantitativos, ou seja, inserindo-se critérios de valorização do desempenho formativo, 

empregando uso de metodologias conceituais, condutas e inter-relações humanas e sociais. 

Conforme a LDB, deve ser desenvolvida refletindo a proposta expressa no plano 

pedagógico. Importante observar que a avaliação da aprendizagem deve assumir caráter 

educativo, viabilizando ao estudante a condição de analisar seu percurso e, ao professor e à 

escola, identificar dificuldades e potencialidades individuais e coletivas. 

A avaliação da aprendizagem ocorrerá por meio de instrumentos próprios, buscando 

detectar o grau de progresso do discente em processo de aquisição de conhecimento. Realizar-

se-á por meio da promoção de situações de aprendizagem e da utilização dos diversos 

instrumentos que favoreçam a identificação dos níveis de domínio de 

conhecimento/competências e o desenvolvimento do discente nas dimensões cognitivas, 

psicomotoras, dialógicas, atitudinais e culturais.  

O processo de avaliação de cada disciplina, assim como os instrumentos e 

procedimentos de verificação de aprendizagem, deverão ser planejados e informados, de 

forma expressa e clara, ao discente no início de cada período letivo, considerando possíveis 

ajustes ao longo do ano, caso necessário.  

No processo de avaliação da aprendizagem deverão ser utilizados diversos 

instrumentos, tais como debates, visitas de campo, exercícios, provas, trabalhos teórico-
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práticos aplicados individualmente ou em grupos, projetos, relatórios, seminários, que 

possibilitem a análise do desempenho do discente no processo de ensino-aprendizagem.  

 Os resultados das avaliações deverão ser expressos em notas, numa escala de 0 (zero) 

a 100 (cem), considerando-se os indicadores de conhecimento teórico e prático e de 

relacionamento interpessoal. A avaliação do desempenho escolar definirá a progressão regular 

por ano. Serão considerados critérios de avaliação do desempenho escolar:  

I. Domínio de conhecimentos (utilização de conhecimentos na resolução de 

problemas; transferência de conhecimentos; análise e interpretação de diferentes 

situações-problema);  

II. Participação (interesse, comprometimento e atenção aos temas discutidos nas aulas; 

estudos de recuperação; formulação e/ou resposta a questionamentos orais; 

cumprimento das atividades individuais e em grupo, internas e externas à sala de aula);  

III. Criatividade (indicador que poderá ser utilizado de acordo com a peculiaridade da 

atividade realizada);  

IV.Auto avaliação (forma de expressão do autoconhecimento do discente acerca do 

processo de estudo, interação com o conhecimento, das atitudes e das facilidades e 

dificuldades enfrentadas, tendo por base os incisos I, II e III);  

V. Outras observações registradas pelo docente;  

VI. Análise do desenvolvimento integral do discente ao longo do ano letivo.  

 As avaliações de aprendizagem deverão ser entregues aos alunos e os resultados 

analisados em sala de aula no prazo até 08(oito) dias úteis após realização da avaliação, no 

sentido de informar ao discente do seu desempenho.  

Os professores deverão realizar, no mínimo, 02 (duas) avaliações de aprendizagem por 

bimestre, independentemente da carga-horária da disciplina.  

As médias bimestrais e anuais serão aritméticas, devendo ser registradas nos Diários 

de Classe juntamente com a frequência escolar e lançadas no Sistema Acadêmico 

(Qacadêmico), obrigatoriamente, após o fechamento do bimestre ou do ano letivo, observando 

o Calendário Acadêmico, de acordo com as seguintes fórmulas:  
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Ao término de cada bimestre serão realizadas, obrigatoriamente, reuniões de Conselho 

de Classe, presididas pelo Coordenador do Curso, assessorado pelo DEP, onde houver, e por 

representantes da COPED e da Coordenação de Apoio ao Estudante – CAEST, ou COPAE, 

com a participação efetiva dos docentes das respectivas turmas, visando à avaliação do 

processo educativo e à identificação de problemas específicos de aprendizagem. 

As informações obtidas nessas reuniões serão utilizadas para o redimensionamento das 

ações a serem implementadas no sentido de garantir a eficácia do ensino e consequente 

aprendizagem do aluno. 

Com a finalidade de aprimorar o processo ensino/aprendizagem, os estudos de 

recuperação de conteúdos serão, obrigatoriamente, realizados ao longo dos bimestres, nos 

Núcleos de Aprendizagem, sob a orientação de professores da disciplina, objetivando suprir 

as deficiências de aprendizagem, conforme Parecer nº. 12/97 - CNE/CEB.  

Ao final de cada bimestre deverão ser realizados estudos e avaliações de recuperação, 

destinadas aos discentes que não atingirem a média bimestral 70 (setenta).  

Após a avaliação de recuperação, prevalecerá o melhor resultado entre as notas, que 

antecederam e precederam os estudos de recuperação, com comunicação imediata ao discente, 

conforme Parecer nº 12/97 - CNE/CEB.  

Sendo os estudos de recuperação um direito legal e legítimo do discente, as 

Coordenações de Cursos, sejam as de Formação Geral ou Formação Técnica, deverão 

elaborar uma planilha estabelecendo horários e professores para o funcionamento sistemático 

dos Núcleos de Aprendizagem, em locais pré-definidos.  

Quando mais de 30% (trinta por cento) da turma não alcançar rendimento satisfatório 

nas avaliações bimestrais, as causas deverão ser diagnosticadas juntamente com os 

professores nas reuniões do Conselho de Classe para a busca de soluções imediatas, visando à 

melhoria do índice de aprendizagem.  

Estará apto a cursar a série seguinte sem necessidade de realização de avaliações finais 

o discente que obtiver Média Final igual ou superior a 70 (setenta) em todas as disciplinas 

cursadas, e ter, no mínimo, 75% de frequência da carga horária total do ano letivo.  

O discente submetido à Avaliação Final será considerado aprovado se obtiver média 

final igual ou superior a 50 (cinquenta) na(s) disciplina(s) em que a realizou.  

A média final das disciplinas será obtida através da seguinte expressão:  
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Terá direito ao Conselho de Classe Final o discente que, após realizar as Avaliações 

Finais, permanecer com média final inferior a 50 (cinquenta) e igual ou superior a 40 

(quarenta) em até 03 (três) componentes curriculares.  

O Conselho de Classe Final será presidido pelo(a) chefe do DEP, ou setor equivalente, 

assessorado pelo(a) Coordenador(a) do Curso e por representantes da COPED e da CAEST, 

ou da COPAE, com a participação efetiva dos docentes das respectivas turmas. 

O(a) Coordenador(a) do Curso fará o levantamento dos discentes na condição de 

conselho de classe final e informará o resultado ao Sistema Acadêmico.  

O discente que obtiver média final inferior a 40 (quarenta) em no mínimo 01 (uma) 

disciplina não pode ter sua situação avaliada pelo Conselho. 

Considerar-se-á retido na série o discente que:  

I. Obtiver frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária 

prevista para total do ano letivo;  

II. Obtiver Média Anual ou Média Final menor que 40 (quarenta) em qualquer 

disciplina.  

III. Obtiver, após se submeter às Avaliações Finais, média final inferior a 50 

(cinquenta) em mais de três disciplinas.  

IV. Não for aprovado ou não obtiver Progressão Parcial por meio do Conselho de 

Classe Final.  

V. Obtiver reprovação em mais de uma disciplina da mesma área. 

 

12.1 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A avaliação institucional interna é realizada a partir do plano pedagógico do curso que 

deve ser avaliado sistematicamente, de maneira que possam analisar seus avanços e localizar 

aspectos que merecem reorientação. 

 

12.2 REPOSIÇÃO DAS AVALIAÇÕES  

 

O discente que não comparecer à atividade de verificação da aprendizagem 
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programada terá direito a apenas um exercício de uma reposição por disciplina, devendo o 

conteúdo ser o mesmo da avaliação a que não compareceu. Fará jus, ainda, sem prejuízo do 

direito assegurado acima, o discente que faltar à avaliação por estar representando a 

Instituição em atividades desportivas, culturais, técnico-científicas, de pesquisa e extensão e 

nos casos justificados. 

 

12.3 REGIME ESPECIAL DE EXERCÍCIO DOMICILIAR  

 

 O regime especial de exercício domiciliar, como compensação por ausência às aulas, 

amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044/69 e pela Lei nº 6.202/75, será concedido: 

I – À discente em estado de gestação, a partir do oitavo mês ou em período pósparto, durante 

90 dias; 

II – Ao discente com incapacidade física temporária, de ocorrência isolada ou esporádica, 

incompatível com a frequência às atividades escolares na Instituição, desde que se verifique a 

observância das condições intelectuais e emocionais necessárias para o prosseguimento da 

atividade escolar. 

 Para fazer jus ao benefício o requerente deverá: 

 Solicitar a sua concessão à Coordenação do Curso; 

 Anexar atestado médico com a indicação das datas de início e término do período de 

afastamento. 

 Fica assegurado ao discente em regime especial de exercício domiciliar o direito à 

prestação das avaliações finais. Os exercícios domiciliares não desobrigam, em hipótese 

alguma, o discente de realizar as avaliações da aprendizagem. O representante do discente em 

regime domiciliar deverá comparecer à Coordenação do Curso para retirar e/ou devolver as 

atividades previstas. 

 As atividades curriculares de modalidade prática que necessitem de acompanhamento 

do docente e da presença física do discente em regime especial deverão ser realizadas, após o 

retorno do discente às aulas e em ambiente próprio para sua execução, desde que compatíveis 

com as possibilidades da Instituição. 

 

 

13. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO E TRABALHO DE CONCLUSÃO 

DE CURSO (TCC)  

 

 O estágio supervisionado é uma atividade curricular dos cursos técnicos integrados 

que compreende o desenvolvimento de atividades teóricas-práticas, podendo ser realizado no 

próprio IFPB ou em empresas de caráter público ou privado conveniadas a esta Instituição de 
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ensino.  

 A matrícula do discente para o cumprimento do estágio curricular supervisionado 

deverá ser realizada na Coordenação de Estágios (CE), durante o ano letivo.  

 A CE deverá desenvolver ações voltadas para a articulação com empresas para a 

captação de estágios para alunos(a) dos cursos técnicos subsequentes, além de, juntamente 

com a Coordenação do Curso e professores, acompanhar o(a) discente no campo de estágio.  

 Caso não seja disponibilizada vaga para estágio, o discente poderá optar pelo Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC), sendo a Coordenação do Curso responsável por designar 

um(a) professor(a) para orientar o TCC, com a co-orientação do professor(a) da disciplina 

Metodologia do Trabalho Científico.  

 O TCC poderá assumir a forma de atividade de pesquisa e extensão, mediante a 

participação do(a) aluno(a) em empreendimentos ou projetos educativos e de pesquisa, 

institucionais ou comunitários, dentro da sua área profissional. 

 O formato do relatório de estágio e do TCC será definido pelas Coordenações dos 

Cursos Técnicos, segundo a natureza do trabalho desenvolvido e as normas vigentes na época. 

Quando do inicio do processo (seja Estágio ou TCC), as regras estabelecidas serão 

encaminhadas pelo setor responsável ao orientador visando o cumprimento destas.  

 A entrega do relatório do estágio supervisionado e/ou TCC é requisito indispensável 

para a conclusão do curso, sendo submetido à avaliação do professor(a) orientador(a) 

constante na documentação do estágio ou do TCC. 

Após a conclusão do estágio, o(a) aluno(a) terá um prazo de até 60 (sessenta) dias para a 

apresentação do relatório das atividades desenvolvidas ao(à) professor(a) orientador(a). 

 O estágio supervisionado, no Curso Técnico em Meio Ambiente deverá ser iniciado a 

partir da 2ª série (quando concluído 50% da carga horária do curso)  devendo a sua conclusão 

ocorrer dentro do período máximo de duração do curso. A carga horária mínima destinada ao 

estágio supervisionado é de 200 horas, acrescida à carga horária estabelecida na organização 

curricular do referido curso. 

 

 

14. DIPLOMAÇÃO 

 

O discente que concluir as disciplinas do curso e estágio supervisionado, ou Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC), dentro do prazo de até 05 (anos) anos, poderá requerer o 

Diploma de Técnico de Nível Médio na habilitação profissional cursada.  

 Para tanto, deverá o discente, junto ao setor de protocolo do campus, preencher 

formulário de requerimento de diplomação, dirigido a Coordenação do Curso, anexando 
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fotocópias dos seguintes documentos: 

a) Histórico e Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente; 

b) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento;  

c) RG; 

d) CPF; 

e) Titulo de eleitor e certidão de quitação com a Justiça Eleitoral; 

f) Carteira de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação (para o gênero 

masculino, a partir de dezoito anos). 

 Todas as cópias de documentos deverão ser autenticadas em cartório ou apresentadas 

juntamente com os originais na Coordenação de Controle Acadêmico (CCA) para 

comprovação da devida autenticidade. 

 O histórico escolar indicará os conhecimentos definidos no perfil de conclusão do 

curso, estabelecido neste plano pedagógico de curso, em conformidade com o CNCT (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

15. PLANOS DE DISCIPLINAS 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do componente curricular: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio 

Série/período: 1º ano 

Carga horária: 120 h/a (100h/r) 

Docente responsável:  

EMENTA 

O foco desta disciplina é otimizar aspectos da comunicação, aprimorando a expressão oral e 

escrita, juntamente com habilidades de produção e interpretação de textos de gêneros 

diversos, observando o contexto comunicativo em todos os seus aspectos, sendo estes 

descritivos e/ou normativos da língua portuguesa, bem como aprofundamento em 

conhecimentos literários do Período Colonial e suas influências culturais e históricas na 

cultura brasileira. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Aprimorar mecanismos de leitura e escrita com o propósito de compreender e e 

produzir textos adequadamente, tanto em seus aspectos orais quanto escritos, 

observando elementos de coesão, coerência, adequação textual e visão crítica dentro 

dos diversos contextos de uso da língua portuguesa, em suas diversas variantes. 

Específicos 

 Avaliar o texto através de atividade de retextualização, considerando a articulação 

coerente e coesiva dos elementos linguísticos, dos parágrafos e demais partes do texto; 

a pertinência das informações e dos juízos de valor.   

 Compreender as diferentes manifestações literárias, reconhecendo e valorizando as 

diferenças de linguagem, estilo e expressão. 

 Capacitar os alunos através do contato com a arte e a literatura a humanizarem-se 

melhor como cidadãos inteligentes, sensíveis, estéticos, reflexivos, criativos e 

responsáveis na vida em comunidade. 

 Aprimorar a oralidade dos alunos capacitando-os para participar das várias situações 

comunicativas. 
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 Interpretar diversos tipos de texto, atribuindo sentidos relacionados ao contexto social. 

 Localizar informações explícitas em um texto; identificação do tema ou a proposta do 

autor, relacionar informações entre textos; inferir nas informações implícitas no texto, 

bem como no sentido das palavras, considerando o contexto e/ou tema. 

 Ler e produzir textos diversos, enfocando as sequências representativas dos gêneros 

estudados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I – Interpretação de texto 

 

 O texto: conceitos, práticas e estratégias de leitura; 

 Lendo e entendendo os gêneros textuais;  

 Textos ficcionais e não-ficcionais; 

 Inferências e informações implícitas no texto. 

 

II – Produção textual 

 

 Coerência textual: construindo um texto que faça sentido; 

 Coesão textual; 

 Intertextualidade e relação entre texto e outros aspectos da cultura;  

 Sequências e gêneros textuais; 

 Gêneros específicos: notícia, relato pessoal, dissertação escolar, seminário. 

 Redação técnica de textos específicos da área de Meio Ambiente. 

 

III – Conhecimentos linguísticos 

 

 Diferenças entre linguagem, língua e fala; 

 As variedades linguísticas;  

 Tipos, classificação e modalidades da linguagem;  

 Variação linguística;  

 Níveis de significação da palavra: conotação e denotação; 

 Funções da linguagem; 

 As figuras de linguagem (figuras de sintaxe e de pensamento); 

 O funcionamento das estruturas linguísticas (nomeclaturas e usos); 
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 A norma ortográfica vigente; 

 Acentuação gráfica; 

 Pontuação; 

 Classes de palavras 

 A morfologia da palavra: flexão, derivação, composição e outros processos; 

 Aspectos fonéticos, fonológicos e morfológicos; Fonema e letra; 

 Dígrafos. 

 

IV – Conhecimentos literários 

 

 Características do texto literário; 

 Os gêneros literários; 

 As origens da literatura brasileira – contextualização da periodização da literatura 

portuguesa como ponto de partida para o estudo da literatura do Brasil; 

 Renascimento e classicismo; 

 Primeiras manifestações literárias no Brasil; 

 A literatura de informação; 

 A literatura de catequese; 

 O Barroco; 

 Arcadismo. 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 

Aulas expositivas dialogadas, leituras dirigidas, atividades individuais e/ou grupais, 

seminários, debates, discussões e exercícios com o auxílio das diversas tecnologias da 

comunicação e da informação. Estudos dirigidos sobre obras literárias; produções textuais.   

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será contínua e processual por meio de atividades orais e escritas, como a 

produção de textos individuais e/ou grupais, seminários e apresentações orais em sala, provas 

escritas, diário de leitura. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco, projetor multimídia, aparelho vídeo/áudio/TV.  
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PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Português 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio 

Série/Período: 2º Ano 

Carga horária: 160 h 

Docente Responsável:  

EMENTA 

Leitura. Competências e habilidades na interpretação de textos.  Produção e retextualização de 

formas dissertativo-argumentativas. Gêneros textuais. Critérios de Textualização. Morfologia 

Morfossintaxe do período simples. O Conto. Romantismo. Realismo. Parnasianismo. 



44 

 

Simbolismo. Questões de raça e de gênero e o processo de formação de identidades. 

Representações ambientais na literatura brasileira: políticas e problemáticas. 

OBJETIVOS 

Geral 

 

 Desenvolver as práticas de leitura, escrita e reescritura em uma dimensão 

sociointeracionista. 

Específicos 

 Compreender as operações que concretizam as competências e habilidades leitoras, no 

processo de interpretação de textos; 

 Desenvolver a prática da escrita e da reescritura; 

 Aplicar a coesão e a coerência e outros critérios de textualização nos processos de 
escrita e reescritura; 

 Desenvolver as competências de elaborar e reconhecer teses e argumentos em um 
texto argumentativo; 

 Reconhecer a natureza de um texto literário ou não-literário em sua relação com a 

sociedade; 

 Fazer estudo de textos literários, seja em prosa, seja em versos; 

 Compreender as classes de palavras, observando a situação comunicativa, e, 
especialmente, a concordância nominal e verbal; 

 Analisar a morfossintaxe de um período simples; 

 Refletir acerca de questões de raça e de gênero inseridas nos discursos de identidade, a 
partir de textos literários e/ou não-literários; 

 Discutir políticas e problemáticas ambientais através do estudo de textos literários e 
não literários. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

I - Interpretação textual 

 Leitura e interpretação de textos 
o Competência leitora e processos de leitura 

 A observação, a análise e a identificação 

 A comparação 

 A memorização 

 A relação 

 A inferência, a dedução e a conclusão 

 O levantamento de hipóteses  

 A explicação e a demonstração 

 A justificação  

 A contextualização 

 As situações-problema em textos 

II - Conhecimentos linguísticos 

 O substantivo 

 O adjetivo 

 O pronome 

 Valores semânticos das conjunções e das preposições 

 O verbo e os termos relacionados a ele na construção de sentidos 

 O advérbio 

 A interjeição 
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 O artigo 

 O numeral 

 Morfossintaxe do período simples 

o Frase, oração e período 

o Sujeito e predicado 

o Tipos de sujeito e o predicativo 

o Adjunto adnominal 

o Complemento nominal 

o Adjunto adverbial 

III - Gêneros textuais 

 A Redação escolar 
o A argumentação 

  Estrutura e eixos cognitivos de um texto dissertativo-argumentativo 

 A formulação e o reconhecimento de uma tese 

 Os tipos de argumentos  

o  Critérios de Textualização 

 O cartaz e o anúncio publicitário 

 O texto de campanha comunitária  

 A mesa-redonda 

 A notícia 

 A entrevista 

 A reportagem 

 A crítica 

 O editorial 
IV - Literatura 

 O conto 

 Romantismo 

 Realismo 

 Parnasianismo 

 Simbolismo  

 Questões de gênero e de raça em textos literários e a formação da identidade brasileira 

 Representações ambientais na literatura brasileira: políticas e problemáticas  

METODOLOGIA DE ENSINO  

Aula expositiva dialogada; trabalhos individuais e em grupo; leitura prévia dos conteúdos e 

discussão sobre os mesmos; leitura de romances para apresentação de seminários e debates; 

resolução de exercícios; produção e reescrita de redações escolares. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O aluno será avaliado por meio de prova, seminário, trabalhos escritos e/ou orais e 

participação nas aulas, com ênfase para a produção e reescrita de textos e resolução de 

exercícios. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco; TV; DVD; computador; projetor de imagem; microsystem; material 

elaborado pelo professor; livro didático. 

 

PRÉ-REQUISITO 

Aprovação no 1º ano do curso de Português. 
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REFERÊNCIAS 

Básica 

 

ABREU, A. S. Curso de Redação. São Paulo: Ática, 1998. 

ALENCAR, J. Senhora. São Paulo: Publifolha, 1997. 

ASSIS, M. Esaú e Jacó. São Paulo: ABC, 2005. 

______. Dom Casmurro. São Paulo: Globo, 1997. 

______. Memórias Póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Globo, 1997. 

______. Quincas Borba. Rio de Janeiro: Record, 2007. 

AZEVEDO, A. O Cortiço. São Paulo: Galex, s/d. 

______. Casa de Pensão. São Paulo: DCL, 2005. 

BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2006. 

CEGALA, D.P. Novíssima gramática. São Paulo: Cortez, 2005. 

CEREJA, W. R. ; MAGALHÃES, T. Português/Linguagens. São Paulo: Atual, 2013. 

CEREJA, W. R.; CLETO, C. Interpretação de Textos. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

MARCUSCHI, L.A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2008. 

KOCH, I. V. O texto e a construção de sentidos. 10. ed. São Paulo: Contexto, 2014. 

_____. Desvendando os segredos do texto. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e escrever: estratégias de produção textual. 2. ed. São Paulo: 

Contexto, 2015. 

 

 

Complementar 
 

BAKHTIN, M. (VOLOCHÍNOV). Marxismo e filosofia da linguagem. 16. ed. São Paulo: 

Hucitec, 2014. 

BECHARA, E. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003. 

BOSI, A. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1996. 

CANDIDO. A. Formação da Literatura Brasileira. Rio de Janeiro, 2000. 

 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Português 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio 

Série/Período: 3º Ano 

Carga horária: 160h/a (133/H) 

Docente Responsável:  

EMENTA 

Aspectos morfossintáticos e semânticos em estruturas textuais. Sintaxe de colocação, de 

concordância e de regência. Leitura. Produção e retextualização. Gêneros textuais/domínios 

discursivos da tipologia dissertativa e acadêmica. Estilos de época da literatura brasileira: Pré-

Modernismo, Modernismo, poesia e prosa contemporâneas. 
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OBJETIVOS 

Geral 

 Desenvolver atitudes e habilidades para o desenvolvimento de atividades de leitura, 
compreensão e produção de gêneros textuais, de épocas e características diversas, 

como meio de interação social. 

 

Específicos 

 Compreender os aspectos morfossintáticos e semânticos das estruturas textuais; 

 Compreender os mecanismos sintáticos de concordância, regência e colocação 
pronominal; 

 Desenvolver habilidades de leitura e compreensão de textos; 

 Identificar aspectos característicos dos gêneros textuais do domínio discursivo, com 

ênfase nos advindos da tipologia dissertativa, bem como gêneros discursivos 

acadêmicos trabalhados com textos específicos da área ambiental;  

 Discutir textos relacionados ao meio ambiente; 

 Produzir textos com temáticas variadas;  

 Reconhecer as características históricas, estruturais e estéticas do Pré-Modernismo, 
fases do Modernismo, pós-modernismo/contemporaneidade, com ênfase nos 

movimentos brasileiros. 

 Discutir sobre o estilo literário do Pré-Modernismo, fases do Modernismo, pós-

modernismo/contemporaneidade através de análises de textos, livros e filmes. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I - Interpretação textual 

 Leitura e compreensão textual 
o Competência leitora e processos de leitura 

 A observação, a análise e a identificação 

 A inferência, a dedução e a conclusão 

 O levantamento de hipóteses  

 A justificação  

 A contextualização 

 As situações-problema em textos 

II – Gêneros textuais 

 Crônica; 

 Carta argumentativa de reclamação e de solicitação; 

 Relatório; 

 Resenha; 

 Fichamento; 

 Laudo técnico; 

 Texto de divulgação científica; 

 Recursos de coesão e argumentação; 

 Argumentação e contra-argumentação; 

 Subjetividade e objetividade do texto argumentativo; 

 Argumentações implícitas: pressuposto e subtendido. 

III - Conhecimentos linguísticos 

 Pontuação 

 Crase 
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 Morfossintaxe  

o Período simples e composto; 

o Período composto por coordenação: orações coordenadas sindéticas e 

assindéticas; 

o Período composto por subordinação: orações subordinadas substantivas, 

adjetivas e adverbias – orações reduzidas; 

o Concordância verbal e nominal; 

o Regência verbal e nominal; 

o Colocação pronominal. 

IV – Literatura 

 Pré-modernismo; 

 Modernismo: poesia e prosa em fases;  

 A prosa brasileira depois de 1945; 

 A poesia e o teatro depois de 1945; 

 Tendências da literatura brasileira contemporânea; 

 A Literatura africana em Língua Portuguesa. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas dialogadas, ilustradas com recursos audiovisuais. Leituras e discussões de 

textos específicos e de romances para apresentação de seminários e/ou debates. Realização de 

pesquisas e trabalhos individuais e/ou grupais. Atividades orientadas de produção e 

reestruturação de textos com ênfase nos aspectos de textualidade. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será contínua e processual por meio de trabalhos escritos e/ou orais, seminários, 

debates, produção de textos individuais e/ou em grupo, provas escritas, resolução de 

exercícios e participação nas aulas. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Livro didático; data show; quadro branco; DVD; computador; microsystem; material 

elaborado pelo professor. 

PRÉ-REQUISITO 

Aprovação no 2º ano do curso de Português.. 

 

REFERÊNCIAS 

Básica 

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37 ed., Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2009. 

CANDIDO. A. Formação da Literatura Brasileira. Rio de Janeiro, 2000 

CEREJA, WILLIAM ROBERTO. Interpretação de textos: construindo competências e 

habilidades em leitura. São Paulo: Atual, 2009. 

INFANTE, ULISSES. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação.  5. ed. São Paulo: 

Scipione, 1998. 

KOCH, I. V. O texto e a construção de sentidos. 10. ed. São Paulo: Contexto, 2014. 

SARMENTO, LEILA LAUAR; TUFANO, DOUGLAS. Português: literatura, gramática, 

produção de texto. São Paulo: Moderna, 2010. 
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Complementar 

 

ANTUNES, IRANDÉ. Língua, texto e ensino: outra escola possível. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2009. 

BASTOS, LÚCIA KOPSCHITZ. A produção escrita e a gramática. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003.  

BOSI, A. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 1996. 

FIORIN, JOSÉ LUIZ. Para entender o texto: leitura e redação. 17. ed. São Paulo: Ática, 2007. 

KLEIMAN, ÂNGELA B. Oficina de leitura: teoria e prática. São Paulo: Pontes, 2002 

KOCH, INGEDORE VILLAÇA. A coesão textual. 17. ed. São Paulo: Contexto, 1989. 

MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. 9. ed.  São Paulo: Atlas, 2010. 

ROJO, ROXANE. Letramentos múltiplos: escola e inclusão social. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2009. 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome: Educação Física 

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Série: 1,
º
2º e 3º anos 

Carga Horária: 80h/a (67h/r) 

Docente Responsável:  

EMENTA 

A pesquisa, a seleção de informações, a análise e a síntese, o argumento, a negociação 

dos significados e a cooperação, são atitudes e disposições que estão inseridas nas propostas de 

mudanças qualitativas para o processo de ensino-aprendizagem do nível médio com o objetivo 

de inserir o aluno na participação do mundo social e introduzi-lo nas esferas da cidadania, do 

trabalho e da continuidade dos estudos. 

Inserida nesta proposta ampla de mudança para o ensino médio e integrada a área das 

linguagens, códigos e suas tecnologias, que propõe um ensino direcionado a compreensão e ao 

uso dos sistemas simbólicos das diferentes linguagens, encontra-se a educação física, que tem 

como objetivo primordial “introduzir e integrar o aluno a esfera da cultura corporal, formando o 

cidadão que vai produzir, reproduzir e também transformar essa cultura”, em prol do exercício 

crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de vida. 

O ensino da educação física na escola no ensino médio não significa, apenas abordar técnicas e 

táticas. Mais do que isso, significa oferecer uma formação voltada à formação do cidadão 

crítico. Dessa forma, mais que ensinar a fazer, o objetivo é que os alunos e alunas obtenham 

uma contextualização das informações, bem como aprendam a se relacionar com os colegas, 

reconhecendo quais valores estão por trás de tais práticas. 

No ensino médio, onde os conteúdos fazem parte do ciclo de aprofundamento e 

sistematização do conhecimento, a Educação Física visa ressignificar as práticas vivenciadas 
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no ensino fundamental, as quais, frequentemente, são restringidas a execução dos fundamentos 

básicos e técnicos de alguns esportes. Essa ressignificação dos conteúdos leva em conta a fase 

vivenciada pelos alunos e as novas propostas da educação para o nível médio, tendo como 

expectativa o desenvolvimento, pelos alunos, das seguintes competências: 

I. Demonstrar autonomia na elaboração de atividades corporais, assim como capacidade 

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

movimento e estabelecendo uma melhor utilização dos conhecimentos adquiridos sobre 

a cultura corporal; 

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

delas na vida do cidadão; 

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

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

propôs; 

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

coletivo, dialogando, refletindo e adotando uma postura democrática sobre diferentes 

pontos de vista postos em debate; 

V. Interessar-se pelo surgimento das múltiplas variações da atividade física, enquanto 

objeto de pesquisa e área de interesse social e de mercado de trabalho promissor; 

VI. Conhecer o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e modificar as 

atividades corporais, valorizando-as como melhoria das aptidões físicas; 

VII. Desenvolver as noções conceituais de esforço, intensidade e frequência, aplicando-as em 

suas práticas corporais; 

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

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

atividades e procedimentos para a manutenção ou aquisição da saúde; 

IX. Compreender as diferentes manifestações da cultura corporal, reconhecendo e 

valorizando as diferenças de desempenho, linguagem e expressão. 

Para alcançar o objetivo de desenvolver tais competências, a educação física dispõe de 

variados métodos de ensino, que por meio de atividades lúdicas e prazerosas levam o aluno a 

vivenciar e descobrir os conhecimentos acerca da cultura corporal, bem como, a capacidade de 

interpretá-los e modificá-los, com base nas necessidades apresentadas pelo contexto sócio-

cultural o qual o aluno está inserido. 

          Apresentando uma gama imensa de conteúdos e informações e dispondo de 

conhecimentos práticos e teóricos que facilitam no desenvolvimento das capacidades 

cognoscitivas dos alunos, a educação física torna-se um referencial na escola, sendo um meio 
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importante para despertar no aluno o senso crítico sobre a realidade concreta, preparando-o para 

exercer as suas funções, com uma melhor qualidade de vida, nas esferas do trabalho e da 

cidadania. 

OBJETIVOS 

Geral: 

Contribuir para a formação geral do aluno, através do desenvolvimento de suas 

capacidades motoras, cognitivas, afetivas e sociais. 

Específicos: 

 Integrar o aluno no mundo da cultura corporal do movimento por meio da linguagem 

corporal, dos códigos e símbolos; 

 Motivar a autonomia na construção do conhecimento referente à cultura corporal; 

 Desenvolver o senso crítico sobre as realidades do contexto cultural no qual esta 

inserido; 

 Promover a vivência de práticas de atividades físicas e desportivas, lúdicas e 

prazerosas aos alunos do Instituto, através das dimensões conceitual, procedimental 

e atitudinal; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

1º ANO 

Cultura Corporal do 

movimento 

(aprofundamento dos 

saberes adquiridos no 

ensino fundamental). 

I Unidade 

Esporte  

  

História 

Definição 

Características 

Modalidades 

O esporte na sociedade atual 

Aulas práticas de alguns esportes estudados em 

sala de aula; 

II Unidade 

Lutas   

  

História 

Definição 

Características 

Lutas no Brasil 

As Lutas na sociedade atual; 

 

Dança  

  

História 

Definição 

Características 

Estilos de dança no Brasil 

A dança na sociedade atual 

Aulas práticas de algumas danças estudadas em 

sala de aula. 
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III Unidade 

 

 

 

  

Jogos e Brincadeiras 
  

História/diferença 

Definição 

Características 

Tipos de Jogos/brincadeiras 

 

 Ginástica  
  

História 

Definição 

Características 

Estilos de dança no Brasil 

A dança na sociedade atual 

Aulas práticas de algumas ginásticas estudadas em sala de 

aula; 
  

 

 

IV Unidade 

 

Estudo das manifestações culturais na sociedade atual  

 

Educação física para quem e para quê?; 

Contextualização dos conteúdos da Educação física escolar 

relacionadas às primeiras unidades; 

2º ANO 

Introdução aos 

Temas 

transversais. 

As aulas práticas 

serão ministradas 

de acordo com o 

assunto discutido 

em sala de aula. 
 

 

 

I Unidade 

 

Ética  

Definição de ética e Moral; 

A ética nos esportes; 

O esporte espetáculo x ética; 

Educação física e consciência moral; 

Orientação Sexual 

Conceitos e significados da orientação sexual na escola; 

A matriz da sexualidade; 

Relação de gênero nos conteúdos da educação física 

escolar; 

Educação Física e orientação sexual; 

 

 

 

 

II Unidade 
 

Pluralidade Cultural 

O lazer na sociedade atual; 

Recreação e cultura na Educação Física; 

História do lazer; 

As práticas corporais alternativas; 

 

  

 

III Unidade  

 

Meio ambiente 

Definição de meio ambiente; 

Meio ambiente e práticas corporais alternativas; 

 

 IV Unidade Saúde  

Conceito de saúde; 

Saúde e educação física; 

Hábitos saudáveis nas práticas esportivas; 
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  Trabalho e Consumo 

Definição de trabalho e consumo na educação física; 

Trabalho infantil; 

Especialização precoce; 

Trabalho e consumo na escola; 

3° ANO 

Ampliação das 

discussões dos 

Temas 

Transversais na 

escola. As aulas 

práticas serão 

ministradas de 

acordo com o 

assunto 

discutido em 

sala de aula. 

 

 

I Unidade  

Exercício Físico: definição e benefícios à saúde 

Exercício Físico x Atividade física; Exercício Físico e 

Qualidade de vida; 
 

 

II Unidade  

Exercícios para prevenção de doenças; 

Definição de Aptidão física e saúde; Princípios 

nutricionais; 
 

III Unidade  
Desempenho corporal e identidades juvenis; O corpo e a 

expressão artística e cultural; 

Possibilidades de vivência crítica e emancipada do lazer; 

Práticas corporais e autonomia; 
 

IV Unidade  
Mitos e verdades sobre os corpos masculino e feminino na 

sociedade atual; 

O corpo no mundo dos símbolos e como produção de 

cultura; 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Sempre em forma de círculo em sala de aula e/ou através do método expositivo 

Introdução do tema com os alunos: 

Primeiro: problematizar sobre o assunto, estimular conceitos, ideias, atitudes, conhecer a 

visão dos alunos sobre o tema da aula; 

Segundo: Indicar alguns textos (produzidos de forma resumida pelo professor através de 

apostila); 

Indicação (espontânea) de um redator da turma para fazer alguns apontamentos escritos 

(para isto, o aluno obterá uma nota); 

Alguns métodos utilizados: 

1. Método de exposição 

2. Método de trabalho independente 

3. Método de elaboração conjunta 

4. Método de trabalho em grupo 

5. Método de estudo do meio  

6. Métodos criativos de ensino 

7. Métodos de ensino da Educação Física Escolar 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliar através de um processo no qual serão considerados o desempenho escolar a partir 

do domínio dos conhecimentos, participação, criatividade e auto-avaliação. A nota para 

cada bimestre será ofertada a partir dos seguintes critérios de avaliação: Frequência às 

aulas; Disciplina; Respeito aos colegas, professor; Discussão das atividades propostas; 

Criatividade. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
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Materiais esportivos: bola para cada modalidade, rede, quadra esportiva, data-

shows, quadro, pincel, entre outros. 

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOSI, A.Reflexões Sobre a Arte. São Paulo: Ática, 1991 

KITSON, M. O Mundo Da Arte – Enciclopédia Das Artes Plásticas Em Todos Os Tempos – Arte 

Barroca .RJ : Editora Expressão e Cultura, 1966. 

FERREIRA, Ricardo Lucena. Futsal e a iniciação. São Paulo: SPRINT, 2002. 

FOSS, Merle L., KETEYIAN, Eteve J. FOX – Bases fisiológicas do exercício e do esporte. 6. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Foogan, 2000. p. 276 - 349. 

GUEDES, Dartagnan Pinto; GUEDES, Joana Elizabete Ribeiro Pinto. Atividade física e 

saúde. Londrina: Midiograf, 1995. 137p. 

LOPES, Alexandre Apolo da S. Meneze, et al. Método integrado de ensino do futebol. Rio de 

Janeiro: Phorte Editora, 2009. 

DARIDO Suraya Cristina Educação Física e temas transversais na escola/ (org.). – Campinas, 

SP: Papirus, 2012. 

Fontes de sites importantes: Scielo; Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Medicina do 

Esporte; Ministério do Esporte; Ministério da Educação; Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte; 

Pubmed; etc. 

Bibliografia Complementar 

 

ARNHEIM, Rudolf Arte e Percepção Visual. Trad. de Ivonne Terezinha de Faria. São Paulo: Ed. USP, 

Pioneira,1997 

BERTHOLD, Margot. História Mundial do Teatro. São Paulo, Ed. Perspectiva, 2000. 

CANDÉ, Roland de. História Universal da Música. Tradução de Eduardo Brandão. Revisão 

da Tradução Marina Appenzeller. 2 vols. São Paulo: Martins Fontes.1994 

COSTA, Paulo Ferreira da – Museus e patrimônio imaterial: agentes , fronteiras, identidades. Lisboa: 

Instituto dos Museus e da Conservação, Softlimits, 2009. 

DONDIS, Donis A.. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes: 1997. 

GOMES FILHO, João.Gestalt do objeto: Sistema de leitura visual da forma. São Paulo: 

Escrituras (2.ed.). (2000): 

PROENÇA, Graça. História de Arte. São Paulo: Editora Ática, 1994 

PIZZO, E. Matisse. Coleção de arte. RJ: EditoraGlobo, 1997 

STRICKLAND, Carol. BOSWELL, John; tradução Angela Lobo de Andrade. Arte Comentada da pré-

história ao Pós-Moderno. 2ª Ed. Rio de Janeiro, Editora Ediouro, 1999. 
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PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Arte 

Curso: Integrado em Meio Ambiente 

Série/Período: 1º 

Carga Horária: 80h Carga Horária: (67/h) Carga Teórica: 80h 

Docente Responsável:  

EMENTA 

O Universo da Arte numa abordagem Histórica no âmbito Ocidental, Oriental, Brasileira e Paraibana. 

Percorrendo os caminhos da Expressão, Criação e Valorização da Linguagem: Plástica dando ênfase ao processo 

do saber, do apreciar e do fazer artístico de natureza individual e coletiva. Refletindo, analisando e intervindo no 

processo de construção e reconstrução do meio onde estamos inseridos fazendo uso de recursos valiosos 

oriundos do criador e da criatura.   

OBJETIVOS 

Geral 

         Compreender a arte; conhecendo sua importância, apreciando a sua história e fazendo trabalhos artísticos 

na sua área da expressão, ao passo que vai respondendo a curiosidade de pesquisar novas técnicas, de identificar, 

analisar e conhecer os recursos materiais e elementos expressivos que compõem as criações de artistas de 

diferentes épocas e locais, bem como estimular a reflexão a respeito de suas produções e as de seus colegas 

 

Específicos 

 Identificar elementos compositivos, movimentos e períodos artísticos e expressivos, suas interferências 

como aspecto inerente à qualidade da vida do cidadão; 

 Conhecer a vida e a Obra de alguns artistas importantes de vários estilos artísticos; 

 Observar e valorizar as produções plásticas dos mais variados grupos sociais e étnicos; 

Analisar a produção artística individual e coletiva, da história da arte e da expressão plástica, apreciando e 

desenvolvendo a fruição e a análise estética, preservando e respeitando as múltiplas funções da arte. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I - Conceitos acerca da Arte 

1. A definição de Arte. 

2. Modalidades Artísticas. 

3. O artista por trás da Arte. 

II - Museus 

1Diferentes tipologias de museus e espaços de manifestações artísticas. 

4. Principais museus no mundo  

5.  Ponto. 
6.  Linha. 
7.  Plano. 
8. Textura. 
9.  Diferentes Simbologias da Cor em Culturas diversas 

III -  Elementos Básicos da Comunicação Visual. 
 
IV -  Diferentes Modalidades de Expressão Visual  

1. Modalidades Clássicas. 

2. Modalidades Contemporâneas. 

V. História da Arte 

1. Pré História. 

2. Arte nas primeiras civilizações. 

3. Arte Medieval. 

4. Era Moderna – do Renascimento ao Impressionismo 

5. Arte no Séc. XX e XXI 
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VI. Som e Música 

1. Propriedades do som. 

2. Classificação dos Instrumentos. 

VII. Dança 

1. Elementos e conceitos. 

2. Diferentes Manifestações da Dança e relações com outras linguagens. 

VIII. Arte enquanto produção expressiva coletiva e individual 

1. Um olhar mais perto nas famosas obras de arte  

2. Arte e Ideologias;  

3. Patrimônio Artístico, Histórico e Cultural 

4. Biografias de Artistas. 

IX. Teatro 

1. História do Teatro. 

2. Diferentes manifestações do Teatro. 

3. Elementos do Teatro. 

4. Textos Dramáticos 

X.O corpo como suporte de Arte. 

1. Aplicações nas diversas culturas e nas Visualidades 

2. Aplicações na Dança e no Teatro; 

3. Aplicações na Música;  

XI. Arte Paraibana 

1. Teatro. 

2. Música. 

3. Artes Visuais. 

4. Dança 

METODOLOGIA DE ENSINO  

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos audiovisuais e 

computacionais, bem como estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. Aplicação de trabalhos 

individuais, pesquisas, exercícios teóricos de sondagem. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação da aprendizagem, com base nos Regulamentos Didáticos da Instituição, ocorrerá por meio 

dos seguintes instrumentos: 

 

 Avaliação Teórica e Prática. 

 Exercícios Teóricos de verificação. 

 Trabalhos individuais ou em grupo (práticas compositivas). 

 O processo de avaliação é contínuo e cumulativo. 

 Observação da frequência e participação dos alunos nas atividades propostas. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Imagens Móveis e Fixas, textos, DVD, quadro, mural, som, Cd, câmera fotográfica, data show. 

 

PRÉ-REQUISITO 

Não existe. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

DONDIS, Donis A.. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes: 1997. 

PROENÇA, Graça. História de Arte. São Paulo: Editora Ática, 1994 

STRICKLAND, Carol. BOSWELL, John; tradução Angela Lobo de Andrade. Arte Comentada da pré-história ao 

Pós-Moderno. 2ª Ed. Rio de Janeiro, Editora Ediouro, 1999. 
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Complementar 

 

BOSI, A. Reflexões Sobre a Arte. São Paulo: Ática, 1991 

Bibliografia complementar 

ARNHEIM, Rudolf Arte e Percepção Visual. Trad. de Ivonne Terezinha de Faria. São Paulo: Ed. USP, 

Pioneira,1997  

BERTHOLD, Margot. História Mundial do Teatro. São Paulo, Ed. Perspectiva, 2000. 

CANDÉ, Roland de. História Universal da Música. Tradução de Eduardo Brandão. Revisão da Tradução Marina 

Appenzeller. 2 vols. São Paulo: Martins Fontes.1994 

COSTA, Paulo Ferreira da – Museus e patrimônio imaterial: agentes, fronteiras, identidades. Lisboa: Instituto 

dos Museus e da Conservação, Softlimits, 2009. 

GOMES FILHO, João. Gestalt do objeto: Sistema de leitura visual da forma. São Paulo: Escrituras (2.ed.). 

(2000): 

 
 

 

 
 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

Curso: Integrado em Meio Ambiente (Integrado) 

Série/Período: 1º Ano 

Carga Horária: 40h/a (33h/r) Carga Horária:  Carga Teórica: 40h/a (33h/r) 

Docente Responsável:  

EMENTA 

As fontes da História: novos tempos e abordagens da História. O valor da memória histórica. A Civilização 

Grega e a Civilização Romana na Antiguidade Tardia. A formação da Europa Feudal. A Civilização Núbia, o 

Reino de Kush e o período Meroíta. A cultura política e o papel das Candaces. Os Reinos da África Saheliana.  

A questão do Islã na África Subsaariana. Os Reinos e os Impérios do Sahel. As cidades-irmãs de Djenné e 

Timbuctu e o comércio transaariano e transaheliano. A crise econômica e demográfica na Alta Idade Média. As 

mudanças climáticas, a grande fome e a peste negra na Europa. As revoltas urbanas e camponesas. As conquistas 

otomanas e a queda de Constantinopla. 

OBJETIVOS 

Geral  

Contribuir na construção de um sentido crítico da História, como um desafio educativo do processo 

ensino-aprendizagem articulado com outras ciências, tais como: Antropologia, Sociologia e Filosofia, de modo 

que o educando perceba, ao longo do estudo, que existe uma relação complexa entre História e Cultura, 

envolvendo os diferentes povos do mundo, bem como as diferentes épocas e espaços sociais.    

 

Específicos  

 Identificar as fontes da história, os novos tempos e as novas abordagens. 

 Valorizar o estudo da memória histórica, articulado com fatos políticos, sociais e econômicos.  

 Identificar os conceitos de Civilização, Modernização e Modernidade aplicados à Civilização Greco-

romana, no que tange o período denominado de Antiguidade Tardia; 

 Refletir sobre as diferenças entre a democracia grega e a atual. 

 Compreender o trabalho escravo na Roma antiga e no mundo de hoje.  

 Explicar o processo de ruralização ocorrido na Europa na Alta Idade Média. 

 Conhecer o processo de formação do Império Carolíngio. 

 Caracterizar a economia, a sociedade e o poder político da Europa feudal. 

 Identificar os Reinos da África Subsaariana e o processo de islamização desses reinos. 

 Relacionar os Reinos e Impérios do Sahel e as cidades-irmãs de Djenné e Timbuctu com o comércio 

transaariano e transaheliano. 

 Compreender os motivos das crises econômica e demográfica ocorridas durante a Idade Média. 

 Identificar os motivos das revoltas urbanas e camponesas na Europa durante o século XIV. 

 Reconhecer os desdobramentos históricos da expansão otomana na Europa Oriental.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. A produção do conhecimento histórico  

   1. As fontes da história: novos tempos e abordagens da História.  

2. O valor da memória histórica. 

II. A Civilização Grega 

   1. A formação da pólis grega: das comunidades gentílicas à comunidade de cidadãos. 

 2. A crise social das pólis e as reformas sociais. 

3. Atenas: o surgimento da democracia. 

4. Esparta: a pólis oligárquica. 

5. A crise das póleis e a conquista macedônica. 

III. Roma e a Antiguidade Tardia 

1. A Monarquia Romana. 

 2. A República Aristocrática Romana.  

3. A guerra civil e o fim da República Romana. 

4. O nascimento do Império Romano. 

5. A escravidão na sociedade romana. 

IV. A formação da Europa feudal 

1. A crise da escravidão e a ruralização da sociedade europeia.  

2. A família, o casamento e a mulher.  

3. A ação da Igreja Católica e a evangelização dos povos bárbaros. 

4. O Reino Cristão dos Francos: a Dinastia Merovíngia e a Dinastia Carolíngia.  

 5. O Renascimento Carolíngio, administração imperial e sua desagregação.  

 6. A sociedade e economia na ordem feudal: as relações de vassalagem. 

  

V. A Civilização Árabe e os Reinos Africanos 

1. O Islã na África Subsaariana. 

2. Os Reinos e impérios do Sahel. 

3. As cidades-irmãs: Djenné e Timbuctu e comércio transaariano e transaheliano. 

VI. O outono da Idade Média 

1. A crise econômica e demográfica: as mudanças climáticas e a grande fome. 

2. A peste negra na Europa. 

3. A crise do feudalismo: revoltas urbanas e camponesas.  

4. As conquistas otomanas e a queda de Constantinopla.  

METODOLOGIA DE ENSINO 

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos audiovisuais e 

computacionais, bem como estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. Aplicação de trabalhos 

individuais, apresentações de seminários e lista de exercícios. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliações escritas; 

 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários), com atribuição de pontos 

de   

assiduidade e participação.  

 O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

 O aluno que não atingir percentual de 70% do desempenho global esperado fará Avaliação Final. 

 O resultado final será composto do desempenho geral do aluno.  

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Notebook, Caixas de som, Projetor Multimídia, Livro Didático, Internet, 

Revistas.  

PRÉ-REQUISITO 

Não existe. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

ALVES, Alexandre. Conexões com a História / Alexandre Alves, Letícia Fagundes de Oliveira. – 1. ed. – São 

Paulo: Moderna, 2013. 

AZEVEDO, Gislane Campos. História em movimento. Gislane Campos Azevedo, Reinaldo Seriacopi. – 2 ed. – 

São Paulo: Ática, 2013. 

MEIER, Celito. Filosofia: por uma inteligência da complexidade; 2ª ed. – Belo Horizonte, MG: PAX Editora e 

Distribuidora, 2014.  
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Complementar 

 

ANDERSON, Perry. Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. São Paulo: Brasiliense, 2004. 

LEVEJOY, Paul E. A escravidão na África: uma história de suas transformações. Rio de Janeiro, Civilização 

Brasileira, 2002. 

MACHADO, Igor José de Renó. [et al.]. Sociologia Hoje. – 1. ed. – São Paulo: Ática, 2013. 

SAID, Edward. Orientalismo: O Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

Curso: Integrado em Meio Ambiente (Integrado) 

Série/Período: 2º Ano 

Carga Horária: 40h/a (33h/r) Carga Horária:  Carga Teórica: 40h/a (33h/r) 

Docente Responsável:  

EMENTA 

A construção do mundo moderno. A formação do Império Marítimo português. A presença portuguesa 

na América e na África. As feitorias e a prática da escravidão. A questão da mineração na América portuguesa. 

A religiosidade e a cultura barroca em Minas Gerais. As Revoluções Inglesas. A Revolução Industrial e a 

questão ambiental. A Independência do Brasil e o processo de formação do Estado Nacional brasileiro. A 

formação do Primeiro Reinado.   

OBJETIVOS 

Geral  

Orientar o educando a compreender a História como um desafio educativo articulado com outras 

ciências, como a Sociologia e a Filosofia, de modo que o mesmo entenda as etapas de transição de uma realidade 

histórica, social e político-econômica para outra, especialmente em relação ao período da formação da 

colonização europeia nas Américas, o uso do trabalho escravo, a Revolução Industrial e a expansão do 

Capitalismo no mundo.  

Específicos  

 Caracterizar o processo de ocupação da costa africana pelos portugueses. 

 Compreender as implicações históricas decorrentes da formação da Empresa Colonial nas Américas.  

 Relacionar o tráfico negreiro ao contexto de expansão da economia mercantil da era moderna.   

 Refletir sobre o impacto da escravidão na formação histórica do Brasil.  

 Discutir o trabalho escravo no mundo de hoje.  

 Relacionar a descoberta de ouro na América portuguesa com a recuperação econômica do Reino 

Português. 

 Avaliar a importância da Revolução Industrial e identificar os resultados que produziu. 

 Reconhecer os danos que o aparecimento da sociedade industrial causou no meio ambiente. 

 Compreender as razões que motivaram a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. 

 Analisar os fatores que desencadearam a vinda da corte portuguesa para o Brasil e as consequências 

desse ato.  

 Apontar os fundamentos socioeconômicos e as contradições socioculturais decorrentes da transição 

política do Brasil Colonial para o Brasil Império.  

 Caracterizar as principais rebeliões provinciais do período regencial.  

 Compreender o processo que levou à abolição da escravidão no Brasil.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. O mundo moderno e a relação entre a África e o Brasil 

   1. A presença portuguesa na África: feitorias e escravidão. 

 2. A Igreja, a escravidão e a cristianização do Reino do Congo. 

3. O tráfico negreiro.  

4. A diáspora africana e o comércio transatlântico.  

5. O trabalho escravo no Brasil: os “negros da terra” e os “negros da Guiné” uma mão de obra valiosa  

6. O Quilombo dos Palmares: resistência e luta contra a escravidão.  

7. Memórias de sofrimento e luta dos escravos no Brasil. 
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II. A mineração da América portuguesa 

   1. Bandeirantes e Jesuítas: da descoberta do ouro no Brasil aos ataques às missões. 

 2. A crise portuguesa e a corrida para as minas gerais. 

3. A Guerra dos Emboabas. 

4. O controle das minas pela Coroa portuguesa e o declínio da produção aurífera. 

III. Das revoluções inglesas à Revolução Industrial 

1. A Inglaterra no século XVI: o princípio da modernidade e as consequências dos cercamentos. 

 2. A crise do absolutismo inglês: o início da Era Stuart. 

3. A Revolução Puritana, a Restauração e a Revolução Gloriosa.  

 4. A Revolução Industrial: da produção artesanal à maquinofatura.  

5. A revolução das máquinas e o aumento da produtividade. 

6. O liberalismo econômico e as ideias de Adam Smith.  

7. Da exploração da mão de obra nas fábricas.  

8. O Ludismo e a insurreição contra as máquinas.  

9. A Revolução Industrial e a questão ambiental.  

10. O cotidiano dos jovens operários e a organização dos trabalhadores.  

IV. A Independência do Brasil e o Primeiro Reinado 

1. A crise do sistema colonial e a política pombalina.  

2. As Conjurações Mineira e Baiana e a construção de um herói.  

3. A chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro e a abertura dos portos.  

4. A Europa no início do século XIX.   

5. A Revolução de 1817 em Pernambuco.  

6. A Revolução do Porto. 

7. A volta de D. João a Portugal e a independência do Brasil.  

8. O Primeiro Reinado: da formação do Estado nacional brasileiro a primeira constituinte brasileira.  

9. A Confederação do Equador. 

10. O fim do Primeiro Reinado: a crise Cisplatina e a abdicação de D. Pedro I.  

V. Um Império nos Trópicos: a Monarquia brasileira 

1. O sistema regencial: tendências políticas e reformas regenciais.  

2. As revoltas provinciais: a Cabanagem, a Revolta dos Malês e a Revolução Farroupilha. 

3. Segundo Reinado: o Golpe da Maioridade, coroação de D. Pedro II e disputas entre liberais e 

conservadores.  

4. A Revolução Praieira. 

5. A economia no governo de D. Pedro II: o império do café e as pressões inglesas pelo fim do tráfico 

negreiro. 

6. A abolição do tráfico negreiro e a Lei de Terras de 1850. 

7. A mão de obra livre dos imigrantes. 

8. Cultura e cotidiano no Segundo Reinado: um projeto moderno de civilização. 

9. O romantismo brasileiro e as teorias raciais na Europa e no Brasil.  

METODOLOGIA DE ENSINO 

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos audiovisuais e 

computacionais, bem como estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. Aplicação de trabalhos 

individuais, apresentações de seminários e lista de exercícios. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliações escritas; 

 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários), com atribuição de pontos 

de assiduidade e participação.  

 O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

 O aluno que não atingir percentual de 70% do desempenho global esperado fará Avaliação Final. 

 O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Notebook, Caixas de som, Projetor Multimídia, Livro Didático, Internet, 

Revistas.  

PRÉ-REQUISITO 

Aprovação no 1º ano do curso de História. 

BIBLIOGRAFIA 
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Básica 

 

ALVES, Alexandre. Conexões com a História / Alexandre Alves, Letícia Fagundes de Oliveira. – 2. ed. – São 

Paulo: Moderna, 2013. 

AZEVEDO, Gislane Campos. História em movimento. Gislane Campos Azevedo, Reinaldo Seriacopi. – 2 ed. – 

São Paulo: Ática, 2013.  

MACHADO, Igor José de Renó. [et al.]. Sociologia Hoje. – 1. ed. – São Paulo: Ática, 2013. 

 

Complementar 

 

BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

GOMES, Flávio dos Santos Mocambos e quilombos : uma história do campesinato negro no Brasil /Flávio dos 

Santos Gomes. — 1a ed.— São Paulo : Claro Enigma, 2015. — (Coleção Agenda brasileira) 

GOMES, Laurentino. 1808: como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram 

Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil / Laurentino Gomes. – 3 ed. – São Paulo: Editora Planeta 

do Brasil, 2009.  

MEIER, Celito. Filosofia: por uma inteligência da complexidade; 2ª ed. – Belo Horizonte, MG: PAX Editora e 

Distribuidora, 2014.  

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

Curso: Integrado em Meio Ambiente (Integrado) 

Série/Período: 3º Ano 

Carga Horária: 80h/a (67h/r) Carga Horária:  Carga Teórica: 80h/a (67h/r) 

Docente Responsável:  

EMENTA 

A ascensão do Totalitarismo e do Autoritarismo representado pelo Fascismo e Nazismo, decorrentes da onda 

revolucionária e contrarrevolucionária na Europa, na primeira metade do século XX; a quebra da Bolsa de Nova 

York (1929); a Segunda Guerra Mundial, o período do entreguerras, a ascensão de Hitler na Alemanha, o início  

da Segunda Guerra Mundial, a entrada do Japão e dos EUA na Guerra, a contraofensiva dos Aliados e o dia “D” 

como simbolismo da vitória dos Aliados; a Era Vargas com ênfase para a Revolução de 1930, a Revolução de  

1932, o período Constitucional (1934-1937); o Golpe de 1937 e o Estado Novo; a Guerra Fria, a criação da 

ONU, o mundo dividido em dois blocos, a reconstrução capitalista da Europa e o Estado de bem-estar social; o 

populismo no Brasil como política de massas, a volta de Getúlio Vargas ao poder, o suicídio de Vargas, os anos 

JK e seu Plano de Metas; os antecedentes do Golpe Militar de 1964; a instauração da Ditadura Militar; os 

desafios do Brasil contemporâneo.   

OBJETIVOS 

Geral  

Orientar o educando para compreender a História de uma forma global, através do estudo dos processos 

de transformação da sociedade brasileira e mundial, em diferentes épocas e contextos socioculturais e político-

econômicos, com ênfase nas questões relativas à modernidade e modernização do Brasil e do mundo durante o 

século XX. 

Específicos  

 Refletir sobre as condições históricas que culminaram com a ascensão do Totalitarismo e Autoritarismo 

e a implantação dos regimes fascista e nazista na Europa do pós-Primeira Guerra Mundial.   

 Discutir a quebra da Bolsa de Nova York (1929); 

 Discutir a Segunda Guerra Mundial, o período do entreguerras, a ascensão de Hitler na Alemanha, a 

invasão da Polônia, a entrada do Japão e dos EUA na Guerra e a contraofensiva e vitória dos Aliados; 

 Apontar os fundamentos socioeconômicos e as contradições socioculturais que impulsionaram a Era 

Vargas; 

 Mostrar as relações de poder mantidas ao longo do período do Estado Novo, bem como os confrontos 

políticos e ideológicos decorrentes dessa época. 

 Discutir a Guerra Fria, a criação da ONU, o mundo dividido em dois blocos, a reconstrução capitalista 

da Europa e o Estado de bem-estar social; 

 Abordar a contradições do populismo no Brasil como política de massas, a volta de Getúlio Vargas ao 

poder, o Suicídio de Vargas, os anos JK e seu Plano de Metas e os antecedentes do Golpe Militar de 
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1964. 

 Identificar as principais características dos governos militares instaurados no Brasil, a partir do Golpe 

Militar de 1964. 

 Analisar a situação política, econômica e social do Brasil no contexto atual.    

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. A ascensão do totalitarismo 

   1. O totalitarismo e o autoritarismo em debate. 

2. A onda revolucionária na Europa no início do século XX. 

3. A contrarrevolução e o surgimento do Fascismo. 

4. O Totalitarismo Nazista: Eugenia e Antissemitismo. 

5. A crise economia e social na Alemanha. 

6. A ideologia nazista. 

7. A quebra da Bolsa de Nova York (1929). 

8. A crise econômica mundial em 2008. 

II. A Segunda Guerra Mundial  

1. O período do entreguerras, a ascensão de Hitler na Alemanha. 

2. A invasão da Polônia e o início da Segunda Guerra Mundial. 

3. O Blitzkrieg (Guerra Relâmpago) e o isolamento da Grã-Bretanha. 

4. A entrada do Japão e dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. 

5. A Batalha de Stalingrado na URSS. 

6. A contraofensiva dos Aliados e os trabalhos forçados na Alemanha. 

7. O Dia D, a libertação da França e a vitória dos Aliados. 

III. Vargas e o Estado Novo no Brasil  

1. O Brasil: a crise de 1929 e a Revolução de 1930. 

2. A Revolução Constitucionalista de 1932. 

3.O Governo Constitucional (1934-1937). 

4. A Constituição de 1934. 

5. Os integralistas e a ANL. 

6. O Golpe de 1937 e o Estado Novo. 

7. Os órgãos de controle e a política econômica do Estado Novo. 

8. A valorização do trabalho e a Educação no Estado Novo. 

9. O Cotidiano e Cultura no Estado Novo. 

10. A Cinédia e a Antlântida, a música e a era de ouro do rádio. 

11. O fim do Estado Novo. 

12. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. 

13. A deposição de Vargas. 

IV. O populismo no Brasil 

1. A Guerra Fria: a criação da ONU, o mundo dividido em dois blocos. 

2. A reconstrução capitalista e o Estado de bem-estar social. 

3.  A Otan e o Pacto de Varsóvia. 

4. O Brasil depois do Estado Novo: populismo e política de massas. 

5. Vargas novamente no poder e a sua morte. 

6. Os anos JK: a sucessão de Vargas e o Plano de Metas.  

7. Os antecedentes do golpe de 1964. 

8. O breve governo de Jânio Quadros. 

9. O governo de Jango, a crise política e o golpe de 1964. 

V. A ditadura militar no Brasil  

1. O golpe militar. 

2. Castello Branco: a primeira fase do regime. 

3. AI-5: a dura face do regime. 

4. Contestações ao regime. 

5. Os anos do governo Médici. 

6. O governo Geisel. 

7. A abertura: lenta, gradual e segura. 

V. Desafios do Brasil contemporâneo 

1. Os indígenas no Brasil atual. 

2. Populações e terras indígenas no Brasil atual. 

3. A afirmação da cultura africana no Brasil. 

4. O Brasil no contexto internacional. 

METODOLOGIA DE ENSINO 
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A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos audiovisuais e 

computacionais, bem como estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. Aplicação de trabalhos 

individuais, apresentações de seminários e lista de exercícios. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliações escritas; 

 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários), com atribuição de pontos           

de assiduidade e participação.  

 O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

 O aluno que não atingir percentual de 70% do desempenho global esperado fará Avaliação Final. 

 O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Notebook, Caixas de som, Projetor Multimídia, Livro Didático, Internet. 

Revistas.  

PRÉ-REQUISITO 

Aprovação no 2º ano do curso de História. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

ALVES, Alexandre. Conexões com a História / Alexandre Alves, Letícia Fagundes de Oliveira. – 2. ed. – São 

Paulo: Moderna, 2013. 

AZEVEDO, Gislane Campos. História em movimento. Gislane Campos Azevedo, Reinaldo Seriacopi. – 2 ed. – 

São Paulo: Ática, 2013.  

MACHADO, Igor José de Renó. [et al.]. Sociologia Hoje. – 1. ed. – São Paulo: Ática, 2013.  

 

Complementar 

COUTO, Ronaldo Costa. Juscelino Kubitschek /Ronaldo Costa Couto. – Brasília : Câmara dos Deputados, 

Edições Câmara : Senado Federal, Edições Técnicas, 2011. 523 p. – (Série obras em parceria ; n. 2) 

FRIEDMAN, Thomas L. O mundo é plano: o mundo globalizado no século xxi / Thomas L. Friedman. — 3a ed. 

— São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 

MEIER, Celito. Filosofia: por uma inteligência da complexidade; 2ª ed. – Belo Horizonte, MG: PAX Editora e 

Distribuidora, 2014.  

NETO, Lira Getúlio: Do Governo Provisório à ditadura do Estado Novo (1930-1945) / Lira Neto. – 1ª ed – São 

Paulo : Companhia das Letras, 2013 

____, História da vida privada, 5: Da Primeira Guerra a nossos dias / organização Antoine Prost, Gérard 

Vincent; tradução Denise Bottmann; Dorothée de Bruchard, posfácio. — São Paulo: Companhia das Letras, 

2009. 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA  

Curso: Integrado em Meio Ambiente 

Série/Período: 1ª SÉRIE 

Carga Horária: 33 h/a Carga Horária: 33 h Carga Teórica:   

Docente Responsável:  

EMENTA 

Era da informação e sistemas de formações geográficas; a localização do espaço e os Sistemas de Informações 

Geográficas; geoprocessamento e mapas; geologia: evolução da Terra e fenômenos geológicos; estrutura 

geológica e mineração no Brasil; relevo e solo – formação e classificação; dinâmica climática e formações 

vegetais no Brasil; domínios morfoclimáticos; água uso e problemas; águas continentais no Brasil; questão 

ambiental e desenvolvimento sustentável; a dimensão global de alguns problemas ambientais. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos 

históricos e geográficos no contexto mundial, brasileiro e local.  

 

Específicos 

 Reconhecer a função dos recursos naturais, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações 
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humanas. 

 Analisar a dinâmica climática e suas implicações na organização das atividades socioculturais no 

espaço geográfico. 

 Compreender e aplicar em seu cotidiano as noções básicas de clima e tempo. 

 Localizar e identificar os diversos tipos de biomas e domínio morfoclimáticos no contexto mundial e 

brasileiro. 

 Analisar criticamente conflitos ambientais relacionados à questão ambiental e o dos recursos hídricos 

no Brasil e no mundo. 

 Compreender as relações entre preservação e degradação dos recursos naturais no planeta nas diferentes 

escalas. 

 Analisar os tratados internacionais sobre a biodiversidade e o desenvolvimento sustentável para as 

futuras gerações. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I - Estrutura, forma e dinâmica da Terra e as atividades humanas. Geologia 

1. Evolução da Terra e fenômenos geológicos. 

2. Estrutura geológica;  

 2.1- Agentes internos e externos;  

 2.2 - Ação antrópica. 

3. O relevo terrestre;  

 3.1 – Formas de relevo; 

 3.2 – Relevo brasileiro. 

 II. Clima  

1. Elementos e fatores climáticos. 

2. Clima como agente modelador da paisagem. 

3. Tipos de clima 

4. Massas de Ar 

III. Formações vegetais: biomas terrestres 

1. A vegetação: elementos e fatores. 

2. Formações vegetais no mundo 

3. Formações vegetais no Brasil 

4. Domínios morfoclimáticos. 

5. A inter-relação entre os elementos naturais. 

6. Domínios brasileiros. 

 

IV. Recursos hídricos: hidrografia 

1. Importância da água. 

2. Distribuição da água no planeta.  

3. Ciclo da água. 

IV. Recursos hídricos: hidrografia 

1. Importância da água. 

2. Distribuição da água no planeta.  

3. Ciclo da água. 

4. Rios e bacias hidrográficas. 

5. Tipos de redes de drenagens 

V. Impactos ambientais e desenvolvimento sustentável 

1. Impactos ambientais e poluição: águas, ar, das cidades e o efeito estufa. 

2. Desenvolvimento sustentável 

3. Tratados internacionais sobre ambiente 

4. Conferências: Cairo, Rio, Dora, Kyoto, etc. 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Aulas expositivas dialogadas; 

 Debates; 

 Trabalho de campo; 

 Utilização de filmes, reportagens, documentários, músicas, etc.; 

 Trabalho em grupo; 

 Seminários. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
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 Avaliação processual do aluno; 

 Realização de exercício; 

 Realização de relatório de campo; 

 Provas escritas; 

 Trabalhos em grupo. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro, pincel, apagador, material didático, data show, notebook, etc. 

PRÉ-REQUISITO 

Não existe. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

Lucci, Elian Alabi. Território e Sociedade no mundo globalizado. Geografia: ensino médio, vol. 1 – Ed. 

Saraiva – São Paulo, 2013. 

Moreira, João Carlos. Geografia. Fronteiras da globalização - São Paulo: Scipione, 2014. 

Vesentini, José William. Geografia: o mundo em transição. Vol. 1 – Editora Ática, São Paulo, 2012. 

. 

Complementar 

 

Terra, L.; Araújo, R.; Guimarães, R. B. Conexões: Estudos de geografia geral e do Brasil. Vol. 1 – Estudos 

da globalização – 1ª Ed., São Paulo: Moderna, 2013. 

Boligian, Levon; ALVES BOLIGIAN, Andressa T. Geografia – espaço e vivência. Vol. 1. 1 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010. 

Moreirão, Fábio Bonna (Editor). Geografia: Ensino Médio. 2 ed. São Paulo: Edições SM, 2013. Coleção 

ser protagonista 1. 

Sene, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. Geografia Geral e do Brasil. Espaço Geográfico e 

Globalização. Vol. 1 - São Paulo: Editora Scipione, 2011. 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR:  GEOGRAFIA 

Curso: TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 

Série/Período:  2
o
 

Carga Horária: 40h Horas teórica: 40 h Horas práticas:  

Docente Responsável:  

EMENTA 

A economia mundial e a globalização; Infraestrutura e desenvolvimento; Espaço e produção 

OBJETIVOS 

Geral 

Trabalhar com alunado dentro do contexto geográfico, com intuito de incentivar a leitura, compreender 

o conteúdo e estimular o censo crítico frente às mudanças no Brasil e no Mundo. 

 

Específicos 

 

 Analisar o comercio global, atuação dos organismos internacionais  que estimulam e 
regulam as relações comerciais e financeiras entre os países e os blocos econômicos. 

 Compreender a relação entre infraestrutura e desenvolvimento é fundamental para 
análise da dinâmica do espaço geográfico. 

 Identificar os problemas decorrentes do uso crescente de energia no mundo 
contemporâneo. 

 Conhecer as principais fontes de energia. 

 Conhecer os efeitos da globalização e da abertura do mercado a indústria  brasileiras. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. A economia mundial e globalização 

1.1. Globalização e redes da economia mundial. 

1.2. Globalização, comércio e blocos econômicos.  
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1.3O Brasil no mundo globalizado. 

2. Infraestrutura e desenvolvimento 

2.1  Transporte e telecomunicaçõe. 

2.2 Energia no mundo globalizado. 

2.3  Energias no Brasil. 

3 Espaço e produção 

3.1  A indústria no mundo atual. 

3.2  A indústria no Brasil. 

3.3   A agricultura no mundo atual e as políticas nos países desenvolvidos. 

3.4  Espaço agrário no mundo subdesenvolvido e no Brasil. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas teóricas em sala, seminários, vídeos e leituras orientadas. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliações escritas; 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

Atividades práticas; 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco e pincel, projetor de multimídia, computador, retroprojetor, transparências, material 

impresso, material e equipamentos de laboratório, áreas de campo. 

PRÉ-REQUISITO 

ESTÁ APROVADO NO 1º ANO EM GEOGRAFIA. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

Ligia Terra, Regina Araújo, Raul Borges Guimarães. Conexões: Estudos de geografia geral e do Brasil.  Volume 

2 – Formação territorial e impactos ambientais - 1
 
 edição – São Paulo: Moderna, 2010. 

Lucci, Elian Alabi. Território e sociedade no mundo globalizado: geografia: ensino médio volume 1 –  Ed.  – 

São Paulo: saraiva, 2010. 

Geografia geral e do Brasil: O espaço natural e socioeconômico: Volume  único/Lygia Terra, Marcos de Amorim 

Coelho. - 1 ed. – São Paulo: Moderna, 2005. 

 

Complementar 

Francisco Mendonça & Inês Moresco Danni Oliveira. Climatologia: noções básicas e climas do Brasil. São 

Paulo, 2007, 206 p. 

Geografia geral e do Brasil: Estudo para compreensão do espaço: ensino médio / volume único James & 

Mendes, - São Paulo: FTD, 2005. 

Geografia: A construção do mundo: geografia geral e do Brasil/ Demétrio Magnoli, Regina Araújo; 

Comunicação cartográfica Marcello Martinelli, - 1. Ed. – São Paulo: Moderna, 2005. 

Geografia geral e do Brasil. Sociedade & Espaço. José William Vesentini,  42º  ed. –  São Paulo, editora 

Ática, 2001. 

Geografia: O mar no espaço geográfico brasileiro/ Coordenação Carlos Frederico Simões serafim, 

organização Paulo de Tarso Chaves. – Brasília: Ministério da Educação, secretária de educação Básica, 2006, 

304 p. 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR:  GEOGRAFIA 

Curso: TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 

Série/Período:  3
o
 

Carga Horária: 80h Horas teórica: 80 h Horas práticas:  

Docente Responsável:  

EMENTA 
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Etnia e modernidade; conflitos étnico-nacionalistas e separatismo; os dois lados do terrorismo; a 

urbanização mundial; a urbanização no Brasil; crescimento populacional no mundo e no Brasil; sociedade e 

economia; povos em movimento; migrações no Brasil; o Brasil no século XXI e a regionalização do território; os 

complexos regionais brasileiros. 

OBJETIVOS 

Geral 

Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e 

culturais de poder em diferentes contextos da humanidade, associando-os aos diferentes grupos, 

conflitos e movimento sociais do mundo atual. 

Específicos 

 

-Analisar as relações étnicas entre os povos e fatores que provocam conflitos entre nações no mundo    

moderno. 

- Identificar os fatores que contribuíram para o acelerado crescimento urbano no Brasil e no mundo.  

-Relacionar as causas que provocaram o crescimento populacional nos países desenvolvidos e  

subdesenvolvidos, inclusive no Brasil. 

-Reconhecer fluxos migratórios no Brasil e analisar seus impactos na vida do migrante e nos contextos 

sociais, culturais e econômicos. 

-Explicar as diversas regionalizações brasileiras por meio dos mapas que as representam. 

-Trabalhar as regionalizações do IBGE por Complexos Regionais e pelo meio técnico-
científico-informacional. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1.ETNIA, DIVERSIDADE CULTURAL E CONFLITOS: 

1.1 etnia e modernidade,  

1.2conflitos etnico-nacionalistas e separatismo,  

1.3os dois lados do terrorismo. 

 

 2.ESPAÇO GEOGRÁFICO E URBANIZAÇÃO: 

2.1 a urbanização mundial,  

2.2a urbanização no Brasil. 

 

3. ESPAÇO, SOCIEDADE E ECONOMIA  

3.1 Crescimento populacional: tendências e dilemas,  

3.2 Sociedade e economia,  

3.3 Povos em movimento, 

3.4 Migrações no Brasil. 

4.BRASIL PERSPECTIVAS E REGIONALIZAÇÃO:  

  4.1O Brasil no século XXI e a regionalização do território,  

  4.2 Os complexos regionais. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas teóricas em sala, seminários, vídeos e leituras orientadas. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Avaliações escritas; 

Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

Atividades práticas; 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco e pincel, projetor de multimídia, computador, retroprojetor, transparências, material 

impresso, material e equipamentos de laboratório, áreas de campo. 

PRÉ-REQUISITO 

ESTÁ APROVADO NO 2º ANO EM GEOGRAFIA. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

Lucci, Elian Alabi. Território e Sociedade no mundo globalizado. Geografia: ensino médio, vol. 3        – Ed. 

Saraiva – São Paulo, 2013. 

Terra, L.; Araújo, R.; Guimarães, R. B. Conexões: Estudos de geografia geral e do Brasil. Vol. 3 – Estudos 



68 

 

da globalização – 1ª Ed., São Paulo: Moderna, 2013. 

Boligian, Levon; ALVES BOLIGIAN, Andressa T. Geografia – espaço e vivência. Vol. 3. 1 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010. 

Moreira, João Carlos. Geografia. Fronteiras da globalização - São Paulo: Scipione, 2014. 

 

Complementar 
 

Moreirão, Fábio Bonna (Editor). Geografia: Ensino Médio. 2 ed. São Paulo: Edições SM, 2013. Coleção ser 

protagonista vol. 3. 

             Sene, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. Geografia Geral e do Brasil. Espaço Geográfico e  

Globalização. Vol. 3 - São Paulo: Editora Scipione, 2011. 

 

Pesquisa: 

WWW.geografiaparatodos.com.br 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Filosofia 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio 

Série/Período: 1º Ano  

Carga Horária:40 h/a(33h/r) 

Docente Responsável:  

EMENTA 

Os expoentes do pensamento moderno e contemporâneo. Os principais temas da atualidade. 

Os desafios humanos para o futuro. Uma ética da tolerância e da responsabilidade. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Conhecer os principais pensadores e temas da modernidade e contemporaneidade; 
 

Específicos 

 Estabelecer os marcos epistemológicos da filosofia moderna e contemporânea; 

 Debater os principais temas tratados pelos expoentes dos dois últimos períodos da 

história da filosofia; 

 Suscitar a discussão acerca de temas da atualidade e as prospectivas para a humanidade; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

 Immanuel Kant 
- A crítica da razão 

       - O imperativo moral 

 David Hume 
- O conhecimento pela experiência e pelo hábito 

http://www.geografiaparatodos.com.br/
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Unidade II 

 A vida em sociedade e seus desafios (Jean Jaques Rousseau); 
- A educação 

- O contrato social 

 O sistema capitalista e suas contradições (Karl Marx); 

- Trabalho 

- Alienação 

- Socialismo (como alternativa) 

Unidade III 

 Positivismo (Augusto Comte) 
- Os três estágios da humanidade: teológico, filosófico e científico; 

- O imperativo científico 

 Filosofia da ciência: 
- Falseabilidade do método científico; 

- Controvérsias e frustrações da ciência moderna; 

Unidade IV 

 A leitura filosófica de temas atuais: 
- Conhecimento virtual; 

- Preconceito e intolerância; 

- Liberdade individual e social; 

- Engajamento político-social; 

- As novas mídias e as relações interpessoais; 

- As novas linguagens; 

METODOLOGIA DE ENSINO 

O processo de ensino-aprendizagem será favorecido por meio de aulas expositivas e 

interativas, debates, vídeos, leitura e interpretação de pequenos recortes textuais, pesquisa e 

partilha de experiências e conhecimentos do cotidiano dos estudantes e seu meio (família, 

comunidade, religião, etc.) 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O processo avaliativo consistirá em duas notas por bimestre; a primeira de caráter qualitativo, 

que focará no processo de participação do aluno em sala de aula (frequência, interação, 

compromisso com as atividades em sala). A segunda avaliação intentará colher aspectos 

objetivos e subjetivos da assimilação dos conteúdos tratados em sala; tal atividade pode 

consistir em uma prova, bem como atividades seccionadas e distribuídas ao longo do 

bimestre (trabalhos escritos – individuais ou em grupo, pesquisas, seminários, etc.). 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Livros, revistas, apostilas, tiras, charges, vídeos e filmes. 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando – 

Introdução à filosofia.  4. Ed. São Paulo: Moderna, 2009. 

INCONTRI, Dora; BIGHETO, Alessandro Cesar. Filosofia -Construindo o pensar.  São 

Paulo: Escala educacional,2008. 
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CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1996. 

 COSTA, Affonso Henrique Vieira da (Org.).  Manual de iniciação à filosofia. Petrópolis-

RJ: Vozes, 2007. 

MAYER, Sérgio. Filosofia com jovens – em busca da amizade com a sabedoria. 4. Ed. 

Petrópolis –RJ: vozes,  2008. 

PLATÃO.  A república (da justiça). Trad. Edson Bini. Bauru – SP: Edipro, 2006. 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Filosofia 

Cursos:Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio 

Série/Período: 2º Ano  

Carga Horária:40 h/a(33h/r) 

Docente Responsável:  

EMENTA 

A capacidade de argumentar como condição de autonomia do sujeito pensante. A cristandade 

e sua influencia sobre o pensamento humano. Fé e razão – um binômio controverso. 

Humanismo renascentista – o retorno ao homem e à razão. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Apresentar os princípios do exercício argumentativo a partir da lógica simbólica e 

apontar os principais elementos do pensamento medieval e as primeiras manifestações 

do humanismo renascentista. 

Específicos 

 Desenvolver os princípios da lógica aristotélica e da lógica argumentativa; 

 Expor as principais ideias que caracterizaram o pensamento humano na Idade Média 
e seus principais expoentes; 

 Identificar as motivações estratégias do movimento renascentista e o alvorecer da 
modernidade; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 

 O pensamento e a lógica aristotélica: 

- O conhecimento 
- A ética 

- O argumento 

 As escolas socráticas: 

- Cinismo 

- Estoicismo 

- Epicurismo 
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Unidade II 

 O pensamento filosófico na cristandade: 

- A influência do movimento e dos ensinamentos cristãos; 

- Santo Agostinho e a questão do bem e do mal 

- Santo Tomás de Aquino -as provas racionais da existência de Deus e a relação entre 

fé e razão; 

Unidade III 

 O renascimento: 
- Artístico: Dante Alighiere 

-Filosófico: Erasmo de Roterdã; Tomas More 

- Científico: Copérnico; Galileu Galilei 

 

Unidade IV 

 O pensamento filosófico moderno: 
- O conhecimento parte da razão (René Descartes); 

- O conhecimento parte da experiência (Empirismo) 

- O conhecimento liberta o homem - iluminismo 

METODOLOGIA DE ENSINO 

O processo de ensino-aprendizagem será favorecido por meio de aulas expositivas e 

interativas, debates, vídeos, leitura e interpretação de pequenos recortes textuais, pesquisa e 

partilha de experiências e conhecimentos do cotidiano dos estudantes e seu meio (família, 

comunidade, religião, etc.) 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O processo avaliativo consistirá em duas notas por bimestre; a primeira de caráter qualitativo, 

que focará no processo de participação do aluno em sala de aula (frequência, interação, 

compromisso com as atividades em sala). A segunda avaliação intentará colher aspectos 

objetivos e subjetivos da assimilação dos conteúdos tratados em sala; tal atividade pode 

consistir em uma prova, bem como atividades seccionadas e distribuídas ao longo do 

bimestre (trabalhos escritos – individuais ou em grupo, pesquisas, seminários, etc.). 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Livros, revistas, apostilas, tiras, charges, vídeos e filmes. 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando – 

Introdução à filosofia.  4. Ed. São Paulo: Moderna, 2009. 

 

INCONTRI, Dora; BIGHETO, Alessandro Cesar. Filosofia -Construindo o pensar.  São 

Paulo: Escala educacional,2008. 

 

BibliografiaComplementar 

 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda ; MARTINS, Maria Helena Pires. Temas de filosofia. 2. 

Ed.São Paulo: Moderna, 1999. 

 

BRUN, Jean. Os pré-socráticos. Trad. Armindo Rodrigues. Lisboa – Portugal : Edições 70, 

2002. Coleção Biblioteca básica de filosofia. 
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CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1996. 

 

COSTA, Affonso Henrique Vieira da (Org.).  Manual de iniciação à filosofia. Petrópolis-

RJ: Vozes, 2007. 

 

MAYER, Sérgio. Filosofia com jovens – em busca da amizade com a sabedoria. 4. Ed. 

Petrópolis –RJ: vozes,  2008. 

 

PLATÃO.  A república (da justiça). Trad. Edson Bini. Bauru – SP: Edipro, 2006. 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Filosofia 

Cursos: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio 

Série/Período: 3º Ano  

Carga Horária:40 h/a(33h/r) 

Docente Responsável:  

EMENTA 

Os expoentes do pensamento moderno e contemporâneo. Os principais temas da atualidade. 

Os desafios humanos para o futuro. Uma ética da tolerância e da responsabilidade.  

OBJETIVOS 

Geral 

 

 Expor os principais pensadores e temas da modernidade e contemporaneidade; 

 

Específicos 

 

 Estabelecer osmarcos epistemológicos da filosofia moderna e contemporânea; 

 Debater os principais temas tratados pelos expoentes dos dois últimos períodos da 
história da filosofia; 

 Suscitar a discussão acerca de temas da atualidade e as prospectivas para a 

humanidade; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I 
 

 Immanuel Kant 

- A crítica da razão 

- O imperativo moral 

 David Hume 
- O conhecimento pela experiência e pelo hábito 
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Unidade II 
 

 A vida em sociedade e seus desafios (Jean Jaques Rousseau); 

- A educação 

- O contrato social 

 O sistema capitalista e suas contradições (Karl Marx); 
- Trabalho 

- Alienação 

- Socialismo (como alternativa) 

Unidade III 

 Positivismo (Augusto Comte) 
- Os três estágios da humanidade: teológico, filosófico e científico; 

- O imperativo científico 

 Filosofia da ciência: 

- Falseabilidade do método científico; 

- Controvérsias e frustrações da ciência moderna; 

 

Unidade IV 
 

 A leitura filosófica de temas atuais: 
- Conhecimento virtual; 

- Preconceito e intolerância; 

- Liberdade individual e social; 

- Engajamento político-social; 

- As novas mídias e as relações interpessoais; 

- As novas linguagens; 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

O processo de ensino-aprendizagem será favorecido por meio de aulas expositivas e 

interativas, debates, vídeos, leitura e interpretação de pequenos recortes textuais, pesquisa e 

partilha de experiências e conhecimentos do cotidiano dos estudantes e seu meio (família, 

comunidade, religião, etc.) 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O processo avaliativo consistirá em duas notas por bimestre; a primeira de caráter qualitativo, 

que focará no processo de participação do aluno em sala de aula (frequência, interação, 

compromisso com as atividades em sala). A segunda avaliação intentará colher aspectos 

objetivos e subjetivos da assimilação dos conteúdos tratados em sala; tal atividade pode 

consistir em uma prova, bem como atividades seccionadas e distribuídas ao longo do 

bimestre (trabalhos escritos – individuais ou em grupo, pesquisas, seminários, etc.). 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Serão utilizados os espaços do campus que favoreçam o processo de ensino-aprendizagem; 

contar-se-á com a colaboração de colegas professores de disciplinas afins (sociologia, 

história, metodologia, etc.) bem como convidados que possam contribuir com alguma 

discussão ou temática específica. O suporte pedagógico será imprescindível para a orientação 

didática bem como a discussão de estratégias que visem casos específicos; O NAPNE 

representa um importante parceiro no trato de demandas específicas. Livros, revistas, 

apostilas, tiras, charges, vídeos, filmes serão recursos didáticos importantes no processo.  
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BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica 

 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando – Introdução 

à filosofia.  4. Ed. São Paulo: Moderna, 2009. 

 

INCONTRI, Dora; BIGHETO, Alessandro Cesar. Filosofia -Construindo o pensar.  São Paulo: 

Escala educacional,2008. 

 

Bibliografia complementar 

 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda ; MARTINS, Maria Helena Pires. Temas de filosofia. 2. 

Ed.São Paulo: Moderna, 1999. 

 

BRUN, Jean. Os pré-socráticos. Trad. Armindo Rodrigues. Lisboa – Portugal : Edições 70, 

2002. Coleção Biblioteca básica de filosofia. 

 

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1996. 

 

COSTA, Affonso Henrique Vieira da (Org.).  Manual de iniciação à filosofia. Petrópolis-RJ: 

Vozes, 2007. 

 

MAYER, Sérgio. Filosofia com jovens – em busca da amizade com a sabedoria. 4. Ed. 

Petrópolis –RJ: vozes,  2008. 

 

PLATÃO.  A república (da justiça). Trad. Edson Bini. Bauru – SP: Edipro, 2006. 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA 

Curso: Integrado em Meio Ambiente 

Série/Período: 1º ano 

Carga Horária: 40h Carga Horária:  Carga Teórica: 40h  

Docente Responsável:  

EMENTA 

Introdução do debate sobre que é, e para que serve a Sociologia; O exercício da imaginação sociológica; A 

apresentação do contexto sócio-histórico de surgimento da disciplina; A contribuição dos autores clássicos: 

Marx, Durkheim e Weber; As dinâmicas de funcionamento do mundo do trabalho; As formas de estratificação e 

divisão social; A formação da Sociologia brasileira, temas geradores e autores fundamentais; A Sociologia e o 

debate sobre o mundo contemporâneo. 

OBJETIVOS 

Geral 

Propiciar ao aluno o contato inicial com os temas geradores da Sociologia fomentando seu debate a partir de um 

pensamento crítico-reflexivo. 

 

Específicos 

 Compreender o contexto sócio-histórico de surgimento da Sociologia no âmbito das ciências gerais. 

 Refletir sobre as dinâmicas de funcionamento das relações indivíduo-sociedade enquanto aspectos 

emblemáticos para compreensão de realidades sociais específicas. 

 Fomentar um debate crítico sobre as diferentes formas de organização e divisão social, e as dinâmicas 

do mundo do trabalho. 
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 Apresentar um panorama dos temas geradores e autores fundamentais da Sociologia Brasileira. 

 Debater sobre as possibilidades de reflexão acerca das problemáticas do mundo contemporâneo a partir 

do olhar sociológico. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I - Introdução a Sociologia 

1. Para que serve a sociologia? 

2. O exercício da imaginação sociológica. 

3. A Sociologia como ciência da sociedade.  

4. O desenvolvimento do capitalismo e o surgimento do pensamento dos autores clássicos: 

- Karl Marx: trabalho e modos de produção. 

- Émile Durkheim: coesão e os fatos sociais. 

- Max Weber: ação social e os tipos ideais. 

 

II – O mundo do trabalho e estratificação social 

1. A divisão social do trabalho na visão dos autores clássicos. 

2. Trabalho e alienação na sociedade capitalista. 

3. Reestruturação produtiva e as metamorfoses no mundo do trabalho no século XX. 

4. Estratificação social na visão dos autores clássicos. 

5. As novas dinâmicas de classe no mundo contemporâneo. 

 

III – A Sociologia brasileira 

1. Mapeando influências e temas geradores da Sociologia brasileira. 

2. Interpretações clássicas da sociedade brasileira: 

- Gilberto Freyre. 

- Sergio Buarque de Holanda. 

-Caio Prado Jr. 

 

IV – Temas contemporâneos de Sociologia 

1. A Sociologia na era da informação. 

2. Modernidade e pós-modernidade? 

3. Dilemas das sociedades em um mundo globalizado. 

4. Sociólogos para pensar o mundo contemporâneo. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas; proposição de debates sobre os temas elencados a partir de contextos práticos oriundos de 

situações cotidianas vivenciadas pelos alunos; proposição de debates e seminários organizados pelos alunos para 

estimular o seu potencial expositivo e argumentativo; utilização de textos de revistas e jornais para relacionar os 

conteúdos com acontecimentos do Brasil e do mundo; exibição de filmes que fomentem uma contextualização 

prática dos conteúdos trabalhados; utilização de músicas e textos literários que se articulem com os temas 

porpostos em sala. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Aplicação de provas dissertativas/objetivas acerca dos temas abordados em cada bimestre e com 

articulação com questões do ENEM. 

 Realização de estudo dirigido para articulação do conteúdo abordado com atribuição de pontos de 

participação. 

 Avaliação dos seminários e debates apresentados pelos alunos. 

 Avaliação qualitativa permanente da participação dos alunos em sala e nas atividades propostas. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Data Show; notebook; caixas de som; quadro branco e pincéis; Internet; jornais e revistas impressos e virtuais; 

grupo de emails para disponibilização de materiais complementares. 

PRÉ-REQUISITO 

Não existe. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica  

 

BOMENY, Helena; FREIRE-MEDEIROS, Bianca. Tempos Modernos, Tempos de Sociologia – volume único. 

São Paulo: Editora do Brasil, 2010 

MACHADO, Igor José de Renó; AMORIN, Henrique; BARROS, Celso Rocha de. Sociologia hoje: volume 

único. São Paulo: Editora Ática, 2013. 

QUINTANEIRO, Tânia; BARBOSA, Maria Ligia de Oliveira; OLIVEIRA, Maria Gardênia de. Um toque de 

clássicos – Marx, Durkheim e Weber. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002 

http://www.travessa.com.br/Helena_Bomeny/autor/1e84805d-e0e4-4c7c-988a-ed28cd750ed4
http://www.travessa.com.br/Bianca_Freire-Medeiros/autor/8ddfe3ab-4649-43aa-851c-9dfdef588432
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Complementar 
 

BRIDI, Maria Aparecida; ARAÚJO, Silvia Maria de; MOTIM, Benilde Lenzi. Ensinar e aprender sociologia no 

ensino médio. São Paulo: Editora Contexto, 2009. 

FORACCHI, Marialice Mencarini; MARTINS, José de Souza. Sociologia e sociedade: leituras de introdução à 

sociologia. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Editora Penso, 2012 

JOHNSON, Allan G. Dicionário de sociologia: guia prático da linguagem sociológica. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, c1997.  

TOMAZZI, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA 

Curso: Integrado em Meio Ambiente 

Série/Período: 2º ano 

Carga Horária: 40h Carga Horária:  Carga Teórica: 40h  

Docente Responsável:  

EMENTA 

Os antecedentes históricos e a definição do conceito de cultura; O conceito de cultura nas Ciências Sociais; O 

debate sobre etnocentrismo e relativismo cultural; As correntes do evolucionismo cultural e do relativismo nas 

Ciências Sociais; As correntes funcionalista e estruturalista e outras formas de pensar a diferença cultural; As 

relações étnico-raciais,  a cultura brasileira e a contribuição das matrizes indígena, africana e europeia; Indústria 

cultual, cultura de massas e a contracultura no século XX; Diversidades culturais em debate na 

contemporaneidade. 

OBJETIVOS 

Geral 

Fomentar junto aos alunos um debate sobre cultura e diversidade, e sua análise a partir das Ciências 

Sociais, instigando o pensamento refleximo, a compreensão e o respeito às diferenças culturias. 

 

Específicos 

 Refletir sobre o papel da cultura como mediador dos processos de sociabilidade.  

 Compreender as diversas perspectivas analíticas sobre cultura desenvolvidas pelas Ciências Sociais. 

 Debater sobre a indústria cultural e as culturas de massa no século XX, e as insurgências 

contraculturais. 

 Propor uma refexão crítica sobre as diversidades culturais no mundo contemporâneo a partir de suas 

menifestações de gênero, étnica e religiosa. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

I -  O debate sobre cultura nas Ciências Sociais. 

1. O que é cultura? 

2. O conceito de cultura nas Ciências Sociais. 

3. Etnocentrismo e relativismo. 

4. As correntes do evolucionismo cultural e do relativismo nas Ciências Sociais. 

 

II – As reflexões sobre cultura e diferença na virada entre os séculos XIX e XX 

1. A contribuição da corrente funcionalista. 

2. A contribuição da corrente estruturalista. 

3. Cultura brasileira, relações étnico-raciais e a contribuição das matrizes indígena, africana e europeia. 

 

III – Industria cultural, cultura de massas e contracultura 

1. Os estudos sobre a indústria cultural nas Ciências Sociais. 

2. Cultura de massa e comunicação de massa. 

3. Contracultura e movimentos culturais no século XX. 

IV – Diversidades culturais em debate na contemporaneidade 

1. O debate sobre as diversidades étnicas, estereótipos e preconceito. 
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2. O debate sobre as diversidades sexuais e identidades de gênero. 

3. O debate sobre as diversidades religiosas, dos fundamentalismos ao respeito a diferença. 

METODOLOGIA DE ENSINO  

Aulas expositivas; proposição de debates sobre os temas elencados a partir de contextos práticos oriundos de 

situações cotidianas vivenciadas pelos alunos; proposição de debates e seminários organizados pelos alunos para 

estimular o seu potencial expositivo e argumentativo; utilização de textos de revistas e jornais para relacionar os 

conteúdos com acontecimentos do Brasil e do mundo; exibição de filmes que fomentem uma contextualização 

prática dos conteúdos trabalhados; utilização de músicas e textos literários que se articulem com os temas 

porpostos em sala. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Aplicação de provas dissertativas/objetivas acerca dos temas abordados em cada bimestre e com 

articulação com questões do ENEM. 

 Realização de estudo dirigido para articulação do conteúdo abordado com atribuição de pontos de 

participação. 

 Avaliação dos seminários e debates apresentados pelos alunos. 

 Avaliação qualitativa permanente da participação dos alunos em sala e nas atividades propostas. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Data Show; notebook; caixas de som; quadro branco e pincéis; Internet; jornais e revistas impressos e virtuais; 

grupo de emails para disponibilização de materiais complementares. 

PRÉ-REQUISITO 

Aprovação no 1º ano do curso de Sociologia. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica  

 

BOMENY, Helena; FREIRE-MEDEIROS, Bianca. Tempos Modernos, Tempos de Sociologia – volume único. 

São Paulo: Editora do Brasil, 2010 

MACHADO, Igor José de Renó; AMORIN, Henrique; BARROS, Celso Rocha de. Sociologia hoje: volume 

único. São Paulo: Editora Ática, 2013. 

QUINTANEIRO, Tânia; BARBOSA, Maria Ligia de Oliveira; OLIVEIRA, Maria Gardênia de. Um toque de 

clássicos – Marx, Durkheim e Weber. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002 

 

Complementar 

 

BRIDI, Maria Aparecida; ARAÚJO, Silvia Maria de; MOTIM, Benilde Lenzi. Ensinar e aprender sociologia no 

ensino médio. São Paulo: Editora Contexto, 2009. 

FORACCHI, Marialice Mencarini; MARTINS, José de Souza. Sociologia e sociedade: leituras de introdução à 

sociologia. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Editora Penso, 2012 

JOHNSON, Allan G. Dicionário de sociologia: guia prático da linguagem sociológica. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, c1997.  

TOMAZZI, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA 

Curso: Integrado em Meio Ambiente 

Série/Período: 3º ano 

Carga Horária: 40h Carga Horária:  Carga Teórica: 40h  

Docente Responsável:  

EMENTA 

O debate sobre política e poder; Os processos de estruturação do Estado; As relações entre Sociedade e Estado; 

O exercício da cidadania e dos direitos civis, políticos e sociais; Ações coletivas e movimentos sociais; A 

política brasileira e sua evolução; O debate da Sociologia Política contemporânea. 

 

 

http://www.travessa.com.br/Helena_Bomeny/autor/1e84805d-e0e4-4c7c-988a-ed28cd750ed4
http://www.travessa.com.br/Bianca_Freire-Medeiros/autor/8ddfe3ab-4649-43aa-851c-9dfdef588432
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OBJETIVOS 

Geral  

Desenvolver um debate crítico sobre participação política, exercício de direitos e da cidadania plena 

atrelado às reflexões da Sociologia Política. 

 

Específicos 

 Fomentar junto aos alunos o debate sobre a importância da política não apenas no âmbito institucional, 

mas como elemento componente da própria experiência de vida.  

 Refletir sobre as transformações nas relações entre Sociedade e Estado. 

 Compreender os significados atrelados ao exercício de uma cidadania plena, bem como do exercício 

dos direitos civis, políticos e sociais. 

 Desenvolver uma percepção da importância das ações coletivas e movimentos sociais como motor de 

transformações na sociedade. 

 Refletir sobre as transformações políticas recentes na história do Brasil. 

 Apresentar o debate recente da Sociologia Política para a compreensão de problemáticas da 

contemporaneidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I - Política, poder e Estado 

1. Política e poder. 

2. A formação do Estado. 

3. Os contratualistas: qual o papel do Estado?  

4. Regimes políticos: a democracia. 

5. Partidos políticos. 

II -  A sociedade diante do Estado 

1. A luta pela cidadania. 

2. Os movimentos sociais. 

3. Problemáticas em torno das ações coletivas. 

4. Capital social e participação cívica. 

5. As revoluções. 

III - A política no Brasil 

1. Estado e cidadania no Brasil  

2. A origem da moderna democracia brasileira. 

3. Os partidos políticos. 

4. Uma democracia “normal”? 

5. O problema da corrupção 

IV - Temas contemporâneos da Sociologia Política 

1. Uma nova visão do poder. 

2. Globalização e novas conjunturas do poder internacional 

3. A política contemporânea. 

4. Instituições políticas e desenvolvimento econômico 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas; proposição de debates sobre os temas elencados a partir de contextos práticos oriundos de 

situações cotidianas vivenciadas pelos alunos; proposição de debates e seminários organizados pelos alunos para 

estimular o seu potencial expositivo e argumentativo; utilização de textos de revistas e jornais para relacionar os 

conteúdos com acontecimentos do Brasil e do mundo; exibição de filmes que fomentem uma contextualização 

prática dos conteúdos trabalhados; utilização de músicas e textos literários que se articulem com os temas 

porpostos em sala. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Aplicação de provas dissertativas/objetivas acerca dos temas abordados em cada bimestre e com 

articulação com questões do ENEM. 

 Realização de estudo dirigido para articulação do conteúdo abordado com atribuição de pontos de 

participação. 

 Avaliação dos seminários e debates apresentados pelos alunos. 

 Avaliação qualitativa permanente da participação dos alunos em sala e nas atividades propostas. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Data Show; notebook; caixas de som; quadro branco e pincéis; Internet; jornais e revistas impressos e virtuais; 

grupo de emails para disponibilização de materiais complementares. 
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PRÉ-REQUISITO 

Aprovação no 2º ano do curso de Sociologia. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica  
 

BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: Zahar Editor, 2003.  

DIMENSTEIN, Gilberto; RODRIGUES, Marta M.; GIANSANTI, Alvaro Cesar. Dez lições de sociologia para 

um Brasil cidadão. 1 ed. São Paulo: FTD, 2008. 

MACHADO, Igor José de Renó; AMORIN, Henrique; BARROS, Celso Rocha de. Sociologia hoje: volume 

único. São Paulo: Editora Ática, 2013. 

 

Complementar 

 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Editora Penso, 2012 

JOHNSON, Allan G. Dicionário de sociologia: guia prático da linguagem sociológica. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, c1997.  

RICOTTO, Alcides Juvenal, et. al. Globalismo, localismos e identidades sociais. Rio de Janeiro: Editora 

Imprinta Express, 2007.  

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: 

Editora Record, 2000. 

TOMAZZI, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do Componente Curricular: Química 

Curso: Técnico em Meio Ambiente (Integrado) 

Série/Período: 1º ano 

Carga Horária: 100h Horas Teórica: 80h Horas Prática: 20h 

Docente Responsável:  

EMENTA 

Introdução ao estudo da Química. Grandezas físicas de uso comum em Química. Estrutura atômica. Tabela 

periódica. Ligações químicas. Funções químicas inorgânicas. Reações químicas. Cálculos químicos e suas 

unidades de medidas. Fórmulas químicas. Relações da Química com as tecnologias, a sociedade e o meio 

ambiente. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Solucionar problemas através dos conhecimentos químicos, bem como, conhecer o mundo físico em 

que vive, observando a interação entre os fenômenos físicos e químicos, seu cotidiano, a indústria e as 

questões de ordem ambientais que agridem o planeta; conhecer as substâncias e saber as suas 

classificações nas diferentes funções químicas; desenvolver o hábito de estudo, o rigor e a precisão no 

uso da linguagem científica, em particular da Química, respeitando as regras, convenções, notações, que 

foram criadas justamente para facilitar a comunicação e a pesquisa científica. 

 

Específicos 

 Definir a Química e reconhecer a sua importância como meio de avanço tecnológico e o seu papel na 

sociedade; 

 Interpretar e compreender as grandezas físicas estudadas através de dados numéricos, pelas relações 

matemáticas presentes em situações cotidianas; 

 Identificar as mudanças de estado físico; 

 Analisar e compreender tabelas e gráficos com dados de fusão e ebulição; 

 Distinguir e compreender as substâncias simples e compostas; 

 Conceituar e distinguir misturas homogêneas e heterogêneas; 

 Diferenciar substâncias e misturas de alguns materiais do cotidiano; 

 Identificar e utilizar os processos mais comuns de separação de misturas, bem como a instrumentação 

básica para realizar essas operações; 

 Elaborar procedimentos experimentais baseados nas propriedades dos materiais, objetivando a 

separação de uma ou mais substâncias presentes em um sistema; 
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 Identificar e avaliar as implicações dos métodos de separação de misturas utilizados nos sistemas 

produtivos; 

 Compreender o conceito de alotropia e identificar diferenças entre as formas alotrópicas; 

 Compreender a função da camada de ozônio e reconhecer a importância de certas substâncias no 

ambiente a partir dessas variedades alotrópicas; 

 Conhecer as diversas teorias atômicas; 

 Contextualizar e analisar a contribuição dos modelos para evolução da Química; 

 Identificar as características de um átomo; 

 Identificar as partículas elementares de um átomo; 

 Compreender os conceitos de número atômico, isotopia e número de massa;  

 Diferenciar átomo neutro de um íon; 

 Compreender a distribuição eletrônica e reconhecer os elétrons mais energéticos e sua camada de 

valência; 

 Localizar os elementos, nos respectivos grupos e períodos; 

 Prever as propriedades de um elemento químico através de sua localização na tabela periódica; 

 Conceituar e entender o significado de ligação química; 

 Avaliar o tipo de ligação estabelecida entre átomos de diversos elementos; 

 Entender a formação de uma ligação iônica; 

 Reconhecer a diferença entre ligação covalente polar e ligação covalente apolar;  

 Compreender e reconhecer a polaridade das substâncias para solucionar problemas químicos, 

melhorando a qualidade de vida; 

 Determinar a geometria das moléculas; 

 Reconhecer os tipos de forças intermoleculares; 

 Reconhecer e classificar ácidos, bases, sais e óxidos identificando suas principais propriedades;  

 Compreender os diferentes usos das substâncias inorgânicas e seus benefícios para a vida; 

 Aplicar critérios para classificar e reconhecer uma reação química; 

 Interpretar e escrever uma equação química; 

 Compreender e realizar o balanceamento de equações químicas correlacionando à lei de Lavoisier; 

 Conceituar massa atômica, molecular e molar, mol, volume molar e constante de Avogadro; 

 Realizar corretamente os cálculos envolvendo as diversas variáveis como, quantidade de matéria, massa 

e volume; 

 Determinar a fórmula molecular, mínima e centesimal de uma determinada substância. 

 Reconhecer aspectos químicos na interação do ser humano com o meio ambiente. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I - Introdução ao estudo da Química  

       1. Definições, aplicações e abordagem do cotidiano. 

       2. Estados de agregação da matéria. 

       3. Estados físicos da matéria e suas mudanças de fase. 

       4. Propriedades da matéria. 

       5. Transformações da matéria. 

       6. Substâncias simples e compostas. 

       7. Misturas: tipos e métodos de separação. 

       8. Átomos e moléculas. 

       9. Alotropia. 

      10. Notações químicas. 

      11. O CFC e a camada de ozônio. 

      12. Reciclagem do lixo. 

      13. Tratamento de água. 

      14. Reaproveitamento de óleo residual de fritura para produção de biodiesel. 

 

II - Grandezas físicas de uso comum em Química 

       1. Volume, massa, densidade, temperatura e calor e pressão. 

III - Estrutura atômica 

       1. Evolução dos modelos atômicos. 

       2. Modelo básico do átomo. 

       3. Partículas fundamentais do átomo. 

       4. Número atômico e número de massa. 

       5. Semelhanças químicas. 
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6. Íons e átomos neutros. 

       7. Isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. 

       8. Distribuição eletrônica dos elementos. 

 

IV - Tabela periódica 

       1. Histórico da organização periódica dos elementos químicos. 

       2. Períodos e famílias. 

       3. Classificação dos elementos. 

       4. Configuração eletrônica e tabela periódica. 

       5. Propriedades periódicas dos elementos. 

       6. Processo industrial do ferro metálico. 

 

V - Ligações químicas 

       1. Tipos de ligações, características e propriedades. 

       2. Estabilidade e regra do octeto. 

       3. Ligação iônica. 

       4. Ligação covalente. 

       5. Forças intermoleculares.  

       6. Representação geométrica das moléculas. 

       7. Ligação metálica.        

       8. Metais de oxirredução. 

 

VI - Funções químicas inorgânicas  

       1. Ácidos, bases, sais e óxidos: definição, classificação, propriedades, formulação e nomenclatura. 

       2. Chuva ácida. 

 

VII - Reações químicas 

       1. Classificação e simbologia das reações. 

       2. Leis ponderais das reações químicas. 

       3. Balanceamento de equações pelo método das tentativas. 

 

VIII - Cálculos químicos e suas unidades de medidas 

      1. Unidades de medidas utilizadas pelo químico. 

      2. Cálculos estequiométricos. 

 

IX - Fórmulas químicas 

 

X - Relações da Química com as tecnologias, a sociedade e o meio ambiente 

METODOLOGIA DE ENSINO  

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e aulas práticas experimentais realizadas em 

laboratório, com observação da frequência e participação do aluno nas atividades, tais como resolução de 

exercícios, provas, apresentação de seminários, experiências laboratoriais e relatórios teórico-práticos individuais 

e grupais e debates sobre assuntos relacionados ao tema da referente aula. 

 

Observação: As aulas práticas experimentais serão realizadas no laboratório de química. Inicialmente, a aula será 

expositiva e dialogada, detalhando os materiais, objetivos e metodologia de cada procedimento prático. Em 

seguida, os alunos realizarão os experimentos sugeridos, seguindo o manual com os roteiros experimentais, 

auxiliados pelo professor da disciplina. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O objetivo da avaliação do aluno é de posicioná-lo quanto ao seu nível de aprendizado e aproveitamento na 

disciplina, de forma a aferir seu progresso e suas dificuldades em relação aos objetivos propostos e aos 

conteúdos específicos, bem como refletir a metodologia de ensino e a adequação do(s) instrumento(s) de 

verificação da aprendizagem. 

 

A avaliação terá caráter contínuo e será realizada por meio de frequência e participação do aluno em sala de aula, 

listas de exercícios, provas (escrita e prática), apresentação de seminários, experiências laboratoriais, relatórios 

de aulas práticas individuais e grupais, debates sobre assuntos relacionados ao tema da referente aula, atividades 

extraclasse, e outros meios, cuja escolha fica sempre a cargo do professor. Serão realizadas, no mínimo 02 (duas) 

avaliações de aprendizagem por bimestre e uma recuperação bimestral 

. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, pinceis coloridos, apagador, livro didático, notebook e projetor multimídia, vídeos educativos, 

apostila com os procedimentos experimentais e materiais para realização de experimentos em laboratório de 

química. 

PRÉ-REQUISITO 

NÃO TEM. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

FONSECA, Martha Reis Marques da.  Química (Ensino Médio), vol. 1. 1ª edição. São Paulo: Ática, 2014. 

PACHECO, Jaílson Rodrigo. Positivo Química, vol. 2. 1ª edição. Lisboa: Positivo-didáticos, 2013. 

PERUZZO, Francisco Miragaia; CANTO, Eduardo Leite do.  Química na abordagem do cotidiano, vol. 1. 4ª 

edição. São Paulo: Moderna, 2010. 

 

Complementar 

 

FELTRE, Ricardo.  Química: Química Geral, vol. 1. 7ª edição. São Paulo: Moderna, 2008. 

REVISTA QUÍMICA NOVA NA ESCOLA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 1995-2015.  

ROCHA, Júlio César; ROSA, André Henrique; CARDOSO, Arnaldo Alves. Introdução a Química Ambiental. 2ª 

edição. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

USBERCO, João; SALVADOR, Edgard. Química geral, vol. único. 9ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. 

 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do Componente Curricular: QUÍMICA 

Curso: Técnico Integrado em Meio Ambiente 

Série/Período: 2º ano 

Carga Horária: 80h Carga Horária Teórica: 65h Carga Horária Prática: 15h  

Docente Responsável: 

EMENTA 

O estudo das soluções: formas de expressar a concentração das soluções; quantidade de matéria e o mol/L; 

misturas de soluções; propriedades coligativas; a química da água e a poluição. Termodinâmica Química: 

capacidade calorífica; reações endotérmicas e exotérmicas; entalpia, lei de Hess; as máquinas e os 

combustíveis – questões ambientais. Cinética Química: a velocidade das reações; requisitos microscópicos para a 

realização de uma reação química; fatores que influenciam a velocidade; catalisadores; CFCs como catalisadores 

da destruição da camada de ozônio; lei da ação das massas; tempo de decomposição e materiais biodegradáveis. 

Equilíbrio Químico: equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico; equilíbrio molecular; constantes de equilíbrio; 

fatores que deslocam o equilíbrio; equilíbrios iônicos; produto de solubilidade; a química da água e o equilíbrio. 

Relações da Química com as tecnologias, a sociedade e o meio ambiente. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Conhecer os conceitos físico-químicos que regem as transformações, abrangendo a termodinâmica, a 

cinética e o equilíbrio químico, e associar estes conceitos ao mundo e o cotidiano, discutindo as 

consequências da utilização tecnológica e industrial da química no meio ambiente. 

 

Específicos 

 Conhecer as soluções, as unidades de mistura entre componentes químicos;  

 Estudar a termodinâmica química e compreender as transferências de energia; conhecer as máquinas e 

seus combustíveis; avaliar criticamente o impacto socioambiental da tecnologia; 

 Discutir a velocidade das reações e os fatores que a modificam; estudar o tempo de decomposição dos 

materiais e o impacto dos catalisadores; 

 Estudar o equilíbrio químico e os fatores que o deslocam; estudar o equilíbrio natural dos oceanos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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I - O estudo dos gases 

1. Conceitos fundamentais: pressão, volume e temperatura 

2. Leis empíricas dos gases  

3. Lei dos gases ideais  

4. Misturas gasosas: lei de Dalton 

5. Teoria cinética dos gases 

6. Introdução à química da atmosfera. 

 

II - O estudo das soluções 

1. A noção de concentração – soluto e solvente.  

2. Preparação de soluções.  

3. A molaridade.  

4. Mistura de soluções.  

5. Diluição.  

 

III - Propriedades Coligativas  

1. Tonoscopia.  

2. Ebulioscopia.  

3. Crioscopia.  

4. Osmoscopia.  

 

IV - A poluição da água: concentração de resíduos  

 

V - Termodinâmica química 

1. Capacidade calorífica.  

2. Reações endotérmicas e exotérmicas. 

3. O calor de uma reação química.  

4. Entalpia. 

5. Lei de Hess. 

6. Energia das ligações. 

7. As máquinas e os combustíveis. 

VI - Cinética química 

1. Velocidade das reações.  

2. Fatores que alteram a velocidade das reações.  

3. Catalisadores. 

4. Lei da ação das massas 

5. Tempo de meia-vida. 

6. Tempos de decomposição de materiais. 

7. CFCs e a destruição da camada de ozônio. 

 

VII - Equilíbrio Químico  

1. Equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico.  

2. Equilíbrios moleculares.  

3. Constantes de equilíbrio, Kc e Kp.  

4. Equilíbrios iônicos. 

5. Produto iônico da água. 

6. pH e pOH. 

7. Produto de solubilidade. 

8. A química dos oceanos e o equilíbrio. 

 

VIII - Eletroquímica 

 1. Reações de oxirredução. 

 2. Eletrólise: leis de Faraday. 

 3. Potenciais de redução. 

 4. Pilhas. 

 5. Resíduos químicos das pilhas e baterias. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos audiovisuais e 

computacionais de modo a estabelecer um processo de ensino-aprendizagem significativo. Serão aplicados 

trabalhos individuais e em grupo, apresentações de seminários e listas de exercícios. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliações escritas; 

 Relatórios de algumas atividades práticas; 

 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

 O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

 O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

 O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, pincéis coloridos, projetor multimídia, experimentos realizados em laboratório específico. 

PRÉ-REQUISITO 

Aprovação no 1º ano do curso de Química. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

FONSECA, Martha Reis Marques da. Química (Ensino Médio), vol. 2. 1ª edição. São Paulo: Ática, 2014. 

PACHECO, Jaílson Rodrigo. Positivo Química, vol. 2. 1ª edição. Lisboa: Positivo-didáticos, 2013. 

PERUZZO, Francisco Miragaia; CANTO, Eduardo Leite do. Química na Abordagem do Cotidiano, vol. 2. 4ª 

edição. São Paulo: Moderna, 2010. 

 

Complementar 

 

FELTRE, Ricardo. Química: Físico-Química, vol. 2. 7ª ed. São Paulo: Moderna, 2008. 

REVISTA QUÍMICA NOVA NA ESCOLA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 1995-2015. 

ROCHA, Júlio César; ROSA, André Henrique; CARDOSO, Arnaldo Alves. Introdução à Química Ambiental. 2ª 

edição. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

USBERCO, João; SALVADOR, Edgard. Química geral, vol. único. 9ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA 

Curso: INTEGRADO EM MEIO AMBIENTE 

Série/Período: 3° ANO 

Carga Horária: 100 h Horas Teóricas: 80 h Horas Práticas: 20 h 

Docente Responsável:  

EMENTA 

O aprendizado da disciplina Química permite aos alunos uma maior compreensão dos fenômenos e das 

atividades naturais e/ou antrópicas que os cercam, possibilitando àqueles meios e subsídios para julgar as 

informações oriundas do seu cotidiano e dos mais diversos meios de comunicação. Para tanto, a presente 

disciplina, na determinada série, compreende os seguintes conteúdos/temas: (1) Introdução à Química Orgânica; 

(2) Funções Orgânicas; (3) Reações Orgânicas; (4) Isomeria Constitucional e Espacial; (5) Radiatividade; e (6) 

Relações da Química com as Tecnologias, a Sociedade e o Meio Ambiente. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Possibilitar aos alunos a apreensão de conhecimentos básicos da Ciência Química (estrutura, 

propriedades e transformações da matéria, com enfoque em Química Orgânica e Química Ambiental), 

através da construção de vínculos autênticos entre aprendizado e aprendiz, inserindo os respectivos 

conhecimentos na dimensão do cotidiano do aluno, o que, por sua vez, possibilita meios aos alunos para 

compreender os fenômenos naturais e antrópicos que os cercam. 

 

Específicos 

As competências a serem desenvolvidas na disciplina de Química, em consonância com a parte III dos PCNEM 

(Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio), estão listadas a seguir: 

 Reconhecer que a Química como uma construção antrópica e histórica, compreendendo as implicações 

políticas, sociais e econômicas do fazer científico; 

 Utilizar apropriadamente conceitos científicos, tais como os relativos a funções e reações orgânicas, 

radioatividade, hibridização etc.; 
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 Identificar os diferentes tipos de funções orgânicas; 

 Prever produtos de reações orgânicas, tendo o conhecimento de seus reagentes e condições reacionais; 

 Reconhecer e compreender os diferentes tipos de isomeria constitucional e espacial; 

 Compreender as características da radioatividade e o funcionamento de reações nucleares; 

 Identificar relações entre conhecimento científico, produção tecnológica e condições de vida, no mundo 

de hoje e em sua evolução histórica; 

 Compreender os códigos e símbolos próprios da Química Orgânica e Nuclear e saber transitar entre as 

linguagens simbólicas e discursivas das transformações que aquelas representam; 

 Compreender e utilizar conceitos químicos dentro de uma visão macroscópica, microscópica e 

representativa; 

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

correspondência em Química Orgânica); 

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

ambiente. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. Introdução à Química Orgânica 

1. O que é Química Orgânica? 

2. O átomo de carbono. 

3. Compostos de carbono. 

II. Funções Orgânicas 

1. Hidrocarbonetos: conceitos, classificações e nomenclaturas. 

2. Funções Oxigenadas: conceitos, classificações e nomenclaturas. 

3. Funções Nitrogenadas: conceitos, classificações e nomenclaturas. 

4. Funções Sulforadas: conceitos, classificações e nomenclaturas. 

5. Funções Halogenadas: conceitos, classificações e nomenclaturas. 

6. Organometálicos: conceitos, classificações e nomenclaturas. 

7. Estrutura e propriedades físicas dos compostos orgânicos. 

 

III. Reações Orgânicas 

1. Reações de Adição. 

2. Reações de Substituição. 

3. Reações de Eliminação. 

4. Outras reações orgânicas. 

 

IV. Isomeria Constitucional e Espacial 

1. Isomeria: conceitos, caracterização e classificações. 

2. Isomeria Constitucional: de cadeia, de posição, de função, de compensação e tautomeria. 

3. Isomeria Espacial: óptica e geométrica. 

4. Importância do conhecimento da isomeria de moléculas para o desenvolvimento de novas substâncias. 

 

V. Radioatividade 

1. Histórico: modelo Atômico de Rutherford e seus experimentos. 

2. Partículas subatômicas. 

3. Decaimento radioativo. 

4. Reações nucleares. 

5. Fissão e fusão nuclear. 

6. Relação entre radioatividade, saúde e problemas ambientais. 

 

VI. Relações da Química com as Tecnologias, a Sociedade e o Meio Ambiente 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A disciplina de Química será trabalhada utilizando-se uma miscelânea de métodos e técnicas de ensino, 

adaptando-os, conforme seja necessário, às diversas situações que surjam em sala de aula, de modo a possibilitar 

uma construção do conhecimento de Química mais dinâmica, interativa e significativa. Portanto, para a definição 

das atividades didáticas a serem escolhidas, serão considerados diversos critérios, tais como 1) objetivos 

educacionais; 2) estrutura do(s) assunto(s); 3) tipo de aprendizagem envolvida; 4) tempo disponível; 5) 

estrutura(s) do ambiente de aprendizagem; 6) aceitação e experiência dos alunos; etc. 

Com base na análise desses critérios por parte do professor (individualmente ou com o apoio dos demais 

profissionais da equipe pedagógica), os principais métodos de ensino (diretos – teacher-centered – ou indiretos – 

student-centered –; individualizados ou socializados ou sócio-individualizados), utilizados na presente disciplina 

serão: 
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1) Método expositivo (ME, baseado na Teoria de David Ausubel); 

2) Aprendizagem pela descoberta guiada (Guide Discovery Learning – GDL, baseada nas Teorias de John 

Dewey, Jerome Bruner, Jean Piaget, entre outros); 

3) Aprendizagem por pesquisa (Inquiry-Based Learning – IBL, baseada nas Teorias de John Dewey, 

Jerome Bruner, Jean Piaget, entre outros); 

4) Aprendizagem baseada no Estudo de Caso (Case Study-Based Learning – CSBL, baseada nas Teorias 

de John Dewey, Jerome Bruner, Jean Piaget, entre outros); 

5) Aprendizagem baseada em problemas (Problem-Based Learning – PBL, baseada nas Teorias de John 

Dewey, Jerome Bruner, Jean Piaget, entre outros). 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Considerando a avaliação como um processo contínuo e cumulativo, os alunos serão avaliados em todo o 

processo de ensino-aprendizagem durante as aulas de Química através da 1) observação do nível de participação, 

interação e desenvolvimento dos alunos durante as mesmas, assim como a frequência daqueles, e 2) aplicação de 

instrumentos de avaliação para efeitos de quantificação do respectivo processo avaliativo. Dentre os 

instrumentos de avaliação que poderão ser utilizados constam: 

 Avaliações escritas/orais individuais ou em grupo (dupla, trio etc.); 

 Avaliações experimentais individuais ou em grupo (dupla, trio etc.); 

 Trabalhos de pesquisa orientados, individuais ou em grupo (dupla, trio etc.); 

 Atividades de avaliação complementares extraclasse, individuais ou em grupo (dupla, trio etc.); 

 Elaboração, individual, de gêneros textuais sobre os diversos temas contidos no conteúdo programático 

da disciplina; 

 Desenvolvimento, conclusão e apresentação de cartazes, maquetes, modelos bi- ou tridimensionais, 

material escrito etc. sobre os diversos temas contidos no conteúdo programático da disciplina. 

Considerando a quantificação da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, vale a pena ressaltar que: 

 O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará a Avaliação Final. 

 O aluno que apresentar desempenho inferior a 17% estará automaticamente reprovado na disciplina.  

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Os recursos didáticos que serão utilizados durantes as aulas são: 1) quadro branco e caneta para quadro branco; 

2) recursos computacionais (softwares, aplicativos etc.) e projetores de imagem; 3) livros didáticos; 4) material 

bibliográfico complementar (apostilas, artigos, reportagens, revistas etc.); 5) materiais didáticos concretos 

(modelos bi- e tridimensionais, maquetes etc.); 6) reagentes, equipamentos, utensílios e vidrarias de laboratório 

e/ou materiais alternativos para as unidades experimentais. 

PRÉ-REQUISITO 

Aprovação no 2º ano do curso de Química. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

FONSECA, M. R. M. Química: Química Orgânica, vol. 3. 1
a
 ed. São Paulo: Editora Ática, 2014. 

PACHECO, J. R. Positivo Química, vol. 3. 1ª ed. Liboa: Positivo-didáticos, 2013. 

PERUZZO, F. M.; CANTO, E. L. Química na Abordagem do Cotidiano: Química Orgânica, vol. 3. 4
a
 ed. São 

Paulo: Editora Moderna, 2010. 

 

Complementar 

FELTRE, R. Química: Química Orgânica, vol. 3. 7ª ed. São Paulo: Editora Moderna, 2008. 

REVISTA QUÍMICA NOVA NA ESCOLA. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 1995-2015. 

USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química, vol. Único. 9ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. 

ROCHA, J. C.; ROSA, A. H.; CARDOSO, A. A. Introdução à Química Ambiental. 2ª ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2004. 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Física 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio 

Série: 1
º 
Ano 



87 

 

Carga Horária: 80h/a (67 h/r) 

Docente Responsável:  

EMENTA 

A natureza da Ciência; Os métodos científicos; Força e movimento; Estática e Hidrostática; Impulso e 

quantidade de movimento; Energia e trabalho; Gravitação Universal 

OBJETIVOS 

GERAL 

Compreender de uma forma geral os fenômenos físicos cotidianos e mais específicos em nosso meio, 

tornando-se capaz de compreender e explicar situações físicas do dia a dia através do método científico.  

Específicos 

 Calcular as diversas grandezas físicas em nosso cotidiano; 

 Calcular velocidades médias e instantâneas de móveis; 

 Calcular forças envolvidas em vários processos físicos de nosso dia a dia; 

 Identificar parâmetros da Física que poderão afetar um dado fenômeno físico;  

 Ordenar os processos físicos em situações do cotidiano que envolvam movimento e 

força; 

 Compreender os fenômenos de nosso Universo em grande e pequena escala; 

 Entender o movimento de planetas e satélites de uma forma científica atual;  

 Executar procedimentos de medições utilizando adequadamente os instrumentos de 

medidas da Física; 

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

expressão de saber físico.  

 Discriminar e traduzir as linguagens matemáticas e discursivas entre si; 

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

modelos físicos, generalizar de uma a outra situação, prever, avaliar, analisar 

previsões; 

 Entender os conceitos sobre a estática dos fluidos, densidade e flutuabilidade dos 

objetos; 

 Entender e explicar as diversas situações na física que envolvem fluidos em repouso. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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 Medição  

 O sistema internacional de unidades; 

 Mudanças de unidade; 

 Tempo, espaço e massa. 

 Movimento uniforme e acelerado; 

 Velocidade média e instantânea; 

 Aceleração; 

 Equação de Torricelli; 

 Equação horária do movimento acelerado; 

 Efeitos da aceleração 

 Leis de Newton 

 Lei da Inercia e o movimento inercial; 

 2ª lei de Newton; 

 Lei da Ação e reação; 

 Blocos e tensão; 

 Trabalho e Energia 

 Energia cinética e potencial; 

 Teorema do trabalho e energia; 

 Conservação da energia; 

 Gravitação Universal 

a.As três leis de Kepler; 

 O sistema solar 

 Movimentos de planetas e satélites; 

  Lei da Gravitação Universal de Newton; 

 Satélites em órbita 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aula expositiva dialógica (vice-versa), exposição via internet através de telão; 

documentário, clipe e etc. Exposição de slides via data-show, resumos de textos pré 

selecionados, resolução de exercícios, utilização de recursos instrucionais(lápis, 

quadro e apostila).  

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Serão realizadas provas objetivas e discursivas ao final de cada módulo;  

 Listas de exercícios complementares e atividades em sala;  
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RECURSOS NECESSÁRIOS 

Salas de aulas, quadros, lápis, data-show, internet, computadores e apostilas.  

BIBLIOGRAFIA 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física 1:         

Mecânica. 7ed. São Paulo: LTC, 6. v.1.  

 

JUNIOR, Francisco Ramalho; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo A. de Toledo. 

Os fundamentos da Física- Volume 1. 9.ed . São Paulo: Editora Moderna, 2007. 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Física 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio 

Série/Período: 2º Ano 

Carga horária: 67 h 

Docente Responsável:  

 

EMENTA 

Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de sua história e relação com o contexto cultural, 

social, político e econômico. Compreender a evolução dos meios tecnológicos e sua relação dinâmica com a 

evolução de conhecimento científico. Ser capaz de emitir juízos de valor em relação à situação sociais que 

envolvam aspectos físicos ou tecnológicos relevantes no tocante as temáticas: termologia, óptica e ondulatória. 

OBJETIVOS 

Geral 
 

Abordar conceitos, métodos e práticas de termologia, óptica e ondulatória de um modo diferente 

evitando a prática de aulas tradicionais atrelados a construção de sistemas que evidencie estes conhecimentos. 

 

 
Específicos 

 

 Reconhecer e utilizar adequadamente, na forma oral e escrita, símbolos, códigos e nomenclaturas da 

linguagem científica; 

 Identificar em dada situação-problema as informações ou variáveis relevantes e possíveis estratégias 

para resolvê-la; 

 Elaborar comunicações orais ou escritas para relatar, analisar e sistematizar eventos, fenômenos, 

experimentos, questões; 

 Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e representações: sentenças, 

equações, esquemas, diagramas, tabelas, gráficos e representações geométricas; 

 Consultar, analisar e interpretar textos e comunicações de ciência e tecnologia veiculadas por diferentes 

meios; 

 Analisar, argumentar e posicionar-se criticamente em relação a temas de ciência e tecnologia; 

 Identificar fenômenos naturais ou grandezas em dado domínio do conhecimento científico, estabelecer 

relações; identificar regularidades, invariantes e transformações; 

 Selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo, representar dados e utilizar escalas, fazer 

estimativas, elaborar hipóteses e interpretar resultados; 

 Compreender a relação entre a mudança de temperatura e a mudança de estado da matéria; 

 Reconhecer as propriedades térmicas dos materiais e os diferentes processos de troca de calor; 

 Estudar as máquinas térmicas e a impossibilidade na construção de máquinas térmicas com rendimento 

total; 
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 Entender o comportamento de propagação da luz; 

 Associar as características de obtenção de imagens a propriedades físicas da luz, para explicar, 

reproduzir, variar ou controlar a qualidade das imagens produzidas; 

 Conhecer os diferentes instrumentos ou sistemas que servem para ver, melhorar e ampliar a visão: 

olhos, óculos, telescópios, microscópios etc., visando utilizá-los adequadamente, bem como 

relacionados a acústica/ondulatória. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I – Termologia 

 Calor  

 Temperatura 

 Escalas Termométricas 

 Celsius 

 Fahrenheit 

 Kelvin 

 Dilatação  

 Linear 

 Superficial 

 Volumétrica  

 Calorimetria. 

 Capacidade térmica 

 Calor específico 

 Transmissão de calor 

 Mudanças de estado da matéria 

 Transmissão de calor 

 Estudo dos gases 

 Transformações gasosas 

 Energia interna 

 Termodinâmica 

 Leis da termodinâmica 

II - Óptica 

 Óptica Geométrica 

 Fontes de Luz 

 Meios de propagação da Luz 

 Princípios de propagação da luz 

 Cores 

 Câmara Escura 

 

 Reflexão da luz  

 Espelho plano 

 Espelho esférico  

 Refração da luz 

 Lentes 

 

 Transmissão de calor 

Estudo dos gases 

 Transformações gasosas 

 Energia interna 

 Termodinâmica 

 Leis da termodinâmica 
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III – Ondulatória 

 MHS – Movimento Harmônico Simples 

  Movimentos Periódicos 

 Energia 

 Gráficos  

 Pêndulo Simples 

 Ondas 

 Natureza das Ondas 

 Tipos de Ondas 

 Velocidade das Ondas 

 Ondas Periódicas 

 Propriedades das Ondas 

 Reflexão 

 Refração 

 Difração 

 Polarização 

 Efeito Doopler 

 

 Acústica 

 Ondas Sonoras 

 Velocidade do Som 

 Qualidades Fisiológicas do Som 

 Altura 

 Intensidade 

 Timbre 

 Propriedades das Ondas Sonoras 

 Reflexão 

 Refração 

 Interferência  

  

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva dialogada; trabalhos individuais e em grupo; leitura prévia dos conteúdos e discussão sobre os 

mesmos; leitura de romances para apresentação de seminários e debates; resolução de exercícios; produção e 

reescrita de redações escolares. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Todas as atividades desenvolvidas pelos educandos serão avaliadas no processo ensino-aprendizagem O 

educando será, ainda, avaliado por meio de prova, seminário, trabalhos escritos e/ou orais e participação nas 

aulas Ao final de cada conteúdo serão realizadas avaliações diagnósticas, para que o educando possa se auto 

avaliar.  

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco; TV; DVD; computador; projetor de imagem; material elaborado pelo professor; livro didático; 

Materiais recicláveis e de baixo custo para a realização de experimentos. 

PRÉ-REQUISITO 

Aprovação no 1º ano do curso de Física. 

REFERÊNCIAS 

Básica 

 

BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: Ministério da Educação e Cultura, 

1998.  

_______, PCN+: ensino médio: orientações complementares aos Parâmetros Curriculares nacionais: 

(ciências da natureza e suas tecnologias). Brasília: Ministério da Educação e Cultura, 2002.   

GASPAR, A. Física, vol. único – São Paulo: Ática, 2005. 

MÁXIMO, A.; ALVARENGA, B. Física: volume 1. São Paulo: Scipione, 2005. 

MENDES, I. A. Didática – Aula 08. Natal, RN: EDUFRN, 2006. 

RAMALHO, F.; NICOLAU, G. F; TOLEDO, P. A. Os Fundamentos da Física 2. 9. ed. São Paulo: Moderna, 

2007. 
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Complementar 
 

NEWTON, V. B.; HELOU, R. D.; GUALTER, J. B. Tópicos da Física 2. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

SILVA, D. Física: vencer desafios. São Paulo: Lisboa Editora, 2006. 

SAMPAIO, J. L.; CALÇADA, C. Física: volume único. 3. ed. São Paulo: Atual, 2008. 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Física 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio 

Série/Período: 3º Ano 

Carga horária: 80 h 

Docente Responsável:  

EMENTA 

Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de sua história e relação com o contexto cultural, 

social, político e econômico. Compreender a evolução dos meios tecnológicos e sua relação dinâmica com a 

evolução de conhecimento científico. Ser capaz de emitir juízos de valor em relação à situação sociais que 

envolvam aspectos físicos ou tecnológicos relevantes no tocante as temáticas: eletricidade, magnetismo e física 

moderna. 

OBJETIVOS 

Geral 
 

Abordar conceitos, métodos e práticas de eletricidade, magnetismo e física moderna de um modo 

diferente evitando a prática de aulas tradicionais atrelados a construção de sistemas que evidencie estes 

conhecimentos. 

 

Específicos 

 

 Reconhecer e utilizar adequadamente, na forma oral e escrita, símbolos, códigos e nomenclaturas da 

linguagem científica; 

 Identificar em dada situação-problema as informações ou variáveis relevantes e possíveis estratégias 

para resolvê-la; 

 

 experimentos, questões; 

 Ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e representações: sentenças, 

equações, esquemas, diagramas, tabelas, gráficos e representações geométricas; 

 Consultar, analisar e interpretar textos e comunicações de ciência e tecnologia veiculadas por diferentes 

meios; 

 Analisar, argumentar e posicionar-se criticamente em relação a temas de ciência e tecnologia; 

 Identificar fenômenos naturais ou grandezas em dado domínio do conhecimento científico, estabelecer 

relações; identificar regularidades, invariantes e transformações; 

 Selecionar e utilizar instrumentos de medição e de cálculo, representar dados e utilizar escalas, fazer 

estimativas, elaborar hipóteses e interpretar resultados; 

 Compreender os processos de eletrização entendendo como se dá as interações elétricas; 

 Conhecer alguns componentes do circuito elétrico e suas funções; 

 Compreender o funcionamento dos geradores elétricos e os processos de transformações de energia 

envolvidos na produção de energia elétrica; 

 Em aparelhos e dispositivos elétricos residenciais, identificar seus diferentes usos e o significado das 

informações fornecidas pelos fabricantes sobre suas características (voltagem, corrente, potência etc.);  

 Dimensionar o custo do consumo de energia em uma residência; 

 Entender os processos de magnetização dos materiais; 

 Compreender fenômenos magnéticos para explicar, por exemplo, o magnetismo terrestre, o campo 

magnético de um ímã, a magnetização de materiais ferromagnéticos ou a inseparabilidade dos polos 

magnéticos; 

 Reconhecer a relação entre fenômenos magnéticos e elétricos para explicar o funcionamento de motores 
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elétricos e seus componentes, interações envolvendo bobinas e transformações de energia; 

 Conhecer os diferentes instrumentos ou sistemas que servem para comunicação e/ou interação frutos da 

física moderna. 

 Elaborar comunicações orais ou escritas para relatar, analisar e sistematizar eventos, fenômenos, 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I - Eletrostática 

 Processos de Eletrização 

 Atrito 

 Contato 

 Indução  

 Força elétrica  

 Campo elétrico  

 Potencial elétrico 

 Diferença de potencial  

 Capacitores 

II – Eletrodinâmica 

 Corrente elétrica 

 Resistores 

 Associação de resistores 

 Associação em Série 

 Associação em Paralelo 

 Associação Mista 

 Geradores elétricos 

 Receptores elétricos 

 Potência elétrica 

 Energia elétrica 

 Medidas elétricas 

III - Eletromagnetismo 

 Imãs 

 Magnetização 

 Força magnética  

 Campo magnético 

 Indução eletromagnética 

 Fontes de campo magnético   
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IV - Física Moderna 

 Relatividade 

 Relatividade Clássica 

 Relatividade Galileana 

 Relatividade Einstein 

 Contração do comprimento 

 Dilatação do tempo 

 Física Quântica 

 Efeito fotoelétrico 

 Átomo de Bohr 

 Dualidade onda-partícula 

 Princípio da incerteza 

 Física Nuclear  

 Foças fundamentais da natureza 

 Antipartículas 

 Partículas fundamentais da matéria 

 Radioatividade 

 Fissão nuclear 

 Fusão nuclear 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva dialogada; trabalhos individuais e em grupo; leitura prévia dos conteúdos e discussão sobre os 

mesmos; leitura de romances para apresentação de seminários e debates; resolução de exercícios; produção e 

reescrita de redações escolares. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Todas as atividades desenvolvidas pelos educandos serão avaliadas no processo ensino-aprendizagem O 

educando será, ainda, avaliado por meio de prova, seminário, trabalhos escritos e/ou orais e participação nas 

aulas Ao final de cada conteúdo serão realizadas avaliações diagnósticas, para que o educando possa se auto 

avaliar.  

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco; TV; DVD; computador; projetor de imagem; material elaborado pelo professor; livro didático; 

Materiais recicláveis e de baixo custo para a realização de experimentos. 

PRÉ-REQUISITO 

Aprovação no 2º ano do curso de Física. 

REFERÊNCIAS 

 

Básica 

 

BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: Ministério da Educação e Cultura, 

1998.  

_______, PCN+: ensino médio: orientações complementares aos Parâmetros Curriculares nacionais: 

(ciências da natureza e suas tecnologias). Brasília: Ministério da Educação e Cultura, 2002.   

GASPAR, A. Física, vol. único – São Paulo: Ática, 2005. 

MENDES, I. A. Didática – Aula 08. Natal, RN: EDUFRN, 2006. 

RAMALHO, F.; NICOLAU, G. F; TOLEDO, P. A. Os Fundamentos da Física 3. 9. ed. São Paulo: Moderna, 

2007. 

SAMPAIO, J. L.; CALÇADA, C. Física: volume único. 3. ed. São Paulo: Atual, 2008. 

 
 

Complementar 
 

NEWTON, V. B.; HELOU, R. D.; GUALTER, J. B. Tópicos da Física 3. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

SILVA, D. Física: vencer desafios. São Paulo: Lisboa Editora, 2006. 

MÁXIMO, A.; ALVARENGA, B. Física: volume 1. São Paulo: Scipione, 2005. 
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PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Biologia 

Curso: Técnico Integrado em Meio Ambiente 

Série/ 1º Ano 

Carga Horária: 80h/a (67 h/r)   

Docente Responsável:  

EMENTA 

Introdução à Biologia e princípios de Ecologia. Vida, características dos seres vivos e composição 

química dos seres vivos. Níveis de organização dos seres vivos. A origem da vida e Biologia celular. 

Membranas celulares, citoplasma, núcleo e divisão celular. Embriologia e histologia animal. 

OBJETIVOS 

GERAL 

 

 Aplicar os conceitos estudados ao cotidiano, percebendo a necessidade do estudo da Biologia 

para compreensão de fenômenos diários, assim como desenvolver aos alunos a capacidade de 

conhecer, pensar, analisar e tomar decisões acerca da vida, de  forma  global e contextualizada.  

 

ESPECÍFICOS 

 

 Compreender o papel do homem na natureza e fenômenos biológicos; 

 Desenvolver o pensamento do homem como participante ativo no equilíbrio ecológico do 

ecossistema; 

 Estender maior responsabilidade ambiental; 

 Relacionar a biologia a outras áreas do conhecimento; 

 Verificar a importância da Biologia como ciência inserida na história da humanidade; 

 Descrever e classificar as substâncias químicas integrantes do meio celular; 

 Diferenciar células procariontes de células eucariontes; 

 Caracterizar membrana celular e parede celular; 

 Citar as funções da membrana celular; 

 Descrever forma e função das organelas citoplasmáticas; 

 Identificar em fotos ou desenhos da mitose e meiose, as fases em que a mesmas se encontram; 

 Reconhecer as principais diferenças entre mitose e meiose; 

 Identificar o desenvolvimento embrionário humano e animal; 

 Compreender cada tipo de tecidos animais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. Introdução à Biologia e princípios de Ecologia 

1. Vida e composição química dos seres vivos 

2. Vida e energia 

3. Ciclos da matéria, sucessão ecológica e desequilíbrios ambientais 

4. Biomas, ecossistemas e populações 

5. Relações entre os seres vivos 
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II. Origem da vida e Biologia celular 

1. Origem da vida  

2.  Introdução à Citologia e membranas celulares 

3.  Citoplasma e organelas 

4.  Metabolismo energético da célula 

5.  Núcleo e divisão celular 

 

III. Embriologia animal  

1. Gametogênese 

2. Fecundação 

3. As fases do desenvolvimento embrionário 

4. Anexos embrionários 

5. O desenvolvimento embrionário humano 

 

III.  Histologia animal  

1. A multicelularidade 

2. Tecido epitelial 

3. Tecidos conjuntivos 

4. Tecido muscular 

5. Tecido nervoso 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Utilização do livro-texto; 

 Construção de mapas de conceitos; 

 Vídeos relacionados ao assunto; 

 Discussão de conceitos relacionando o conteúdo ao cotidiano; 

 Utilização de experimentos (quando conteúdo e condições permitirem); 

 Trabalhos em forma de seminários, para socialização do conhecimento; 

 Utilização do computador para visualizar células em 3D; 

 Consultas em biblioteca e na internet; 

 Elaboração e execução de projetos visando à experimentação em laboratório e em campo. 

 Aulas expositivas; 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliações escritas; 

 Relatórios de algumas atividades práticas; 

 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

 O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

 Resoluções de atividades propostas do livro-texto;  

 Exercícios extras; avaliações escritas com ou sem consultas bibliográficas e resultado final 

será composto do desempenho geral do aluno. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro Branco; 

 Lousa digital; 

 Pinceis Coloridos; 

 Projetor Multimídia; 

 Computadores; 

 Computação virtual; 

 Equipamentos laboratoriais; 

 Livros. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

 MENDONÇA, Vivian L. Biologia: ecologia, origem da vida e biologia celular, embriologia 

e histologia. Ensino médio. v.1. 2ª. ed. São Paulo: AJS, 2013. 410 p. 
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 AMABIS, J. M. & MARTHO, G. R. Biologia das células. v.1. 2ª ed. São Paulo: Moderna, 

2010. 440 p. 

 

 SILVA JÚNIOR, César; SASSON, Sezar; CALDINI JÚNIOR, Nelson. Biologia. v.1. 10ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2011. 447 p. 

 

 

COMPLEMENTAR 

 JUNQUEIRA, Luiz Carlos; CARNEIRO, José. Biologia celular. 8 ed.. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2005, 332 p. 

 

 LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia. v. 1. 2ª ed. São Paulo: 

Ática, 2013. 400 p. 

 

 LOPES, S. Biologia. Volume único. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 606 p. 

 

 OZORIO, Tereza Costa. Ser protagonista: Biologia, 1º ano. 2ª ed. São Paulo: SM, 2013. 320 

p. 

 

 Informações de sites da Internet. 

 

 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Biologia 

Curso: Técnico Integrado em Meio Ambiente 

Série/ 2º ANO 

Carga Horária: 80h/a (67h/r)   

Docente Responsável:  

EMENTA 

Introdução ao estudo dos seres vivos e diversidade biológica I. Diversidade biológica II: Plantas. Diversidade 

biológica III: Animais. 

OBJETIVOS 

Geral 

Perceber a importância de, no estudo científico dos seres vivos, existirem regras de nomenclatura e de 

classificação, a fim de padronizar e permitir a comunicação entre cientistas do mundo inteiro, além de perceber a 

Evolução como conceito central da Biologia, no qual se baseia atualmente a classificação dos seres vivos. 

 

 

Específicos 

 

 Compreender que a classificação biológica organiza a diversidade dos seres vivos e facilita seu estudo, 

além de apontar as possíveis relações de parentesco evolutivo entre diferentes grupos de organismos; 

 Reconhecer a estrutura geral dos vírus, sua relativa simplicidade estrutural e bioquímica quando 

comparados a qualquer outro grupo de organismos. Relacionar essa relativa simplicidade ao fato de eles 

serem parasitas intracelulares obrigatórios; 

 Identificar os reinos da natureza segundo a organização celular, nutrição e reprodução, bem como os 

seus principais representantes; 

 Conhecer os principais grupos de plantas atuais - briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas - 

identificando suas características básicas, caracterizando os órgãos vegetais relacionando-os com suas 

respectivas funções; 

 Reconhecer e caracterizar os filos animais de invertebrados e vertebrados. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. Introdução ao estudo dos seres vivos e diversidade biológica I 

1. Classificação dos seres vivos 

2. Vírus 

3. Moneras  

4. Protistas 

5. Fungos 

  

II. Diversidade biológica II: Plantas 

1. Os grandes grupos de plantas 

2. Morfologia e histologia das angiospermas 

3. Fisiologia das fanerógamas 

 

III. Diversidade biológica III: Animais 

1. Introdução ao Reino Animal: Porífera e Cnidária 

2. Platyhelminthes e Nematoda 

3. Mollusca e Annelida 

4. Arthropoda 

5. Echinodermata 

6. Filo Chordata – Peixes 

7. Anfíbios 

8. Répteis 

9. Aves 

10. Mamíferos 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Utilização do livro-texto 

 Exposição participada dos conteúdos 

 Projeção de slides/filmes relacionados ao tema da aula 

 Construção de mapas de conceitos 

 Discussão de conceitos relacionando o conteúdo ao cotidiano 

 Elaboração e apresentação de seminários para socialização do conhecimento 

 Confecção de resumos de conteúdos referentes aos temas estudados. 

 Consultas ao acervo da biblioteca local e na internet 

 Elaboração e execução de projetos visando à experimentação em laboratório e em campo 

 Resolução de exercícios com questões teóricas e práticas individuais e em grupo 

 Realização de simulados com questões e perfis do ENEM. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Realizada de forma continuada, com base em: 

 Resoluções de atividades propostas (questões do livro-texto; exercícios extras; avaliações escritas com 

ou sem consultas bibliográficas; simulados com questões do ENEM); 

 Relatórios de aulas práticas; 

 Avaliação individual e qualitativa. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro e pinceis; 

 Livros; 

 Equipamentos de multimídia; 

 Computadores; 

 Equipamentos laboratoriais; 

 Projetos de iniciação a pesquisa 

PRÉ-REQUISITO 

Aprovação no 1º ano do curso de Biologia.  

BIBLIOGRAFIA 
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Básica 

 

MENDONÇA, Vivian L. Biologia: os seres vivos. v. 2. 2ª. ed. São Paulo: AJS, 2013.408 p. 

AMABIS, J. M. & MARTHO, G. R. Biologia dos organismos. v. 2. 2ª ed. São Paulo: Moderna, 2010. 584 p. 

SILVA JÚNIOR, César; SASSON, Sezar; CALDINI JÚNIOR, Nelson. Biologia. v.2. 10ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011. 575 p. 

 

Complementar 

 

CASTRO, Paulo R. C.; KLUGE, Ricardo A. e PERES, Jázaro E. P. Manual de Fisiologia Vegetal: teoria e 

prática. Piracicaba: Editora Agronômica Ceres. 2005. 650 p. 

LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia. v. 2. 2ª ed. São Paulo: Ática, 2013. 408 p. 

OZORIO, Tereza Costa. Ser protagonista: Biologia, 2º ano. 2ª ed. São Paulo: SM, 2013. 320p. 

RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray F. & CURTIS, Helena. Biologia Vegetal. 7 Ed. Rio De Janeiro: Editora 

Guanabara. 2007. 724 p. 

TAIZ, Lincoln; ZEIGER, Eduardo. Fisiologia Vegetal. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 719 p. 

 

 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Biologia 

Curso: Técnico Integrado em Meio Ambiente 

Série/ 3º ANO 

Carga Horária: 80h/a (67h/r)   

Docente Responsável:  

EMENTA 

O ser humano: evolução, fisiologia e saúde. Genética. Evolução 

OBJETIVOS 

Geral 

 

 Conhecer a evolução do homem, as funções básicas do organismo humano e suas características 

genéticas, possibilitando que esses conhecimentos sejam relacionados às condições de saúde do 

indivíduo e da população. 

 

Específicos 

 

 Perceber o surgimento da espécie humana como parte da história evolutiva da vida na Terra; 

 Reconhecer os principais órgãos que compõem o corpo humano, relacionando-os às suas respectivas 

funções e padrões de integração no equilíbrio dos sistemas; 

 Compreender os princípios teóricos que explicam a hereditariedade e as variações nas manifestações 

genéticas e utilizar esses conhecimentos para entender situações concretas, tais como, casos que 

envolvem genes letais, características genéticas humanas de interesse medicinal e determinação do 

sexo, para atuar positivamente na prevenção e no tratamento de certas doenças que ocorrem por 

incompatibilidade genética. 

 Conhecer as principais evidências da evolução biológica e compreender os fundamentos da teoria 

evolucionista moderna para que seja desenvolvida uma reflexão sobre questões polêmicas relacionadas 

à origem da vida e da espécie humana. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. O ser humano: evolução, fisiologia e saúde 

1. Evolução humana. 

2. Fisiologia humana I: locomoção.  

3. Fisiologia humana II: coordenação nervosa e sentidos. 

4. Fisiologia humana III: digestão e nutrição 

5. Fisiologia humana IV: respiração, circulação e excreção. 

6. Fisiologia humana V: controle hormonal e reprodução. 
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II. Genética 

1. A primeira lei de Mendel e a espécie humana. 

2. Polialelia. 

3. A segunda lei de Mendel. 

4. Genética pós-Mendel. 

5. Biologia molecular do gene: síntese proteica e engenharia genética. 

 

III. Evolução 

1. Evolução: conceito e evidências. 

2. Teoria sintética da evolução, especiação e genética de populações. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas participadas; 

 Mapas de conceitos; 

 Consultas bibliográficas; 

 Pesquisas em internet; 

 Atividades em grupo; 

 Debates; 

 Exercícios com questões teóricas e práticas individuais e em grupo; 

 Elaboração de projetos de iniciação a pesquisa. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Realizada de forma contínua, com base em: 

 

 Resoluções de atividades propostas;  

 Avaliação individual e escrita; 

 Simulados preparativos para o ENEM; 

 Avaliação qualitativa. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro Branco;  

 Pinceis Coloridos; 

 Projetor Multimídia; 

 Livro texto;  

 Textos xerografados;  

 Data show; 

 Vídeos; 

 Computação virtual; 

PRÉ-REQUISITO 

Aprovação no 2º ano do curso de Biologia. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

MENDONÇA, Vívian L. Biologia: o ser humano, genética, evolução. v. 3. 2 ed. São Paulo: AJS, 

2013. 376 p. 

AMABIS, J. M. & MARTHO, G. R. Biologia das populações. v.3. 2 ed. São Paulo: Moderna, 

2010. 456 p. 

SILVA JÚNIOR, César; SASSON, Sezar; CALDINI JÚNIOR, Nelson. Biologia – Ensino Médio. 

v.3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 400 p. 

 

Complementar 

 

LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia. v. 3. 2ª ed. São Paulo: Ática, 

2013. 408 p. 

LOPES, S. Biologia. Volume único. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 606 p. 

OZORIO, Tereza Costa. Ser protagonista: Biologia, 3º ano. 2ª ed. São Paulo: SM, 2013. 312 p. 

SILVA JÚNIOR, César; SASSON, Sezar; CALDINI JÚNIOR, Nelson. Biologia. v.3. 10ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011. 400 p. 

Informações de sites da Internet. 
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PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR:  Matemática 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio 

Série/Período: 1º Ano 

Carga horária: 160 h 

Docente Responsável:  

EMENTA 

Noções básicas de conjuntos – Conjuntos Numéricos – Intervalos Reais – Produto Cartesiano - Relações 

Binárias – Funções - Estudo da Função Exponencial - Estudo da Função Logarítmica. Estudo da Função 

Modular - Sequência. 

OBJETIVOS 

Geral 
 

 Desenvolver nos alunos a capacidade de ler e interpretar os dados apresentados de maneira organizada para que 

eles possam compreender os fatos, bem como construir uma opinião, fazer previsões ou tomar decisões. Temos 

que aprofundar esses conhecimentos, desenvolver a capacidade de raciocinar, de resolver problemas, generalizar, 

abstrair e de analisar e interpretar a realidade que nos cerca, usando instrumentos matemáticos. 

 
Específicos 

 

 Ampliar as possibilidades de representações, por meio da linguagem matemática, exercitando: a 

construção de esquemas, tabelas e gráficos; as argumentações lógicas e uso de expressões algébricas. 

 Adquirir capacidade de utilizar métodos dedutivos e aplicar esses conhecimentos para proporcionar a 

solução de problemas em vários campos de atividades.  

 Formalizar conhecimentos por meios de cálculos algébricos, geométrico e analítico como um processo 

final na aquisição ou construção de um conhecimento. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I - Conjuntos:  

 Representação e relação : pertinência, inclusão e igualdade. 

 Operações: união, intersecção, diferença e complementar. 

 Conjuntos numéricos: Naturais, Inteiros e Racionais. 

 

II- Funções: 

 Definição, domínio, imagem, gráficos, crescimento e decréscimo. 

 Função Afim. 

 Função Quadrática. 

 Função composta e inversa. 

 Tipologia: função injetora, sobrejetora, bijetora, par e ímpar. 

 Função modular. 

 Função exponencial e logarítmica. 

III – Sequências 

 Progressão aritmética 

 Progressão geométrica 

 

IV - Matemática Financeira: 

 Porcentagem. 

 Juros Simples e Compostos 

METODOLOGIA DE ENSINO 

As atividades metodológicas desenvolvidas serão estruturadas, de forma simultânea ou sequencial, oferecendo 

ao aluno a oportunidade de perceber e analisar o assunto sob diversos ângulos, de forma que o aluno se aproprie 

dos conhecimentos propostos e/ou apresente suas pesquisas e demais atividades pedagógicas. 
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. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será diagnóstica e contínua, acontecerá durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Serão 

aplicadas provas com questões subjetivas e/ou objetivas. Sendo avaliado no decorrer do processo as atividades 

realizadas e participação durante as aulas. Todos os alunos que não se apropriarem do mínimo necessário terá 

oportunidade de revisão dos conteúdos trabalhados e fazer novas atividades avaliativas em prazo estipulado. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro e pincel; 

 Resolução de Problemas; 

 Material de apoio com atividades; 

 Relatórios de estudo; 

 Trabalhos, em sala de aula, individuais em grupo; 

 Laboratório de Informática; 

 Laboratório de matemática; 

 Celular; 

 Internet; 

 Equipamento de Audiovisual 

REFERÊNCIAS 

Básica 

 

CONEXÕES COM A MATEMÁTICA / editora responsável Juliane Matsubara Barroso ; obra coletiva 

concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna .São Paulo: Moderna, 2010. 

PAIVA, Manoel. Matemática. São Paulo: Moderna, 2009. 

BIANCHINI, Edwaldo; PACCOLA, Hervalúnico. 3 ed. São Paulo: Moderna, 2003. 

DANTE, Luiz Roberto.  Matemática : Contexto e Aplicaçõe.3 ed. São Paulo: Ática. Vol. único. 2008. 

 

Complementar 

 

BARROSO, Juliane Matsubara.  Conexões com a Matemática. São Paulo: Moderna. Vol. 1,2,3. 2010. 

DEGENSZAJN, David; IEZZI Gelson; ALMEIDA de, Nilze; DOLCE, Osvaldo; ……….. 

PAIVA, Manoel. Matemática. São Paulo: Moderna, 2014.Vol. 1,2,3. 

RIBEIRO, Jackson. Matemática Ciência, Linguagem e Tecnologia.São Paulo: Editora Scipione, 2008. Vol. 

1,2,3. 

SOUZA, Joamir. Novo Olhar: Matemática. São Paulo:FTD, 2010,Vol. 1,2,3. 

LOPES, L. F., CALLIARI, L. R. Matemática aplicada na educação profissional. Curitiba: Base Editorial, 

2010.  

BIANCHINI, Edwaldo; PACCOLA, Herval.  Curso de Matemática.  3 ed. São Paulo: Moderna, 2003, Vol. 

único. 

NETO, Costa; OLIVEIRA, Pedro Luiz.  Estatística. 2 ed. Editora Edgard Blucher, 2002. 

POMPEO, José Nicolau e Nicolau e HAZZAN, Samuel.  Matemática Financeira. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 

2007.  

HAZZAN, S. Fundamentos de Matemática Elementar. 8 ed. São Paulo: Atual, 2004.  

IEZZI, Gelson e outros.  Fundamentos de Matemática Elementar. São Paulo: Atual. Volume 1 ao 11. 1996-

2006.  

GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto e José Ruy GIOVANNI. Matemática Completa –Ensino 

Médio. Volume único, 2002. 

 

 
 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR:  Matemática 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio 

Série/Período: 2º Ano 

Carga horária: 120 h 

Docente Responsável:  

 

EMENTA 
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Trigonometria – Estudo das Matrizes – Estudo dos Determinantes – Sistemas Lineares – Geometria Espacial – 

Análise combinatória - Probabilidade. 

OBJETIVOS 

Geral 
 

Desenvolver nos alunos a capacidade de ler e interpretar os dados apresentados de maneira organizada para que 

eles possam compreender os fatos, bem como construir uma opnião, fazer previsões ou tomar decisões. Temos 

que aprofundar esses conhecimentos, desenvolver a capacidade de raciocinar, de resolver problemas, generalizar, 

abstrair e de analisar e interpretar a realidade que nos cerca, usando instrumentos matemáticos. 

 
Específicos 

 

 Ampliar as possibilidades de representações, por meio da linguagem matemática, exercitando: a 

construção de esquemas, tabelas e gráficos; as argumentações lógicas e uso de expressões algébricas. 

 Utilizar as relações trigonométricas num triângulo qualquer para resolver problemas geométricos e 

algébricos; estudar as principais propriedades das funções trigonométricas.  

 Fundamentar os conceitos e desenvolver as técnicas que envolvem sistemas lineares, matrizes e 

determinantes. 

 Compreender os teoremas relacionados à geometria e as aplicações de propriedades de figuras e sólidos 

geométricos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I - Trigonometria 

 Introdução a trigonometria 

 Círculo trigonométrico 

 Funções trigonométricas 

 Transformações trigonométricas 

 Identidades trigonométricas 

 Equações trigonométricas 

 Inequações trigonométricas 

II- Matrizes 

 O conceito de matriz  

 Igualdade de matrizes 

 Adição de matrizes  

 Subtração de matrizes Multiplicação de um número real por uma matriz 

 Multiplicação de matrizes 

 Matriz inversa 

III- Determinantes 

 Determinante de uma matriz  

 Determinante de uma matriz de ordem maior que 3  

 Simplificação do cálculo de determinantes 

IV- Sistemas lineares 

 Equações lineares  

 Sistema de equações lineares  

 Regra de Cramer  

 Escalonamento de sistemas lineares  

 Discussão de um sistema linear  
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V- Geometria espacial 

 Geometria de posição e poliedros 

 Prismas 

 Pirâmides 

 Cilindro 

 Cones 

 Esferas 

 

VI - Análise combinatória 

 Princípio fundamental da contagem. 

 Arranjo simples 

 Permutação 

 Combinação 

 Números binomiais 

 Triângulo de Pascal 

 Binômio de Newton  

 

VII- Probabilidade  

 Estudo da Probabilidade  

 Probabilidade  

 Probabilidade condicional  

 O método binomial 

METODOLOGIA DE ENSINO 

As atividades metodológicas desenvolvidas serão estruturadas, de forma simultânea ou sequencial, oferecendo 

ao aluno a oportunidade de perceber e analisar o assunto sob diversos ângulos, de forma que o aluno se aproprie 

dos conhecimentos propostos e/ou apresente suas pesquisas e demais atividades pedagógicas. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será diagnóstica e contínua, acontecerá durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Serão 

aplicadas provas com questões subjetivas e/ou objetivas. Sendo avaliado no decorrer do processo as atividades 

realizadas e participação durante as aulas. Todos os alunos que não se apropriarem do mínimo necessário terá 

oportunidade de revisão dos conteúdos trabalhados e fazer novas atividades avaliativas em prazo estipulado. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro e pincel; 

 Resolução de Problemas; 

 Material de apoio com atividades; 

 Relatórios de estudo; 

 Trabalhos, em sala de aula, individuais em grupo; 

 Laboratório de Informática; 

 Laboratório de matemática; 

 Celular; 

 Internet; 

 Equipamento de Audiovisual 

REFERÊNCIAS 

Básica 

 

CONEXÕES COM A MATEMÁTICA / editora responsável Juliane Matsubara Barroso ; obra coletiva 

concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna . — 1. ed. — São Paulo : Moderna, 2010. 

PAIVA, Manoel. Matemática – Paiva / Manoel Paiva. —1. ed. — São Paulo : Moderna, 2009. 

BIANCHINI, Edwaldo; PACCOLA, Hervalúnico. 3ª Ed. São Paulo: Moderna, 2003. 

DANTE, Luiz Roberto.  Matemática –Contexto e Aplicações.  Volume Único.3ª Ed. Editora Ática. Volume 

único. 2008. 
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Complementar 

 

BARROSO, Juliane Matsubara.  Conexões com a Matemática. 1ª Ed. Editora Moderna. Vol. 1,2,3. 2010. 

DEGENSZAJN, David; IEZZI Gelson; ALMEIDA de, Nilze; DOLCE, Osvaldo;  

PAIVA, Manoel. Matemática. Editora Moderna, Vol. 1,2,3. 2014. 

RIBEIRO, Jackson. Matemática Ciência, Linguagem e Tecnologia. Vol. 1,2,3. 1ª Ed. Editora Scipione, 2008. 

SOUZA, Joamir. Novo Olhar: Matemática. Editora FTD, Vol. 1,2,3. 2010. 

LOPES, L. F., CALLIARI, L. R. Matemática aplicada na educação profissional. Curitiba, PR: Base Editorial, 

2010.  

BIANCHINI, Edwaldo; PACCOLA, Herval.  Curso de Matemática.  Volume único. 3ª Ed. São Paulo: Moderna, 

2003. 

NETO, Costa; OLIVEIRA, Pedro Luiz.  Estatística. 2ª Edição. Editora Edgard Blucher. 2002. 

POMPEO, José Nicolau e Nicolau e HAZZAN, Samuel.  Matemática Financeira. 6ª ED. Ed. Saraiva. 2007.  

HAZZAN, S. Fundamentos de Matemática Elementar. 8ª Ed. Editora Atual, 2004.  

IEZZI, Gelson e outros.  Fundamentos de Matemática Elementar. Editora Atual. Volume 1 ao 11. 1996-2006.  

GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto e José Ruy GIOVANNI. Matemática Completa –Ensino 

Médio. Volume único, 2002. 

 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR:  Matemática 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio 

Série/Período: 3º Ano 

Carga horária: 120 h 

Docente Responsável:  

EMENTA 

Geometria Analítica - Análise Combinatória – Binômio de Newton – Probabilidade – Estudo dos Polinômios – 

Números Complexos - Estatística. 

OBJETIVOS 

Geral 
 

Desenvolver nos alunos a capacidade de ler e interpretar os dados apresentados de maneira organizada para que 

eles possam compreender os fatos, bem como construir uma opnião, fazer previsões ou tomar decisões. Temos 

que aprofundar esses conhecimentos, desenvolver a capacidade de raciocinar, de resolver problemas, generalizar, 

abstrair e de analisar e interpretar a realidade que nos cerca, usando instrumentos matemáticos. 

 
Específicos 

 

 Representar retas e planos na forma algébrica, identificar relações entre figuras geométricas por meio de 

sua representação algébrica, interpretar geometricamente problemas da álgebra. 

 Interpretar algebricamente e geometricamente um número complexo. 

 Reconhecer as estruturas de um polinômio e das equações polinomiais em C. 

 Formalizar conhecimentos por meios de cálculos algébricos, geométrico e analítico como um processo 

final na aquisição ou construção de um conhecimento. 

  Desenvolver o raciocínio combinatório, tendo em vista: a familiarização do aluno com problemas que 

envolvem contagem; a sistematização da contagem; a sistematização dos conceitos de Arranjo, 

Permutação e Combinação simples. 

 Ampliar as possibilidades de representações, por meio da linguagem matemática, exercitando: a 

construção de esquemas, tabelas e gráficos; as argumentações lógicas e uso de expressões algébricas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I - Geometria analítica 

 Estudo do ponto 



106 

 

 Estudo de retas 

 Estudo de ângulos  

 Lugares geométricos planos 

 Estudo da circunferência 

 Estudo da parábola 

 Estudo da hipérbole 

 Estudo da Elipse 

 Sistemas de equações e inequações 

 

II - Análise combinatória 

 Princípio fundamental da contagem. 

 Arranjo simples 

 Permutação 

 Combinação 

 Números binomiais 

 Triângulo de Pascal 

 Binômio de Newton  

 

III- Probabilidade  

 Estudo da Probabilidade  

 Probabilidade  

 Probabilidade condicional  

 O método binomial 

 

IV - Estatística  

 Introdução ao estudo da análise exploratória de dados . 

 Coleta de dados  

 Organização e apresentação de dados 

 Medidas de tendência central  

 Medidas de dispersão 

 

V - Números complexos 

 Operações com números complexos 

 Representação geométrica de um número complexo 

 A forma trigonométrica de um número complexo 

 Operações na forma trigonométrica 

 

VI- Estudo dos Polinômios 

 Os polinômios  

 Operações entre polinômios  

 Equações polinomiais ou algébricas 

METODOLOGIA DE ENSINO 

As atividades metodológicas desenvolvidas serão estruturadas, de forma simultânea ou sequencial, oferecendo 

ao aluno a oportunidade de perceber e analisar o assunto sob diversos ângulos, de forma que o aluno se aproprie 

dos conhecimentos propostos e/ou apresente suas pesquisas e demais atividades pedagógicas.. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será diagnóstica e contínua, acontecerá durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Serão 

aplicadas provas com questões subjetivas e/ou objetivas. Sendo avaliado no decorrer do processo as atividades 

realizadas e participação durante as aulas. Todos os alunos que não se apropriarem do mínimo necessário terá 

oportunidade de revisão dos conteúdos trabalhados e fazer novas atividades avaliativas em prazo estipulado. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro e pincel; 

 Resolução de Problemas; 

 Material de apoio com atividades; 

 Relatórios de estudo; 

 Trabalhos, em sala de aula, individuais em grupo; 

 Laboratório de Informática; 

 Laboratório de matemática; 

 Celular; 

 Internet; 

 Equipamento de Audiovisual 

REFERÊNCIAS 

Básica 

 

CONEXÕES COM A MATEMÁTICA / editora responsável Juliane Matsubara Barroso ; obra coletiva 

concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna . — 1. ed. — São Paulo : Moderna, 2010. 

PAIVA, Manoel. Matemática – Paiva / Manoel Paiva. —1. ed. — São Paulo : Moderna, 2009. 

BIANCHINI, Edwaldo; PACCOLA, Hervalúnico. 3ª Ed. São Paulo: Moderna, 2003. 

DANTE, Luiz Roberto.  Matemática –Contexto e Aplicações.  Volume Único.3ª Ed. Editora Ática. Volume 

único. 2008. 

 

Complementar 

 

BARROSO, Juliane Matsubara.  Conexões com a Matemática. 1ª Ed. Editora Moderna. Vol. 1,2,3. 2010. 

DEGENSZAJN, David; IEZZI Gelson; ALMEIDA de, Nilze; DOLCE, Osvaldo;  

PAIVA, Manoel. Matemática. Editora Moderna, Vol. 1,2,3. 2014. 

RIBEIRO, Jackson. Matemática Ciência, Linguagem e Tecnologia. Vol. 1,2,3. 1ª Ed. Editora Scipione, 2008. 

SOUZA, Joamir. Novo Olhar: Matemática. Editora FTD, Vol. 1,2,3. 2010. 

LOPES, L. F., CALLIARI, L. R. Matemática aplicada na educação profissional. Curitiba, PR: Base Editorial, 

2010.  

BIANCHINI, Edwaldo; PACCOLA, Herval.  Curso de Matemática.  Volume único. 3ª Ed. São Paulo: Moderna, 

2003. 

NETO, Costa; OLIVEIRA, Pedro Luiz.  Estatística. 2ª Edição. Editora Edgard Blucher. 2002. 

POMPEO, José Nicolau e Nicolau e HAZZAN, Samuel.  Matemática Financeira. 6ª ED. Ed. Saraiva. 2007.  

HAZZAN, S. Fundamentos de Matemática Elementar. 8ª Ed. Editora Atual, 2004.  

IEZZI, Gelson e outros.  Fundamentos de Matemática Elementar. Editora Atual. Volume 1 ao 11. 1996-2006.  

GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José Roberto e José Ruy GIOVANNI. Matemática Completa –Ensino 

Médio. Volume único, 2002. 

 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Língua Inglesa 

Curso: Técnico em Meio Ambiente (Integrado) 

Série/Período: 1º ano 

Carga Horária: 80h/a (67h/r) 

Docente Responsável:  

EMENTA 

O ensino de língua inglesa no ensino médio parte dos princípios básicos da abordagem comunicativa, 

desenvolvendo as habilidades oral e escrita, por meio do envolvimento do aluno em situações reais de 

comunicação na língua. 

OBJETIVOS 

Geral 

Desenvolver a competência de leitura, para que ao término do curso, os alunos sejam capazes de  

 

 



108 

 

Identificar gêneros textuais, compreender as ideias do texto e serem capazes de se posicionar 

criticamente sobre os temas abordados. 

 

Específicos 

 Iniciar o aluno na prática de leitura e compreensão de textos escritos em língua inglesa, fazendo uso de 

estratégias de leitura. 

 Compreender e utilizar estruturas linguísticas de maneira contextualizada. 

 Conscientizar sobre a importância da Língua Estrangeira para a formação humana e profissional. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Leitura e compreensão de textos. 

 Conhecimento contextualizado da língua. 

 Articles: Definite and indefinite 

 Plural of nouns. 

 Personal pronouns and reflexive pronouns. 

 The verb to be. 

 Adjectives and adverbs. 

 Possessive adjectives and possessive pronouns. 

 Verbs. 

 Simple Present; Present Continuous. 

 Simple Past; Past Continuous. 

 Simple Future; Future Continuous and Future with ‘going to’. 

 Imperative 

 Gerund and infinitive. 

 Question tags 

 Question words. 

 Relative Pronouns. 

 Indefinite pronouns and adjectives 

 Conjunctions 

 Numbers 

 Prepositions 

 Phrasal verbs 

 Modal Verbs 

 Idiomatic expressions 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivo-dialogadas, estabelecendo debates sobre os temas abordados nos textos; Desenvolvimento de 

projetos que conectam o aprendizado da língua inglesa à formação humana e profissional dos alunos. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será feita de forma contínua, considerando a participação do aluno nas aulas, resolução de 

exercícios, trabalhos individuais, em grupo e provas. Cada bimestre terá no mínimo duas avaliações. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Projetor multimídia, aparelho de som, pincéis, quando branco, apostilas e livro didático. 

PRÉ-REQUISITO 

Não existe. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

 

TAVARES, K.; FRANCO; C. Way to go! Volume 1. Ensino Médio. São Paulo: Ática, 2013. 

 AZAR, B. S.; HAGEN, S. A. Basic English Grammar. 3
rd

 edition. Pearson Longman, 2005. 

HASHEMI, L.; MURPHY.; English Grammar in Use: Supplementary Exercises. 3
rd

 edition. Cambridge 

University Press, 2012. 

 

Complementar 

 

KOCH, I. V. O texto e a construção de sentidos. São Paulo: Contexto, 2005. 

COSTA, R. S. Dicionário de gêneros textuais. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008. 
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PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Língua Inglesa 

Curso: Técnico em Meio Ambiente (Integrado) 

Série/Período: 2º ano 

Carga Horária: 40h/a (33h/r) 

Docente Responsável:  

EMENTA 

O ensino de língua inglesa no ensino médio parte dos princípios básicos da abordagem comunicativa, 

desenvolvendo as habilidades oral e escrita, por meio do envolvimento do aluno em situações reais de 

comunicação na língua 

OBJETIVOS 

Geral 

 Desenvolver a competência de leitura, para que ao término do curso, os alunos sejam capazes de 

identificar gêneros textuais, compreender as ideias do texto e serem capazes de se posicionar 

criticamente sobre os temas abordados. 

 

Específicos 

 Desenvolver a prática de leitura e compreensão de textos escritos em língua inglesa, fazendo uso de 

estratégias de leitura. 

 Compreender e utilizar estruturas linguísticas de maneira contextualizada. 

 Conscientizar sobre a importância da Língua Estrangeira para a formação humana e profissional. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 Leitura e compreensão de textos. 

 Conhecimento contextualizado da língua. 

 False cognates. 

 Formação de palavras: Processos de derivação: prefixos e sufixos; Processo de composição. 

 Plural of nouns. 

 Personal pronouns and reflexive pronouns. 

 Adjectives and adverbs. 

 Possessive adjectives and possessive pronouns. 

 Verbs: Regular and Irregular forms. 

 Review of verb tenses: Present, Past and Future (Simple and Continuous). 

 Present Perfect Tense. 

 First Conditional. 

 Second Conditional. 

 Comparisons 

 Modal Verbs 

 Question words. 

 Relative Pronouns. 

 Discourse Markers 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivo-dialogadas, estabelecendo debates sobre os temas abordados nos textos; Desenvolvimento de 

projetos que conectam o aprendizado da língua inglesa à formação humana e profissional dos alunos. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será feita de forma contínua, considerando a participação do aluno nas aulas, resolução de 

exercícios, trabalhos individuais, em grupo e provas. Cada bimestre terá no mínimo duas avaliações. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Projetor multimídia, aparelho de som, pincéis, quando branco, apostilas e livro didático.  

PRÉ-REQUISITO 

Aprovação no 1º ano do curso de Inglês integrado ao ensino médio. 

BIBLIOGRAFIA 

 

Básica 

 

TAVARES, K.; FRANCO; C. Way to go! Volume 2. Ensino Médio. São Paulo: Ática, 2013. 

 AZAR, B. S.; HAGEN, S. A. Basic English Grammar. 3
rd

 edition. Pearson Longman, 2005. 
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HASHEMI, L.; MURPHY.; English Grammar in Use: Supplementary Exercises. 3
rd

 edition. Cambridge 

University Press, 2012. 

 

Complementar 

 

KOCH, I. V. O texto e a construção de sentidos. São Paulo: Contexto, 2005. 

COSTA, R. S. Dicionário de gêneros textuais. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008. 
 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Língua Inglesa 

Curso: Técnico em Meio Ambiente (Integrado) 

Série/Período: 3º ano 

Carga Horária: 40h/a (33h/r) 

Docente Responsável:  

EMENTA 

O ensino de língua inglesa no ensino médio parte dos princípios básicos da abordagem comunicativa, 

desenvolvendo as habilidades oral e escrita, por meio do envolvimento do aluno em situações reais de 

comunicação na língua. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Desenvolver a competência de leitura, para que ao término do curso, os alunos sejam capazes de 

identificar gêneros textuais, compreender as ideias do texto e serem capazes de se posicionar 

criticamente sobre os temas abordados. 

 

Específicos 

 Desenvolver a prática de leitura e compreensão de textos escritos em língua inglesa, fazendo uso de 

estratégias de leitura. 

 Compreender e utilizar estruturas linguísticas de maneira contextualizada. 

 Conscientizar sobre a importância da Língua Estrangeira para a formação humana e profissional. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 Conhecimento contextualizado da língua. 

 Leitura e compreensão de textos de gêneros textuais diversos. 

 False cognates. 

 Verb Tenses Review: Present, Past and Future – Simple and Continuous aspects 

 Present Perfect Tense 

 Past Perfect Tense 

 Pronouns 

 Adjectives 

 Adverbs 

 Verbs: Regular and Irregular forms 

 Question words. 

 Relative Pronouns - omission 

 Conjunctions 

 First Conditional (review) 

 Second Conditional (review) 

 Third Conditional 

 Nominal groups 

 Discourse Markers 

 Direct and Indirect Speech 

 Passive Voice 

 Phrasal verbs 

 Idioms 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivo-dialogadas, estabelecendo debates sobre os temas abordados nos textos; Desenvolvimento de 

projetos que conectam o aprendizado da língua inglesa à formação humana e profissional dos alunos. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será feita de forma contínua, considerando a participação do aluno nas aulas, resolução de 

exercícios, trabalhos individuais, em grupo e provas. Cada bimestre terá no mínimo duas avaliações. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Projetor multimídia, aparelho de som, pincéis, quando branco, apostilas e livro didático. 

PRÉ-REQUISITO 

Aprovação no 2º ano do curso de Inglês integrado ao ensino médio. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

TAVARES, K.; FRANCO; C. Way to go! Volume 3. Ensino Médio. São Paulo: Ática, 2013. 

 AZAR, B. S.; HAGEN, S. A. Basic English Grammar. 3
rd

 edition. Pearson Longman, 2005. 

HASHEMI, L.; MURPHY.; English Grammar in Use: Supplementary Exercises. 3
rd

 edition. Cambridge 

University Press, 2012. 

 

Complementar 

 

KOCH, I. V. O texto e a construção de sentidos. São Paulo: Contexto, 2005. 

COSTA, R. S. Dicionário de gêneros textuais. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008. 
 

 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Informática Básica 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio 

Série/Período: 1 

Carga Horária: 80h 

Docente Responsável:  

EMENTA 

Introdução à informática. Computador: unidades básicas, CPU, periféricos, meios de armazenamento e 

funcionamento geral. Programas: o que são e o que fazem; conceitos básicos de sistemas operacionais; 

processadores de texto; planilhas de cálculo e programas de elaboração de slides. Conceitos básicos de rede de 

computadores e Internet. Informática aplicada ao Meio Ambiente.  

OBJETIVOS 

Geral 

 Obter uma visão geral sobre tópicos importantes de informática e sua aplicação ao Meio Ambiente.  

 

 

Específicos 

 Estudar a evolução e conceito de Computadores e seus componentes; 

 Adquirir conhecimentos básicos sobre conceito e utilização de Sistemas Operacionais; 

 Utilizar os programas editores de texto (Word), planilha (Excel) e apresentação de slide (Power Point); 

 Estudar conceitos de Redes de Computadores e Internet; 

 Trabalhar com a Internet como ferramenta de pesquisa; 

 Conhecer e discutir o uso da Internet como ferramenta de apoio aos projetos de Meio Ambiente; 

Impacto do uso de computadores para o meio ambiente: Consumo de energia; Recursos materiais 

necessários à produção de um computador; Lixo eletrônico; Soluções sustentáveis aos problemas 

gerados ao meio ambiente pelo uso de computadores. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

I. Conceitos de Computador: 

 A história do computador; 

 Hardware (placa mãe; processador, hard disk, memória); 
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 Periféricos de entrada e saída; 

 Dispositivos de armazenamento de dados. 

  

II. Sistemas Operacionais: 

 Conceitos de sistemas operacionais; 

 Exemplos de sistemas operacionais: Windows, Linux, etc; 

 Utilização sistema operacional Windows: estrutura, Windows Explorer e Painel de Controle. 

 

III. Editor de Texto Microsoft Word:  

 Criação e formatação de textos; 

 Menu inserir: figura, objeto, símbolo, etc; 

 Menu formatar: parágrafo, fonte, tabulação, etc; 

 Ferramentas; 

 Barras de ferramentas. 

 Formatação de tabelas 

 

IV. Editor de Planilha Eletrônica Microsoft Excel:  

 Criação e formatação de planilhas; 

 Funções básicas; 

 Funções lógicas; 

 Gráficos; 

 Classificar dados; 

 AutoFiltro; 

 

V. Editor de Apresentação de Slides Microsoft Power Point: 

 Criação e formatação de Slides; 

 Operações básicas; 

 Efeitos; 

 Slide mestre; 

 Hiperlinks. 

  

VI. Conceitos de Rede de Computadores:  

 Internet; 

 A Internet como uma ferramenta de pesquisa. 

  

VII. Informática Aplicada ao Meio Ambiente: 

 O uso da Internet como ferramenta de apoio aos projetos de Meio Ambiente; 

 Impacto do uso de computadores para o meio ambiente: Consumo de energia; Recursos materiais 

necessários à produção de um computador; Lixo eletrônico;  

 Soluções sustentáveis aos problemas gerados ao meio ambiente pelo uso de computadores. 

METODOLOGIA DE ENSINO  

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas expositivas dialogadas, teóricas e práticas, apoiadas em 

recursos audiovisuais e computacionais, bem como estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. 

Aplicação de trabalhos individuais e em grupo, apresentações de seminários e lista de exercícios. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliações escritas; 

 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

 O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

 O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

 O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Textos (livros, artigos, estudos de caso, etc.), Televisão, DVD player, 

Softwares, Equipamentos de informática (computador, projetor digital, impressora, etc.), World Wide Web. 

PRÉ-REQUISITO 

Não existe. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

NORTON, P.Introdução à Informática. São Paulo: Makron Books, 1997. 
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LANCHARRO, E. A. Informática Básica. São Paulo: Makron Books, 1991. 

MANZANO, A. L. N. G.; MANZANO, M. I. N. G. Estudo Dirigido de Informática Básica. São Paulo: Érica, 

1998. 

 

 

Complementar 

 

MICROSOFT Press. Dicionário de Informática (Inglês-Português e Português-Inglês). Rio de Janeiro: Campus, 

2006.  

CAPRON, H. L. e JOHNSON, J. A. Introdução À Informática. 8. Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.  

GALLO, Michael A. e HANCOCK, William M., Comunicação Entre Computadores E Tecnologias De Rede. 

São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. 

MIGUEZ, E. C. Logística Reversa como solução para o Problema: do Lixo Eletrônico. Qualitymark. 

TRIGUEIRO, André. Mundo sustentável: abrindo espaço na mídia para um planeta em transformação. Globo 

Livros, 2005. 

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática : Conceitos Básicos. Rio de Janeiro: Campus, 2007.  

 

 
 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Metodologia do Trabalho Científico 

Curso: Integrado em Meio Ambiente 

Série/Período: 2 

Carga Horária: 40h Carga Horária:  Carga Teórica:  40h 

Docente Responsável:  

EMENTA 

Os tipos de conhecimento; os fundamentos filosóficos e epistemológicos do conhecimento científico; a 

emergência da ciência moderna e a investigação através do método científico; ética, ciência e sociedade; 

normatizações de trabalhos científicos; modalidades de trabalhos acadêmicos (resenha, resumo, fechamento, 

artigo etc.); modalidades de pesquisa científica; o desenvolvimento do projeto de pesquisa. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Discutir, problematizar e analisar os princípios gerais do conhecimento científico (a questão do método, 

das técnicas e do processo de investigação científica) 

 

Específicos 

 Conhecer os tipos de pesquisa: classificação e aplicações; 

 Apreender as normas da ABNT para a elaboração de textos científicos; 

 Compreender o exercício da pesquisa como elemento constitutivo da produção e expressão do 

conhecimento. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I – A Produção Do Conhecimento Científico 

 Os tipos de conhecimento;  

 Os fundamentos filosóficos e epistemológicos do conhecimento científico;  

 A emergência da ciência moderna e a investigação através do método científico;  

 Ética, ciência e sociedade;  

  

II –  Regras E Normatizações De Trabalhos Científicos/Acadêmicos 

 As normatizações e regras da ABNT;  

 

III – O Texto Científico Na Academia 

 Modalidades de trabalhos acadêmicos (resenha, resumo, fechamento, artigo, etc.);  

 

IV – O Projeto De Pesquisa 

 As etapas da elaboração do projeto de pesquisa. 

 

 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22EDUARDO+CORREIA+MIGUEZ%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas e dialógicas propiciando o debate dos temas propostos entre os alunos a partir de 

contextualizações práticas; 

 Atividades de equipe e estudos dirigidos em classe com o intuito de estimular os alunos na apropriação 

e exposição argumentativa dos conteúdos; 

 Articulação dos temas propostos com exibição de vídeos e utilização de materiais de apoio 

complementares como artigos de jornais e revistas (científicos e não-científicos). 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Unidade I - Prova escrita e dissertativa;  

 Unidades II e III - Produção de textos acadêmicos tais quais as modalidades apresentadas durante as 

aulas (resumo, resenha, fichamento). Quanto a esse quesito o aluno será avaliado a partir de sua 

desenvoltura na elaboração desses trabalhos a na articulação das regras e normatizações propostas; 

 Unidade IV - A elaboração de um projeto de pesquisa. O referido projeto será elaborado em duplas, e o 

tema será de escolha livre dos alunos (desde que se relacione com o universo temático do respectivo 

curso); 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia. 

PRÉ-REQUISITO 

Não existe. 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 7 ed. São 

Paulo: Atlas, 2010 

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

COMPLEMENTAR 

 

ANDRADE, Maria Margarida. Introdução à metodologia do trabalho científico. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010 

AQUINO, Italo de Souza. Como escrever artigos científicos: sem arrodeio e sem medo da ABNT. 7 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. 

LUNGARZO, Carlos. O que é ciência? São Paulo: Brasiliense, 1989 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 13 ed. São 

Paulo: Hucitec, 2013. 

 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: RELAÇÕES HUMANAS NO TRABALHO- RHT 

Curso: Técnico integrado ao Ensino Médio em Meio Ambiente 

Série/Período: I 

Carga Horária: 40h Carga Horária:  Carga Teórica: 40h  

Docente Responsável:  

EMENTA 

A disciplina trata das contribuições da psicologia na construção do conhecimento de si mesmo, do outro e das 

relações de trabalho. Concepções sobre ética e moral, responsabilidade profissional e social; auto-estima e as 

relações profissionais; educação para a diversidade, compreendendo as relações étnico-raciais orientadas pelo 

princípio de igualdade básica da pessoa humana como sujeito de direitos; as relações humanas no contexto das 

organizações. motivação; liderança; qualidade de vida no trabalho. 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Conhecer as contribuições da psicologia para a construção de relações interpessoais sensibilizando para um 

posicionamento crítico e reflexivo do papel do indivíduo em uma sociedade voltada para o  mundo do  trabalho, 

compreendendo os fundamentos e processos básicos do comportamento humano no contexto organizacional em 

seus aspectos técnicos e éticos. 
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Específicos 

 

 Compreender as variáveis que interferem nas relações interpessoais e no estabelecimento de relações 

saudáveis e produtivas nas organizações; 

 Valorizar a diversidade na sociedade brasileira, multicultural e pluriétnica, superando atitudes racistas e 

práticas discriminatórias.   

 Capacitar as pessoas a atuarem nas equipes de trabalho com habilidade, competência e atitudes éticas; 

 Desenvolver as habilidades sociais de forma a contribuir para a humanização no trabalho;  

 Conhecer as concepções de ética e bioética e suas repercussões no mundo do trabalho; 

 Proporcionar aos alunos a identificação de seus próprios comportamentos  e  reflexão  do  seu  trabalho  

a  nível  pessoal  e  grupal,  ampliando  a  compreensão  do  comportamento humano dentro de padrões 

éticos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

I. Desenvolvimento da personalidade nas relações Humanas 

 Fundamentos do comportamento humano  

 A Compreensão de si e do outro  

 O conceito de empatia e sua importância nas relações humanas  

 Relações interpessoais e desenvolvimento de trabalho em equipe 

 

II. Desenvolvimento interpessoal e diversidades 

 Comunicação interpessoal  

 Desenvolvimento de lideranças 

 Inteligência emocional no trabalho 

 A diversidade étnico-racial na educação brasileira e práticas discriminatórias e racistas 

institucionalizadas presentes no cotidiano.   

 

III. Construção do Sujeito ético 

 Ética e bioética: Conceito e importância  

 Valores éticos e código de ética profissional  

 Ética e Meio Ambiente  

 Ética e o princípio do cuidado 

 

IV. Trabalho e Relações Humanas 

 Qualidade de vida e saúde mental no trabalho 

 A influência das relações humanas nas condições de saúde e trabalho  

 A invisibilidade social do trabalho  

 Qualidade de Vida no Trabalho 

METODOLOGIA DE ENSINO  

Aulas dialogadas, relatórios individuais, seminários, discussão de textos e vivências em grupo, estudo de campo. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Serão realizadas avaliações processuais, diagnósticas, de forma contínua e cumulativa para analisar as 

dificuldades enfrentadas pelos alunos. Serão avaliadas as habilidades de expressão escrita e oral, capacidade de 

crítica e compreensão do conteúdo, capacidade de relacionamento em equipes de trabalho, frequência e 

envolvimento nas aulas. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Projetor multimídia, micro System e CD 

PRÉ-REQUISITO 

Não existe. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

BOFF, Leonardo, Ética e Moral: a busca de fundamentos. 7ª. Edição. Petrópolis: Vozes, 2011. 

SÁ, Antônio Lopes de. Ética profissional. 9º. Edição. São Paulo: Atlas: 2010. 

ZANELLI, J. C.; BORGES-ANDRADE, J. E.; BASTOS, A. V. B. (Org. ). Psicologia, organizações e trabalho 

no Brasil. 2. Ed. Porto Alegre: 2014. 

 

Complementar 

ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. Coimbra: Almedina,  

2013. 
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DEL PRETTE, Z. A. P.; DEL PRETTE, A. (Org.). Psicologia das habilidades sociais: diversidade teórica e suas 

implicações. Petropólis: Vozes, 2009. 

ZANELLI, J. C.; BORGES-ANDRADE, J. E.; BASTOS, A. V. B. (Org. ). Psicologia, organizações e trabalho 

no Brasil. 2. Ed. Porto Alegre: 2014. 

WEIL, Pierre. Relações humanas na família e no trabalho. 52 ed., Petrópolis: Vozes, 2003.  

CHRISTIAN DE PAUL DE BARCHIFONTAINE & ; LEO PESSINI: Problemas Atuais de Bioética - São 

Camilo, Edições Loyola, 2005.  

 

 

 

 
 
 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: SEGURANÇA DO TRABALHO 

Curso: TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 

Série/Período: 2º Ano 

Carga Horária: 40h Carga Horária:  Carga Teórica: 40h 

Docente Responsável:  

EMENTA 

Introdução a Higiene e Segurança do Trabalho, Medidas de Proteção Coletiva e Individual, Normas 

regulamentadoras aplicadas ao Meio Ambiente, Legislação Trabalhista e Sistemas de Gestão da Qualidade. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Formar profissionais que venham a atuar na mitigação dos impactos causados ao meio ambiente, pela 

ação de indivíduos, comunidades, empresas e quaisquer outros atores que de uma forma ou de outra e; 

sobretudo, formar cidadãos críticos que sejam o alicerce para a busca do desenvolvimento sustentado, 

atrelado a práticas de saúde e segurança relacionadas com seu ambiente laboral e com base nas leis 

trabalhistas que regem o empregador e o empregado. 

 

Específicos 

 Propiciar ao profissional Técnico em Meio Ambiente o conhecimento das Normas Regulamentadoras 

de Segurança do Trabalho e sua aplicabilidade. 

 Relacionar os riscos ambientais com o ambiente laboral estudado. 

 Aperfeiçoar o profissional para prática segura do seu trabalho, com senso crítico para as boas condições 

de meio ambiente, saúde e segurança. 

 Promover a conscientização preventiva relacionada as doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

I. Fundamentos de Segurança do Trabalho 

 Introdução a Higiene do Trabalho 

 Riscos Ambientais 

 Medidas de Proteção Coletiva- EPC 

  Medidas de Proteção Individual- EPI 

II. Normas Regulamentadoras 

 NR 4 SESMT 

 NR 5 CIPA 

 NR 7 Controle Médico de Saúde Ocupacional 

 NR 23 Proteção contra Incêndio 

 NR 24 Condições Sanitárias e de Conforto em Locais de Trabalho 

 NR 25 Resíduos Industriais 

 NR 31 Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura. 

 

III. Legislação Trabalhista e Previdenciária 



117 

 

 Consolidação das Leis do Trabalho- CLT 

 Jornada de Trabalho 

 Dos métodos e locais de trabalho 

 Duração do Trabalho 

 

IV. Sistemas de Gestão da Qualidade 

 ISO 9000 

 ISO 14000 

METODOLOGIA DE ENSINO  

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos audiovisuais e 

computacionais, bem como estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. Aplicação de trabalhos 

individuais, apresentações de seminários e lista de exercícios. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliações escritas; 

 Relatórios de algumas atividades práticas; 

 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

 O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

 O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

 O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia, Experimentos de Eletricidade e Magnetismo. 

PRÉ-REQUISITO 

Não existe. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

SARAIVA. Segurança e Medicina do Trabalho. 8. ed. São Paulo: Obra coletiva de autoria da editora Saraiva. 

Saraiva, 2011. 

MORAES, Marcia Vilma G. Doenças Ocupacionais: Agentes: Físico, Químico, Biológico, Ergonômico. 1. ed. 

Iatria, 2010. 

SEITO, Alexandre Itiu. et al. A segurança contra incêndios no Brasil. São Paulo: Ed. Projeto, 2008. 

 

Complementar 

 

CARDELLA, Benedito. Segurança do Trabalho e Prevenção de Acidentes. Uma abordagem holística. 1. ed. 

Atlas. 1999. 

COSTA, Marco Antonio Ferreira. Qualidade em Biossegurança. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2000. 

Segurança e medicina do Trabalho: Atlas - Manuais de legislação. Atlas. São Paulo - 48ºEDIÇÃO: Editora 

Atlas. 2000. 

HERZER, Lauro Stoll. MANUAL DE CIPA. PORTO ALEGRE: EVANGRAF, 2002. 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Tópicos Especiais em Meio Ambiente 

Curso: Tecnologia Integrado em Meio Ambiente  

Série/Período: 1 

Carga Horária: 120h Carga Horária: 30 Carga Teórica: 90h  

Docente Responsável:  

EMENTA 

Entendimento do comportamento climático da atmosfera, discutindo as consequências meteorológicas do 

movimento terrestre, a temperatura, a atmosfera, a umidade do ar, a radiação, a termodinâmica da atmosfera, a 

atmosfera em movimento, as nuvens e os meteoros. Introdução ao estudo de ecologia, os seres vivos e meio 

ambiente, trabalhando noções de ecossistemas e biodiversidade – além de noções de biociclos na biosfera. 

Discussões lúdicas sobre a questão das atividades humanas influenciando na natureza.   

Discussão sobre os aspectos importantes do uso das energias renováveis. 
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OBJETIVOS 

Geral 

 Compreender de maneira ampla e lúdica questões relacionados ao ambiente natural e como as 

atividades humanas interferem no ciclo da natureza, apresentando conceitos e características de 

diferentes conteúdos que serão detalhados ou aperfeiçoados ao longo do curso. 

 

Específicos 

 Instigar a capacidade critica do aluno frente aos problemas ambientais atuais. 

 Compreender questões básicas sobre climatologia. 

 Tratar de questões relacionadas ao debate sobre ecologia e biodiversidade, relacionando-os às 

interferências humanas. 

 Estudos sobre energias alternativas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

I – O homem e o meio ambiente 

 A crise ambiental; 

 As primeiras ações em prol do meio ambiente; 

 Tratados e protocolos firmados a favor do meio ambiente equilibrado; 

 Contexto atual da questão ambiental: sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável? 

 

II – O “EU” como autor da realidade ambiental 

 Pequenas ações que mudaram a realidade do mundo: estudos de caso; 

 A responsabilidade é de cada um: reflexão sobre a participação popular na mudança de paradigmas 

ambientais; 

 O que fazer para ajudar a preservar o meio ambiente: 

o Uso racional da água; 

o Energia – economia e fontes renováveis; 

o Reflorestamento; 

o Educação ambiental. 

 

III - Climatologia 

 Fatores determinantes do tempo do clima: fatores geográficos (latitude, altitude, relevo, 

oceanidade/continentalidade, correntes marítimas);  

 Circulações atmosféricas; ventos; massas de ar; fatores topoclimáticos e fatores microclimáticos; 

formação dos climas no território brasileiro; 

 Elementos do clima, sua observação e quantificação: radiação solar, temperatura do ar e do solo; 

umidade do ar; precipitação; observações meteorológicas;  

 Balanço hídrico climatológico; 

 Importância ecológica dos ventos: escala espacial dos ventos; medida dos ventos; direção predominante 

dos ventos; velocidade dos ventos.  

 

IV – Matriz energética 

 Desenvolvimento sustentável e tecnologias limpas;  

 Fontes de energias renováveis: hidráulica, solar, eólica e biomassa.  

 Processos de transformação e utilização de energia da biomassa: processos biológicos, físico-químicos e 

produção e carvão. 

 

V – Ecoturismo 

 Definição e origem do Ecoturismo; 

 Modalidades de ecoturismo; 

 Atividade ecoturistica e seus impactos; 

 Efeitos ambientais e socieconomicos do Ecoturismo; 

 A expansão do ecoturismo no Brasil e no mundo; 

 Destinos de ecoturismo no Brasil; 

 Código de Ética do Turismo da Organização Mundial do Turismo 

METODOLOGIA DE ENSINO  
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A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos audiovisuais e 

computacionais, bem como estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. Aplicação de trabalhos 

individuais e em grupo, leitura e discussão de artigos, apresentações de seminários e lista de exercícios. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliações escritas; 

 Discussões de artigos; 

 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

 O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

 O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

 O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia, Experimentos de Eletricidade e Magnetismo. 

PRÉ-REQUISITO 

Não existe. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

PHILIPPI JR., A.; ROMERO, M. A.; BRUNA, G. C. Curso de Gestão Ambiental. Barueri: Manole, 2004. 

1045p. 

VEIGA, José Eli da. Meio Ambiente e Desenvolvimento. 3. Ed. São Paulo: SENAC, 2009. 184 p. 

DIAS, Genebaldo Freire. Educação Ambiental: princípios e práticas. 9. Ed. São Paulo: GAIA, 2004. VAREJÃO-

SILVA, M. A., Meteorologia e Climatologia, 2ª edição digital, Recife – PE, 2006. 

BURATTINI, M. P. T. de C., Energia uma Abordagem Multidisciplinar, Editora Livraria da Física, São Paulo – 

SP, 2008. 

SANTOS, M. A. dos, Fontes de Energia Nova e Renovável, Editora LTC, Rio de Janeiro – RJ, 2013. 

STEINK, E. T. Climatologia Fácil, Editora Oficina de Textos, São Paulo – SP, 2012. 

DIAS, Reinaldo. Turismo Sustentável e Meio Ambiente, Editora Atlas, São Paulo – SP, 2003. 

NEIL, John; WEARING, Stephen. Ecoturismo Impactos Potencialidades e Possibilidades, Editora Manole, São 

Paulo – SP, 2014 

EMBRAPA. Marco referencial em agroecologia. Brasília: EMBRAPA, 2006, 70p. 

AQUINO, A.M. e Assis, R.L. Agroecologia Princípios e técnicas para uma agricultura orgânica sustentável. 

EMBRAPA. Brasília, 2005.517p. 

LOVATO, P. E. (et al) Agroecologia e Sustentabilidade no meio rural. Chapecó: Argos, 2006, 151p. 

 

Complementar 

 

SILVA, E. P. da, Fontes Renováveis de Energia – Produção de Energia para um Desenvolvimento Sustentável, 

Editora Livraria da Física, São Paulo – SP, 2014. 

VIANELLO, R. L. e ALVES, A. R., Meteorologia Básica e Aplicações, 2ª edição, Editora UFV, Viçosa – ES, 

2013. 

RODNEI, Vecchia. O Meio Ambiente e as Energias Renováveis - instrumentos de liderança visionária para a 

sociedade sustentável, Editora Manole, São Paulo – SP, 2009. 

LUIZ, Adir Moyses. Energia Solar e Preservação do Meio Ambiente, Editora Livraria da Física, São Paulo – SP, 

2013. 

PRIMAVESI, A. Agricultura Sustentável. São Paulo: NOBEL, 1992, 142p. 

 

 
 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 

Curso: Meio Ambiente 

Série/Período: 1º Ano 

Carga Horária: 40h Carga Horária Prática: 20h Carga Teórica: 20 h 

Docente Responsável:  

EMENTA 
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O conceito de desenvolvimento rural, ecossistemas e meio ambiente. Impactos da atividade rural sobre o meio 

ambiente. Agricultura e sustentabilidade. A produção de alimentos, recuperação e preservação ambiental. Gestão 

dos resíduos na agricultura. Educação ambiental no meio rural. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Estudar o desenvolvimento rural e seus impactos sobre o meio ambiente.  

 

Específicos 

 Estudar a origem e a evolução da agricultura 

 Conhecer os impactos das atividades agrícolas sobre o meio ambiente 

 Apresentar sistemas de produção que ocasionam menores impactos ambientais 

 Analisar a gestão dos resíduos gerados pelas atividades agrícolas  

 Discutir sobre a educação ambiental no meio rural 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I – Conceitos  

 Conceito de crescimento e desenvolvimento. 

 Conceitos de Desenvolvimento rural, agrário e agrícola. 

 Conceito de ecossistemas e meio ambiente. 

 

II - Impactos da atividade rural sobre o meio ambiente 

 Histórico da agricultura 

 Revolução industrial e o desenvolvimento agrícola. 

 Revolução verde. 

 Produção de alimentos e conservação do meio ambiente: 

o  Agricultura familiar e o meio ambiente. 

o  Sistemas agroflorestais. 

o Desafios da agroecologia na conservação do meio ambiente 

o Turismo ecológico. 

 Energia e meio ambiente: fontes de energia renováveis na agricultura. 

 

III - Gestão dos resíduos na agricultura  

 Introdução a legislação ambiental: gerenciamento de resíduos sólidos e líquidos.  

 Resíduos sólidos: definição, características físicas e gerenciamento. 

 Resíduos líquidos: definição, caracterização, tratamento de águas residuais. 

 Destinação e tratamento de resíduos gerados a partir de abatedouros de animais e aves. 

 Aproveitamento de resíduos vegetais, resíduos de madeiras e resíduos de animais: formas de 

aproveitamento e subprodutos obtidos a partir de sua utilização; aproveitamento do lixo e esgoto 

doméstico produzidos na zona rural. 

 Aproveitamento de resíduos líquidos (vinhaça) e sólidos (bagaço torta e melaço) produzidos nas 

atividades rurais. 

 

IV- Educação ambiental no campo 

 Formação de educadores ambientais no campo. 

Projetos de educação ambiental. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

1. Aulas expositivas, dialogadas, ilustradas com recursos audiovisuais (teóricas) e desenvolvimento de 

atividades práticas.  

2. Desenvolvimento de atividades como leitura e discussões de textos, pesquisas de trabalhos individuais, 

lista de exercício e seminários. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliações escritas; 

 Relatórios de algumas atividades práticas; 

 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Notebook, datashow, quadro branco, pincel, apagador. 

PRÉ-REQUISITO 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. Desenvolvimento Agrário como estratégia. Porto 

Alegre: NEAD, 2006, 192p. 

PRIMAVESI, A. Agricultura Sustentável. São Paulo: NOBEL, 1992, 142p. 

TEDESCO, J. C. Agrodiversidade, agroecologia e agricultura familiar. Passo Fundo: UPF, 2006, 206p. 

 

 

Complementar 

 

ABNT-NBR-10004: Resíduos sólidos - Classificação. Rio de Janeiro, Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, 1987. 63p 1986, 96p. 

LOVATO, P. E. (et. al) Agroecologia e Sustentabilidade no meio rural. Chapecó: Argos, 2006, 151p. 

MEDINA, N. M. Educação Ambiental. Petrópolis: Vozes, 1999, 231p. 

RUEGG, E. F. (et al) O Impacto dos Agrotóxicos sobre o ambiente, a saúde e a sociedade. São Paulo: CONE, 

1986, 96p. 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Cartografia e Geoprocessamento Ambiental 

Curso: Técnico Integrado em Meio Ambiente 

Série/Período: 1 

Carga Horária: 80h Carga Prática: 40 Carga Teórica: 40h  

Docente Responsável:  

EMENTA 

Introdução à Cartografia: Cartografia, tipos de mapas, título, Projeções, elementos básicos de um mapa. 

Conceituação básica: Coordenadas geográficas e UTM, escalas, Convenções, legenda, norte; Geoprocessamento: 

definição, Espaço Geográfico e Informação Espacial, Relações Espaciais entre Fenômenos Geográficos, 

Estrutura Geral de um Sistema de Informação Geográfica (SIG), Análise Espacial e Geoprocessamento para 

Projetos Ambientais; Tecnologias para Elaboração e Geração de Base de Dados Espaciais; Geoprocessamento na 

análise e investigação ambiental; Uso do GPS aplicado ao estudo do Meio Ambiente. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Compreender e conhecer os princípios teóricos da Cartografia e Geoprocessamento para a aplicação, 

análise e a importância destas para Curso Técnico em Meio Ambiente. 

 

Específicos 

 Definir Cartografia e Geoprocessamento com seus respectivos desenvolvimentos; 

 Demonstrar a utilidade da cartografia aplicada à Gestão Ambiental. 

 Identificar as formas de representação cartográfica ambiental (mapa, carta, planta). 

 Apresentar e estrutura do Sistema de Informação Geográfico SIG; 

 Definir o Espaço Geográfico, a Informação Espacial. 

 Explorar as Relações Espaciais entre Fenômenos Geográficos; 

 Apresentar e conhecer softwares para a elaboração de Mapas e SIG’s 

 Elaborar mapas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Introdução a Cartografia 

 Introdução da História da Cartografia  

 Conceito de Cartografia, coordenadas geográficas, UTM, planimétricas e altimétricas, legenda, 

título, norte, símbolos, escalas, tipos de mapas, projeções e aplicação da Cartografia. 

2. Introdução a Geoprocessamento 

 Introdução da História da Geoprocessamento 

Conceitos de Espaço Geográfico, Informação Espacial, Relações Espaciais entre Fenômenos 
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 Geográficos, conceitos básicos de Geoprocessamento 

 Estrutura Geral de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

 Análise Espacial 

 Geoprocessamento para Projetos Ambientais 

 

3. Softwares 

 Apresentação de diversos programas (softwares) para a elaboração de mapas e cartas 

 Leitura e Interpretação de cartas ambientais 

Obtenção de Curvas de nível: cálculo de altitude de um ponto na carta, perfil de direção: longitudinal e 

transversal, declividade entre dois pontos. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas teóricas - Aula expositiva-dialogada, com a utilização de quadro e recursos audiovisuais e 

exercícios para fixação do conteúdo;   

 Aulas práticas – Execução de levantamento com trena e GPS de navegação supervisionado pelo 

discentes para realização de levantamentos de dados e utilização de ferramenta computacional na 

execução de desenhos topográficos;  

 Atividades práticas supervisionadas - Atendimento aos grupos para elaboração de relatório de 

levantamento de dados e elaboração de mapas; 

 Aplicação de trabalhos individuais, apresentações de seminários e lista de exercícios. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliações escritas; 

 Relatórios de algumas atividades práticas; 

 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

 O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

 O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

 O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia, equipamentos, cartas topográficas, computadores. 

PRÉ-REQUISITO 

Não existe. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

FITZ, P. R. Geoprocessamento Sem Complicação.São Paulo. Ed. Oficina de Texto. 160p. 

SILVA, J. X.,Zaidan, R. T.Geoprocessamento e meio ambiente.1ª ed.Bertrand Brasil, 2011.  

FITZ. P. R. (2008). Cartografia básica. São Paulo. Oficina de Textos. 144p.  

JOLY, F.  (2007). A Cartografia. 10 Ed, ISBN: 85-308-0115-6, Papirus, 136p 

CUNHA, A. LORINI, M. L. UEZU, A. Paese, A. Conservação da Biodiversidade Com SIG. Ed. Oficina de 

Texto. 240p. GASPAR, J. A. (2005). Cartas e projecções cartográficas. 3ª Ed. Lidel. 331p. 

HARLEY, J. B. (1991). A nova história da cartografia. O Correio da Unesco. 

LOCH, R.E.N. Cartografia: representação, comunicação e visualização de dados espaciais. Florianópolis: 

Editora da UFSC. 2006.  

 

Complementar 

De Lemos, A. I. G. Galvani, E. (2009). Geografia, Tradições e Perspectivas - interdisciplinaridade, meio 

ambiente e representações.284p.  

HARLEY, J. B. (1991). A nova história da cartografia. O Correio da Unesco. 

ARCHELA, R. S., ARCHELA, E., BARROS, O. N. F., BENADUCE, G. M. C. Abordagem metodológica para 

a cartografia ambiental. Geografia: Revista do Departamento de Geociências, Londrina, v. 11, n. 1, p. 5765. 

CÂMARA, G.; DAVIS, C.; MONTEIRO,A. M. V. Introdução à ciência da geoinformação. INPE. São José dos 

Campos, 2001. 

DUARTE, P. A. Fundamentos de Cartografia. Florianópolis : ed. da UFSC, 1994. 

JOLY, F.A Cartografia . Campinas : Papirus, 1990. 

LOCH, R. E. N. Cartografia: representação, comunicação e visualização de dados espaciais. Florianópolis: 

Editora da UFSC. 2006. 

INPE.geoprocessamento para Projetos Ambientais. 2a. Edição - Revisada e Ampliada. São José dos Campos, 

SP.1998. 

Câmara, G. De Medeiros, J. S. Barbosa, C. C. F. Camargo, E. C.G. Metodologias para Aplicações 

Ambientais.Site: http://www.dpi.inpe.br/gilberto/tutoriais/gis_ambiente/6metod.pdf 
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PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Legislação e Poluição Ambiental 

Curso: Integrado em Meio Ambiente 

Série/Período: 2 

Carga Horária: 120h Carga Horária: 60h Carga Teórica: 60h  

Docente Responsável:  

EMENTA 

Estrutura e tipologia das normas legais. Princípios do Direito Ambiental. Meio Ambiente e a Constituição 

Federal. Política Nacional de Meio Ambiente. Código Florestal. Competência e Responsabilidade Ambiental. 

Lei de Crimes Ambientais. Unidades de Conservação. Poluição Ambiental: tipos e consequências para a 

qualidade ambiental e a saúde humana. Normas legais de padrão de qualidade ambiental. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Apresentar a Legislação Ambiental vigente no Brasil, buscando estabelecer suas aplicações no caso 

concreto, bom como uma visão critica frente aos bens protegidos e as penalidades imputadas aos 

infratores, destacando àqueles que poluírem (a partir de qualquer forma existente) o meio ambiente. 

 

Específicos 

 Estudar as bases teóricas do Direito Ambiental, origem e princípios; 

 Conhecer as normas legais de base do direito ambiental e como estas fundamentam todo o arcabouço 

legal em meio ambiente no Brasil; 

 Entender a importância e dificuldade de se estabelecer culpados em crimes contra o meio ambiente, 

verificando os tipos e prazos das penalidades previstas pela Lei; 

 Conhecer as áreas cuja importância ambiental ensejou sua proteção via diploma legal, bem como 

aprender como identifica-las e protege-las através do cumprimento das normativas que a definem; 

 Conhecer os tipos de poluição existentes e como a legislação ambiental brasileira lida com estas e seus 

geradores; 

 Analisar as Normas legais referentes a padrões de qualidade ambiental. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I – Estrutura e tipologia das Normas Legais 

 Fontes do Direito, Estrutura e tipologia das normas legais: a doutrina, a jurisprudência e a normas 

legais. 

 O artigo como unidade básica das normas legais; os desdobramentos (incisos, parágrafos, alíneas e 

itens); estrutura básica das leis (capítulos, seções, epigrafe e preambulo). 

 Tipos de normas legais, suas principais características e a que casos se aplicam (portarias, resoluções, 

leis, medidas provisórias). 

II – O Direito Ambiental Brasileiro e seus Princípios  

 Como surge esta ciência jurídica e qual a sua importância para a sustentabilidade ambiental.  

 Principio do Direito Ambiental:  dignidade humana, democracia, prevenção x precaução, equilíbrio, 

limite, Poluidor-pagador x usuário-pagador, Natureza Pública da proteção Ambiental, Função 

socioambiental da propriedade, desenvolvimento sustentável, dentre outros. 

III – A Constituição Federal e o meio ambiente 

 A importância da Constituição de 1988 para a questão ambiental. 

 O artigo 225 e valorização da preservação do meio ambiente.  

 As relações entre a constituição e os princípios do direito ambiental. 

IV – A Política nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6938/1981) 

 Contexto histórico.  

 Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) – órgãos constituintes, responsabilidades e 

competências. 

 Instrumentos da PNMA. 

V – Unidades de Conservação Ambiental 

 Importância ambiental destas áreas. Criação e Manejo de Unidades de Conservação no Brasil. 

 Grupos de UCs (Proteção Integral e Desenvolvimento Sustentável); as UCs do Estado da Paraíba 

(destaque ao vale dos Dinossauros). 
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VI – Lei nº 12651/2012 – O novo Código Florestal 

 Contexto histórico. 

 Bens protegidos pelo novo Código Florestal de 2012. 

 Reserva legal: conceito, importância e criação. 

 Cadastro Ambiental Rural: Conceito, importância e relação com a Reserva Legal e APPs. 

 Áreas de preservação permanente: conceito, tipos e importância para a manutenção da qualidade 

ambiental e saúde humana. 

 

VII – Responsabilidade Ambiental e a Lei de Crimes Ambientais 

 Competências da União, Estados, Municípios e Distrito Federal para legislar e agir em prol do meio 

ambiente. 

 Competência comum, privativa e suplementar.  

 Responsabilidade ambiental na esfera civil, penal e administrativa. 

 Lei de Crimes Ambientais: sanções que podem ser imputadas (advertência, multa, embargo, interdição, 

privativas de liberdade, privativas de direito).  

 Responsabilidade da pessoa jurídica. 

 

VIII - Poluição e as normas de padrão de qualidade ambiental brasileiras 

 Poluição da Água: danos ambientais e para qualidade de vida; penalidades previstas; padrões de 

qualidade para corpos d’água e lançamento de efluentes (CONAMA nº 357/05; CONAMA nº 340/11); 

balneabilidade (CONAMA 274/00); reuso de água para irrigação (NBR - 13.969 / 97). 

 Poluição do Solo: danos ambientais e para qualidade de vida; penalidades previstas; padrões de 

qualidade para o solo (CONAMA nº 420/09). 

 Poluição do Ar: danos ambientais e para qualidade de vida; penalidades previstas; padrões de qualidade 

(CONAMA nº 3/1990; CONAMA nº 382/06). 

 Poluição Sonora: características; legislação pertinente no Brasil (CONAMA nº 272/2000; CONAMA nº 

01/90; CONAMA nº 230/97); Poluição sonora no Estado da Paraíba: legislações estaduais pertinentes. 

METODOLOGIA 

 Aula expositiva e dialogada 

 Debates (dinâmicas e apresentação oral dos alunos) 

 Exercícios com base em leituras indicadas 

 Aulas práticas em laboratórios e visitas de campo. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Será realizado de forma contínua, avaliando todas as atividades desenvolvidas ao longo do curso, 

garantindo a retroalimentação do sistema. E, especialmente, dos resultados através atividades de pesquisa e 

exercícios; prova teórica e prática; seminários e relatório de aula de campo. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro-branco, lápis para quadro branco, notebook, data-show, televisão, caixas de som e material bibliográfico 

diverso (livros, artigos, cartilhas etc.). 

PRÉ-REQUISITO 

Não existe. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

MACHADO, Paulo Afonso de Lemos. Direito Ambiental Brasileiro. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2013. 

JUNIOR, Vladimir Polízio. Novo Código Florestal: comentado, anotado e Comparado. 2. Ed. São Paulo: Rideel, 

2013. 344 p. 

PHILIPPI JR., A.; ROMERO, M. A.; BRUNA, G. C. Curso de Gestão Ambiental. Barueri: Manole, 2004. 

1045p. 

PHILIPPI JR., A.;MALHEIROS. T.F. Saneamento, Saúde e Ambiente: fundamentos para a sustentabilidade. 

Barueri: Manole, 2005. 

Legislações Ambientais atualizadas. 

 

Complementar 

BELLO FILHO, Ney de Barros et all. Crimes e Infrações Administrativas Ambientais. Brasília: Brasília 

Jurídica, 2000.  

 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=100
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COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e.  Proteção Jurídica do Meio Ambiente.  Belo Horizonte: Del Rey, 

2003.  

MILANO, Miguel Serediuk. Unidades de Conservação – Técnica, Lei e Ética para a Conservação da 

Biodiversidade. In: BENJAMIM, Antônio Herman (coord).  Direito Ambiental das áreas protegidas. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2001.  

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Recursos Hídricos e Manejo de Bacias Hidrográficas 

Curso: Tecnologia Integrado em Meio Ambiente  

Série/Período: 2 

Carga Horária: 80h Carga Horária: 10 Carga Teórica: 70h  

Docente Responsável:  

EMENTA 

Entendimento de ciclo hidrológico e seus principais processos inseridos em uma bacia hidrográfica; a Política 

Nacional dos Recursos Hídricos, Lei 9.433/1997: análise de seus fundamentos, diretrizes, objetivos e 

instrumentos; a Gestão Estadual, da Paraíba, de Recursos Hídricos e estudo das principais bacias do Estado. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Compreender aspectos básicos de hidrologia que permitam a assimilação das questões legais que 

permeiam a Política Nacional de Recursos Hídricos – Lei 9.433/1977. Conhecer os elementos que 

caracterizam o processo de formação do conhecimento científico em geral e dos particulares conceitos 

da Física, estudando e discutindo questões históricas, filosóficas e sociológicas, além daquelas ligadas à 

cultura, à cidadania, à linguagem e à tecnologia. 

 

Específicos 

 Compreender o ciclo hidrológico e seus diferentes processos; 

 Estudar a Lei 9.433/1997 que trata da Política Nacional dos Recursos Hídricos; 

 Estudar a teoria eletromagnética de Maxwell e o conceito de campo. 

 Conhecer e discutir os impasses da Física clássica no início do século XX; a radioatividade e as origens 

da Física contemporânea; o surgimento da teoria da relatividade e da teoria quântica e suas implicações. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I. Hidrologia básica  

 Ciclo hidrológico.  

 Bacias Hidrográficas. 

 Hierarquização de rede de drenagem.  

 Escoamento Superficial.  

 Evapotranspiração. 

  

II. Política Nacional dos Recursos Hídricos, Lei 9.433/1997 

 Fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

 Objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

 Diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

 Comitês de Bacias Hidrográficas 

 Planos da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

 Enquadramento dos corpos hídricos e resoluções CONAMA. 

 Outorga. 

 Cobrança pelo uso da água. 

 Sistema de informações sobre Recursos Hídricos 

 Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

 Estudo da Conjuntura Nacional de Recursos Hídricos 

 

III. Gestão de Recursos Hídricos no Estado da Paraíba 

 Política Estadual dos Recursos Hídricos, Lei 6.308/1996 

 Os principais cursos d’água do Estado da Paraíba 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos audiovisuais e 

computacionais, bem como estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. Aplicação de trabalhos 

individuais e em grupo, leitura e discussão de artigos, apresentações de seminários e lista de exercícios. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliações escritas; 

 Discussões de artigos; 

 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

 O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

 O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

 O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia, Experimentos de Eletricidade e Magnetismo. 

PRÉ-REQUISITO 

Não existe. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

COLLISCHONN, W.; DORNELLES, F. Hidrologia para engenheiros e ciências ambientais. Porto Alegre: Ed. 

ABRH, 2013. 

CECH, V. T. Recursos Hídricos. História, Desenvolvimento, Política E Gestão.  Ed. LTC, 2013. 

POLETO, C. Bacias Hidrográficas e Recursos Hídricos. Ed. Interciência, 2014. 

 

Complementar 

 

GRIBBIN, J. Introdução a Hidraúlica, Hidrologia e Gestão de Águas Pluviais. Ed. Cengage, 2014. 

AZEVEDO, J. R. G. Hidrometria aplicada à gestão de recursos hídricos. Recife: Editora Universitária da UFPE, 

2010. 

DIAS, R. Gestão Ambiental. São Paulo: Atlas, 2009.  

ANA 2002. A Evolução da Gestão dos Recursos Hídricos no Brasil. Brasília: ANA. 

CASARIN, F.; SANTOS, M. Sobre o produto Água - o Ouro Azul - Uso e Abusos Dos Recursos Hídricos. Ed. 

Garamond, 2011. 

 
 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Meio Ambiente, Sociedade e Cultura 

Curso: Integrado em Meio Ambiente 

Série/Período: 2 

Carga Horária: 80h Carga Horária: 40h Carga Teórica:  40h 

Docente Responsável:  

EMENTA 

O que é cultura?; A cultura como mediador das relações humano/natureza; As matrizes africana, indígena e 

europeia da cultura brasileira e suas relações com a natureza; Modos de produção, sociedade e natureza; Política 

e a questão ambiental no mundo contemporâneo; 

OBJETIVOS 

Geral 

 

 Proporcionar aos alunos um olhar crítico no que diz respeito as relações entre as problemáticas 

ambientais e sua relação com contextos culturais e sociais; 

 

Específicos 

 Propor um debate sobre o papel da cultura como mediador das relações entre as sociedades e a natureza 

 Compreender as influências das matrizes africana, indígena e europeia para as relações com a natureza 

na cultura brasileira; 
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 Refletir sobre as influências do desenvolvimento capitalista para as transformações nas relações 

humano/natureza; 

 Compreender o debate político atual em torno das questões ambientais; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I – A cultura como mediador das relações humano/natureza 

 O que é cultura? 

 Dos determinismos ao relativismo cultural nas relações humano/natureza. 

 Cultura e interação/transformação da natureza. 

 Paradigmas culturais que norteiam as relações com o meio natural. 

 

II –  Cultura brasileira, as matrizes africana, indígena e europeia, e suas relações com a natureza 

 As influências da matriz indígena. 

 As influências da matriz africana. 

 As influências da matriz europeia.  

 

III – Modos de produção, sociedade e natureza 

 Produção material da existência e transformação da natureza. 

 O desenvolvimento capitalista e as transformações nas relações com o meio natural. 

 

IV - Política e a questão ambiental no mundo contemporâneo 

 

 As implicações do desenvolvimento humano para meio ambiente. 

 Globalização e debate ambiental no início do século XXI. 

 Alternativas produtivas para a crise ambiental (Agroecologia; Permacultura; Energias renováveis; etc). 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas e dialógicas propiciando o debate dos temas propostos entre os alunos a partir de 

contextualizações práticas; 

 Atividades de equipe e estudos dirigidos em classe com o intuito de estimular os alunos na apropriação 

e exposição argumentativa dos conteúdos; 

 Articulação dos temas propostos com exibição de vídeos e utilização de materiais de apoio 

complementares como artigos de jornais e revistas (científicos e não-científicos); 

 Dialogo com movimentos sociais e iniciativas locais que fomentem o debate e ações práticas sobre os 

temas abordados na disciplina;  

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Como estratégias avaliativas da disciplina serão realizados estudos dirigidos, seminários temáticos e 

relatórios de atividades de campo e atividades práticas realizadas. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia, Transporte (quando da realização de atividades 

práticas e de campo). 

PRÉ-REQUISITO 

Não existe. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

CUNHA, Sandra Baptista da; GUERRA, Antonio Jose Teixeira. A questão ambiental - diferentes abordagens. 

São Paulo: Editora Bertrand Brasil, 2003. 

CALDART, Roseli, PEREIRA, Isabel, Paulo (et. al) (orgs.). Dicionário da educação do campo. São Paulo: 

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012. 

LUZZI, Daniel. Educação e Meio Ambiente: uma Relação Intrínseca. São Paulo: Editora Manole, 2012 

 

Complementar 

 

LEEF, Enrique. Ecologia, Capital e Cultura: a Territorialização da Racionalidade Ambiental. Petrópolis: Editora 

Vozes, 2009 
SAUER, Sérgio; BALESTRO, Moisés Villamil (orgs.). Agroecologia e os Desafios da Transição Agroecológica. São Paulo: 
Editora Expressão Popular, 2013. 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura – um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Edito, 2009. 
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PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Sistema de Tratamento de Água e Esgoto 

Curso: Integrado em Meio Ambiente 

Série/Período: 2 

Carga Horária: 120h Carga Horária: 40h Carga Teórica: 80h  

Docente Responsável:  

EMENTA 

Relações entre saneamento, meio ambiente, saúde pública, qualidade de vida e desenvolvimento. Transmissão de 

doenças e classificação ambiental das doenças infeciosas. Impactos das ações de saneamento sobre o meio ambiente. 

Noções básicas sobre sistema de abastecimento de água. Processos de tratamento e armazenamento de água; tratamento 

convencional e avançado de água; elaboração de projetos para o uso consciente de água; Noções básicas sobre sistema 

de esgotamento sanitário individual e coletivo; Processos de tratamento de esgotos; tratamento convencional e 

avançado de esgotos; reuso de esgotos tratados (águas residuárias); Legislação aplicada à qualidade e tratamento de 

águas e esgotos. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Conhecer e aplicar os principais métodos e técnicas de tratamentos convencionais e avançados de tratamento 

de águas e efluentes urbanos. 

 

Específicos 

 Discutir a relação entre saneamento, saúde e meio ambiente sob a ótica de tratamento de águas e esgotos; 

 Abordar o funcionamento do sistema de abastecimento de águas urbanas; 

 Descrever todas as unidades que compõem um sistema de esgotamento sanitário; 

 Compreender os processos de sistema individual e coletivo de esgotamento sanitário; 

 Compreender os processos convencionais e avançados de tratamento e armazenamento de água e esgotos;  

 Conhecer, identificar e aplicar os métodos usuais mais adequados para tratamento de água e de efluentes; 

 Atuar na elaboração de projetos para o uso e reuso da água e de esgotos; 

 Reconhecer este processo como forma de preservar o meio ambiente; 

 Avaliar a importância da aplicação das alternativas para tratamento de águas e esgotos quanto ao controle da 

poluição ambiental, melhoria das condições de vida e de saúde da população. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I – Introdução ao Saneamento  

 Saneamento, saúde e ambiente. 

  Relações entre saneamento, meio ambiente, saúde pública, qualidade de vida e desenvolvimento; 

 Impactos das ações de saneamento sobre o meio ambiente; 

 Sistema de saneamento básico e ambiental; 

 

 II – Sistema de Abastecimento e tratamento de água 

 Abastecimento de água: generalidades, doenças relacionadas com a água, sistema de abastecimento e 

tratamento de águas. 

 Captação superficial, subterrânea (poços artesianos e tubulares) e águas pluviais (cisternas). 

 Tratamento de água: convencional e avançado 

 Métodos simplificados de tratamento de água 

 Minimização e consumo consciente de água 

 

III – Sistema coletivo de esgotos e tratamento de efluentes 

 Considerações gerais, doenças relacionadas com os esgotos. 

 Sistemas individuais e coletivos de esgotamento sanitário. 

 Soluções individuais e coletivas para tratamento e destinação final de esgotos. 

 Componentes de um sistema de esgotamento sanitário. 

 Tratamento de esgotos sanitários: preliminar, primário e secundário. 

 Tratamento avançado de esgotos: terciário. 

 Reuso de águas residuárias. 

 Legislação aplicada à águas e esgotos sanitários 

IV – Fundamentos de Drenagem urbana 

 Drenagem urbana: conceitos, importância sanitária, tipos de drenagem e ações desenvolvidas no combate à 

erosão urbana. 
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 Inter-relação dos sistemas de tratamento de água, esgotos e drenagem urbana. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas teóricas conduzidas de forma expositiva com debates, utilizando quadro e projetor de slides. 

Realização de aulas práticas e visitas técnicas 

Aulas de campo: problematização in loco e pegada ecológica 

Análise de artigos técnicos pertinentes à área 

Elaboração de projetos envolvendo demais disciplinas 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O processo de avaliação será composto por prova escrita, apresentação de seminários, análise de artigos e relatórios de 

aulas práticas, totalizando quatro notas, referente aos 4 bimestres letivos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia, Experimentos de Eletricidade e Magnetismo. 

PRÉ-REQUISITO 

Não existe. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

LEME, EDSON JOSÉ ARRUDA. Manual Prático de Tratamento de Águas Residuarias. Ed. Edufscar, 2007. 595p. 

LIBÂNEO, MARCELO. Fundamentos de Qualidade e de Tratamento de Água. Ed. Átomo 2010. 496p. 

SPERLING, Marcos Von. Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgotos (Princípios do Tratamento 

Biológico de Águas Residuárias; vol. 1). Belo Horizonte: DESA-UFMG, 2014. 470p. 

 

Complementar 

 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO. Manual de Saneamento. Brasília: 

Ministério da Saúde. 2004. 407p. 

JORDÃO, Eduardo P. e PESSÔA, Constantino A. Tratamento de Esgotos Domésticos. 4a Edição. Rio de Janeiro: 

ABES, 2005. 932p. 

PHILIPPI JR, ARLINDO. Saneamento, saúde e meio ambiente. São Paulo: Manole, 2005. 

SANT’ANNA JR, GERALDO LIPPEL. Tratamento biológico de efluentes: fundamentos e aplicações. Ed. Interciência, 

2013. 424p. 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Educação Ambiental 

Curso: Integrado em Meio Ambiente 

Série/Período: 2 

Carga Horária: 80h Carga Horária: 20h Carga Teórica: 60h  

Docente Responsável:  

EMENTA 

Histórico, conceito, princípios e práticas da Educação Ambiental (E.A.). A questão ambiental e as conferências 

mundiais de meio ambiente. Modelos de desenvolvimento. Meio Ambiente e representação social. Percepção da 

realidade ambiental. A relação Educação Ambiental-Qualidade de Vida. Projetos, roteiros, reflexões e práticas de 

Educação Ambiental. Educação Ambiental no espaço formal e não formal. Práticas interdisciplinares, metodologias e 

as vertentes da Educação Ambiental. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Desenvolver o senso crítico dos alunos quanto às questões ambientais e capacitar os mesmos na prática da 

Educação Ambiental, focando principalmente as características regionais do tema em questão.  

 

Específicos 

 Capacitar formadores de opinião socioambiental;  

 Desenvolver práticas e ferramentas para a mudança de paradigmas ambientais;  

 Introduzir uma nova visão ambiental entre os alunos; promover e disseminar a ideia ambiental na comunidade 

acadêmica. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I - Contexto Histórico da Educação Ambiental 

 História da Visão Ambiental no mundo e na região, as conferências mundiais de meio ambiente;  

 Conceitos e Objetivos da Educação Ambiental / Sensibilização ambiental através do conhecimento de 

causa e efeito em relação ao Meio Ambiente Social e ao Meio Ambiente Natural;  

 Sustentabilidade Ambiental: conceitos e aplicações;  

 Situação da educação ambiental no Brasil e no mundo. 

II – Educação Ambiental, meio ambiente e representação Social 

 Principais problemas ambientais e suas causas; 

 A relação entre Educação Ambiental e Qualidade de Vida; 

 Resultados de práticas desenvolvidas na área de educação ambiental, relacionadas ao estado de Paraíba 

e ao país; 

 Projetos, roteiros, reflexões e práticas de Educação Ambiental. Educação Ambiental no espaço formal e 

não formal; 

III – Modelos Educacionais 

 Os modelos educacionais tradicionais e a educação ambiental.  

 Os princípios Freirianos: 

o Respeito à identidade cultural do educando; 

o Apropriação e produção de conhecimentos relevantes e significativos, de forma crítica, para a 

compreensão e transformação da realidade social; 

o Compreensão do que é ensinar e aprender; 

o Estímulo à curiosidade e à criatividade do educando e do educador; 

o Desenvolvimento do trabalho coletivo na Unidade Educacional; 

o Democratização das relações na Unidade Educacional; 

o Afirmação do papel do educador como mediador do processo de ensino-aprendizagem; 

o Interação entre comunidade e Unidade Educacional como espaço de valorização da cultura 

popular. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aula expositiva e dialogada 

 Debates (dinâmicas e apresentação oral dos alunos) 

 Exercícios com base em leituras indicadas 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Será realizado de forma contínua, avaliando todas as atividades desenvolvidas ao longo do curso, garantindo a 

retroalimentação do sistema. E, especialmente, dos resultados através atividades de pesquisa e exercícios; prova 

teórica e prática; seminários e relatório de aula de campo. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro-branco, lápis para quadro branco, notebook, data-show, televisão, caixas de som e material bibliográfico 

diverso (livros, artigos, cartilhas etc.). 

PRÉ-REQUISITO 

Não existe. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

MEDINA, N.M. e SANTOS, E. da C. Educação Ambiental: uma metodologia participativa de formação. 4. Ed. 

Rio de Janeiro: Vozes, 2001. 231 p. 

DIAS, Genebaldo Freire. Educação Ambiental: princípios e práticas. 9. Ed. São Paulo: GAIA, 2004. 

LUZZI, Daniel. Educação e meio ambiente: uma relação intrínseca. São Paulo: Manole, 2012.  

 

Complementar 

SACHS, Ignacy. Desenvolvimento includente, sustentável e sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 2004. 151 p. 

Introdução à Engenharia Ambiental. Rio de Janeiro: ABES. 2003. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários a prática da autonomia. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1996. 

VEIGA, José Eli da. Meio Ambiente e Desenvolvimento. 3. Ed. São Paulo: SENAC, 2009. 184 p. 

MAY, P.H., LUSTOSA, M.C., VINHA, V. Economia do Meio Ambiente: Teoria e prática. São Paulo: 

ELSEVIER, 2003.  
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PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Empreendedorismo 

Curso: Tecnologia Integrado em Meio Ambiente  

Série/Período: 3 

Carga Horária: 40h Carga Horária:  Carga Teórica: 40h  

Docente Responsável:  

EMENTA 

A disciplina irá trabalhar os conceitos relevantes ao empreendedorismo e sua história de trabalho. Abordando 

testes do perfil e características do comportamento empreendedor, lidando com Planos de Negócios e estudos 

para o empreendedorismo individual. Ampla discussão de casos de sucesso obtidos no âmbito do trabalho junto 

ao meio ambiente no Brasil e no mundo. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Fomentar o desenvolvimento de novos empreendedores, com capacidade de desenvolver competências 

e habilidades sintonizadas com as novas tendências mundiais de equilíbrio junto ao meio ambiente, 

implementando seus projetos de maneira individual ou coletiva. 

 

Específicos 

 Compreender a centralidade do trabalho na organização social e na vida individual; 

 Instrumentalizar os alunos para a identificação de oportunidades de novos empreendimentos na área de 

conhecimento; 

 Desenvolver o senso crítico, a percepção e identificação de estratégias inovadoras, para a aplicação dos 

conhecimentos no campo econômico, político e/ou social. 

 Orientar o desenvolvimento de competências em gestão de negócios. 

 Participar de atividades práticas de organização do trabalho com potencial ou capacidade de geração de 

renda. 

 Fornecer conhecimentos e ferramentas auxiliares à gestão desses empreendimentos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Conceito e história do trabalho; 

2. O trabalho na sociedade moderna e a organização do trabalho no Brasil; 

3. Empreendedorismo: história e legislação das atividades empreendedoras, 

4. Características do empreendedor, etapas do processo empreendedor; 

5. Cooperativismo e associativismo: história e legislação das atividades cooperativas e associativistas; 

6. Características do cooperativismo e do associativismo, etapas do cooperativismo/associativismo; 

7. Desenvolvimento da capacidade empreendedora/cooperativa/associativa; 

8. Gestão e avaliação do Empreendimento; 

9. Planejamento estratégico; 

10. Elaboração do plano de negócios; 

11. Rede de economia solidária e, 

12. Estudos de caso. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos audiovisuais e 

computacionais, bem como estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. Aplicação de trabalhos 

individuais e em grupo, leitura e discussão de artigos, apresentações de seminários e lista de exercícios. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliações escritas; 

 Discussões de artigos; 

 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

 O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

 O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

 O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia, Experimentos de Eletricidade e Magnetismo. 

PRÉ-REQUISITO 

Não existe. 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

DORNELAS, José Carlos Assis . Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. Rio de Janeiro: 

Campus, 2001. 

MOURA, Luiz Antônio Absala. Economia Ambiental: gestão de custos e investimentos. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2003. 

Conway, G.R. Análise Participativa para o Desenvolvimento Agrícola Sustentável. Rio de Janeiro: As-Pta, 1993. 

32p. 

SOIFER, J. Empreender Turismo e Ecoturismo, Editora Qualitymark. Rio de Janeiro – RJ, 2005 

 

Complementar 

 

TACHIZAWA, Takeshy . Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: estratégias de negócios 

focadas na realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2002. 

CONWAY, G.R. Análise Participativa para o Desenvolvimento Agrícola Sustentável. Rio de Janeiro: As-Pta, 

1993. 32p. 

SEAP. Sistema de elaboração e análise de projetos. Banco do Nordeste. Disponível em CD rom. 

GITMAN, Laurence G. Princípios de Administração Financeira. São Paulo: Harbra, 2002. 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Planejamento e Avaliação de Impactos Ambientais 

Curso: Técnico Integrado em Meio Ambiente 

Série/Período: 3 

Carga Horária: 80h Carga Horária: 20 Carga Teórica: 60h  

Docente Responsável:  

EMENTA 

Entendimento de ciclo hidrológico e seus principais processos inseridos em uma bacia hidrográfica; a Política 

Nacional dos Recursos Hídricos, Lei 9.433/1997: análise de seus fundamentos, diretrizes, objetivos e 

instrumentos; a Gestão Estadual, da Paraíba, de Recursos Hídricos e estudo das principais bacias do Estado. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Possibilitar uma abordagem sistemática dos impactos ambientais e inconformidades ocasionados pelas 

atividades econômicas e industriais, visando identifica-los, quantifica-los (quando couber), saná-los e 

ou minimizá-los com vistas a manutenção do meio ambiente equilibrado. 

 

Específicos 

 Conceituar e caracterizar impacto ambiental; 

 Identificar a metodologia para estudos de avaliação de impactos ambientais; 

 Compreender o processo de gerenciamento das diversas dimensões que envolvem o Estudo de Impacto 

Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Histórico, Origem e Difusão 

2.  Aspectos conceituais e legais em avaliação de impactos ambientais; 

3. O Processo de AIA e seus objetivos 

4.  Etapas do Estudo de Impactos Ambientais (EIA) 

5. Estudos de base e diagnóstico ambiental 

6. Planejamento de um EIA 

7. Previsão de impactos ambientais 

8. Identificação de Impactos 

9. Dimensionamento dos impactos ambientais 

10. Medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos 

11. Programas de adequação e controle ambiental 

12. Elaboração do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 

13. Análise de Risco 

14. Análise Técnica dos EIA/RIMA 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos audiovisuais e 

computacionais, bem como estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. Aplicação de trabalhos 

individuais e em grupo, leitura e discussão de artigos, apresentações de seminários e lista de exercícios. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliações escritas; 

 Discussões de artigos; 

 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

 O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

 O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

 O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia, Experimentos de Eletricidade e Magnetismo. 

PRÉ-REQUISITO 

Não existe. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

SANCHEZ, L. E. Avaliação de Impacto Ambiental – Conceitos e Métodos. São Paulo: Ed. Oficina de Textos. 2ª 

ed 2013. 

ARAUJO, G. H. S.; ALMEIDA, J. R.; GUERRA, A. J. T. Gestão Ambiental de Áreas Degradadas. Rio de 

Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 11 ª ed. 2014. 

SANTOS, R. F. Planejamento Ambiental – Teoria e Prática.  São Paulo: Ed. Oficina de Textos, 2004.  

 

Complementar 

 

DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

BERTONI, j. & LOMBARDI NETO, F., Conservação do solo. São Paulo: Ícone, 1990. 

TEIXEIRA GUERRA, A. G &  JORGE, M. C O. Processos erosivos e recuperação de áreas degradadas. Oficina 

de texto.   2013, 192 p. 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: CONSERVAÇÃO DO SOLO E RECUPERAÇÃO DE ÁREA 

DEGRADADA 

Curso: TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 

Série/Período: 3
a 
ANO 

Carga Horária: 80h Carga Horária: 30h Carga Teórica: 50h  

Docente Responsável:  

EMENTA 

Conservação do solo, Erosão do solo, Práticas conservacionistas, Fatores e processo de formação do solo, 

Intemperismo, Perfil do solo e horizonte, Propriedade física solo, propriedade química do solo, classificação do 

solo, Áreas degradas,Ciclo dos nutrientes, nutrição de plantas, Degradação do solo e da água, Estratégia de 

recuperação de áreas degradadas, Revegetação de área degrada, Monitoramento de áreas degradada. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Capacitar o alunado entender o processo de conservação do solo e identificar, estudar e propor soluções 

relacionados as áreas impactadas para o uso racional e conservação de áreas degradas. 

 

Específicos 

 Propiciar entendimento sob diferentes formas de degradação e suas possibilidades de recuperação. 

 Identificar as formas de degradação ambiental; 

 Reconhecer as consequências da degradação ambiental para o planeta; 

 Conhecer as bases teóricas para a recuperação de áreas degradadas; 

 Desenvolver em campo diferentes modelos conservacionistas como forma de mitigar a degradação do 

solo. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1- Conservação do solo: conceito de degradação do solo. 

2- Erosão: conceito, tipo, consequência, fatores que influem e causas. 

3- Práticas conservacionistas: vegetativa, mecânica, edáficas e manejo do solo 

4- Fatores de formação do solo: material de origem, relevo, clima, organismo e tempo. 

5- Processo de formação do solo: remoção, transformação, Translocação e adição. 

6- Intemperismo: físico, químico e biológico 

7- Perfil e horizonte do solo: classificação da Paraíba, cor, textura, estrutura, porosidade. 

8- Propriedade física do solo: solo como sistema trifásico, textura do solo, estrutura, densidade, 

compactação e água no solo. 

9- Propriedade química do solo: característica química do solo, elementos químicos. 

10-  Áreas degradadas:  conceitos e caracterização do problema 

11- Ciclos dos nutrientes: carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre 

12- Nutrição de plantas: nutrientes essenciais, disponibilidade de nutrientes, macro e micronutrientes. 

13- Degradação do solo: Introdução, erosão, causas, tipos, conseqüências, recuperação de voçoroca. 

14- Degradação da água: conceito, ciclo hidrológico, distribuição e uso, conflito gerado pelo uso, doenças, 

monitoramento, monitoramento dos recursos naturais. 

15- Estratégia de recuperação de áreas degradadas: Introdução, sistema de manejo do solo, sistemas de 

cultivos, planejamento conservacionista. 

16-  Revegetação de áreas degradadas: sucessão, sistemas agroflorestais, classificação dos sistemas, 

recuperação de mata ciliar, recuperação de vegetação do semiárido. 

METODOLOGIA DE ENSINO  

Aulas teóricas em sala, aulas práticas no campo e laboratório, seminários, vídeos, visitas técnicas e leituras 

orientadas. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Haverá realização de provas, trabalhos e seminários. 

 O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

 O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Pincel, Quadro, Apagador, material didático, Data show e Notebook.  

PRÉ-REQUISITO 

Não existe. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

MARTINS, SEBASTIÃO VENÂNCIO. Recuperação de áreas degradadas. Viçosa, MG, Aprenda fácil, 2009. 

270 p. 

GALVÃO, ANTÔNIO PAULO MENEDES. Reflorestamento de propriedades rurais para fins produtivos e 

ambientais.  Brasília : Embrapa informação tecnológica: Colombo, PR: Embrapa Floresta. 2000, 351 p. 

TAVARES, SILVA ROBERTO DE LUCENA. Curso de recuperação de áreas degradadas: a visão da Ciência do 

Solo no contexto do diagnóstico, manejo, indicadores de monitoramento e estratégias de recuperação / Sílvio 

Roberto de Lucena Tavares ... [et al.]. -- Dados eletrônicos. -- Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2008. 228 p.: 

DIAS, L. E.; MELLO, J. W. V. Recuperação de áreas degradadas. Viçosa: UFV,1998 

TEIXEIRA GUERRA, A. G &  JORGE, M. C O. Processos erosivos e recuperação de áreas degradadas. Oficina 

de texto.   2013, 192 p. 

BERTONI, j. & LOMBARDI NETO, F., Conservação do solo. São Paulo: Ícone, 1990. 

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema brasileiro de classificação de solos. Brasília: 

EMBRAPA-Produção de Informação; Rio de Janeiro: EMBRAPA Solos, 1999. 412 p. 

RESENDE, M.; CURI, N.; REZENDE, S.B. de, & CORRÊA, G. F. Pedologia: base para distinção de 

ambientes. Viçosa: NEPUT, 1995. 304 p. 

 

Complementar 

 

Martins, Sebastião  Venâncio. Recuperação de áreas degradadas. Ações de área de preservação permanente, 

voçorocas, taludes rodoviário e de mineração. Viçosa, MG. Aprenda Fácil, 2009.  
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Água no século XXI, enfrentando a escassez. Tundisi, J. G. São Paulo. RIMA. 2003. 

MENDES, Benedito Vasconcelos. Alternativas tecnológicas para a agropecuária do semi-árido. 2a ed. São 

Paulo: Nobel, 1986. 

ODUN, E. P. Fundamentos da ecologia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkiam,2001. 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Gestão, Perícia e Auditoria 

Curso: Integrado em Meio Ambiente 

Série/Período: 3 

Carga Horária: 120h Carga Horária: 40h Carga Teórica: 80h  

Docente Responsável:  

EMENTA 

Conceitos e aplicações da gestão, perícia e auditoria ambiental; fiscalização, certificação e licenciamento: como 

esses conceitos complementam os objetos desta disciplina; Gestão ambiental: o mundo empresarial, sistemas de 

gestão ambiental, Ciclo PDCA, Certificação; ISO 14001 e Produção mais Limpa; Auditoria:  

OBJETIVOS 

Geral 

 Promover o aprendizado multidisciplinar necessário para o desempenho das atividades de Perícia, 

Auditoria e Gestão Ambiental. 

Específicos 

 Dotar os futuros profissionais do conhecimento necessário para a realização de perícias e auditorias 

ambientais e na elaboração de Sistemas de Gestão Ambiental; 

  Instigar a capacidade crítica do aluno frente aos problemas ambientais atuais; 

 Aplicar o conhecimento adquiridos em outras disciplinas do curso no desenvolvimento das atividades 

de gestão, perícia e/ou auditoria ambiental 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I – Gestão, Perícia e Auditoria: introdução 

 O mundo capitalista e o crescimento dos conglomerados empresariais; 

 Impactos ambientais da Indústria: premissa para a gestão, perícia e auditorias ambientais; 

 Conceito: diferenças e aplicações; 

 Conceitos complementares: licenciamento e fiscalização ambiental; 

 Passivo Ambiental. 

 

II – Licenciamento Ambiental 

 Estrutura organizacional governamental em Meio Ambiente; 

 Licenciamento: caracterização, fases;  

 Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto do Meio Ambiente (RIMA); 

 Poluição e dano ambiental. Sistema de licenciamento de atividades poluidoras (SLAP); 

 Licença Prévia (LP) – as audiências públicas; 

 Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO); 

 Fiscalização Ambiental. 

 

III – Gestão Ambiental 

 Saúde e o meio ambiente; 

 Segurança alimentar: processo de produção e manipulação de alimentos; 

 Meio Ambiente x Qualidade de Vida; 

 Conhecendo o curso de Tecnologia em Alimentos do IFPB 

 

IV – Auditoria Ambiental 

 Conceitos sobre auditoria; 

 Tipos de auditoria; 

 Escopo da auditoria e regulamentos para auditoria ambiental; 
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 Auditoria de conformidade  legal; 

 Procedimentos e Diretrizes para auditoria ambiental; 

 Auditoria de sistemas de gestão ambiental: Norma ISO 14011; 

 Metodologia para condução de auditorias internas: planejamento, execução, registro das não-

conformidades, ação corretiva, apresentação dos resultados, 

 Fatores humanos envolvidos: características, atitudes e habilidades de um bom auditor. 

 Critérios para qualificação de auditores ambientais; 

 Certificação de auditores ambientais.  

IV – Perícia Ambiental 

 Perícia Ambiental Judiciária e Perícia Ambiental Securitária; 

 Perícia Ambiental Judiciária: Jurisdição, ação e processo; Importância e admissibilidade da perícia 

ambiental; Direitos e deveres processuais dos peritos e assistentes técnicos; Honorários - postulação, 

fixação e recebimento; Formulação e resposta de quesitos, suas modalidades e principais incidentes; 

Elaboração de laudos e pareceres; Caráter multidisciplinar nas perícias sobre meio ambiente, envolvendo 

profissionais de diversas modalidades de formação; Principais atos processuais praticados pelos Juízes, 

Advogados e Serventuários. Prática de perícia. 

 Perícia Ambiental Securitária: Métodos de perícia ambiental; Responsabilidade civil na degradação, 

poluição e dano ambiental; Infrações passíveis de perícia ecológica; Seguro ambiental; Responsabilidade 

em danos causados por poluição como questão internacional; Riscos e tipos de acidentes ambientais.  

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aula expositiva e dialogada 

 Debates (dinâmicas e apresentação oral dos alunos) 

 Exercícios com base em leituras indicadas; 

 Simulações de situações reais para aplicação dos conhecimentos adquiridos. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Será realizado de forma contínua, avaliando todas as atividades desenvolvidas ao longo do curso, garantindo a 

retroalimentação do sistema. E, especialmente, dos resultados através atividades de pesquisa e exercícios; prova 

teórica e prática; seminários e relatório de aula de campo. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro-branco, lápis para quadro branco, notebook, data-show, televisão, caixas de som e material bibliográfico 

diverso (livros, artigos, cartilhas etc.). 

PRÉ-REQUISITO 

Não existe. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

PHILIPPI JR., A.; ROMERO, M. A.; BRUNA, G. C. Curso de Gestão Ambiental. Barueri: Manole, 2004. 

1045p. 

DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

BARBIERI, José Carlos. Gestão Ambiental Empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. 3ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011. 

 

Complementar 

 

CAMPOS, L.M.S., LERÍPIO, A. de A. Auditoria Ambiental: uma ferramenta de gestão. São Paulo: Altas, 2009. 

152 p.  

ALMEIDA, Josimar Ribeiro de. Perícia Ambintal Judicial e securitária: Impacto, Dano e Passivo Ambiental. 3ª 

Ed. Rio de Janeiro: THEX, 2009.  

VEIGA, José Eli da. Meio Ambiente e Desenvolvimento. 3. Ed. São Paulo: SENAC, 2009. 184 p. 

MAY, P.H., LUSTOSA, M.C., VINHA, V. Economia do Meio Ambiente: Teoria e prática. São Paulo: 

ELSEVIER, 2003. 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Curso: Integrado em Meio Ambiente 

Série/Período: 3 
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Carga Horária: 80h Carga Horária: 10h Carga Teórica: 70h  

Docente Responsável:  

EMENTA 

Conceituação, Caracterização e Classificação de Resíduos Sólidos. Atividades produtivas e geração de resíduos, 

e seus impactos ao meio ambiente. Normas e legislação aplicadas a resíduos sólidos: ABNT NBR 10004/04 

(Resíduos Sólidos), Resolução Conama 275/01, Lei 12.305/2010 (PNRS), Lei 11.445/07 (Saneamento Básico) e 

demais relacionadas. Gestão e gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos: urbanos, industriais, de serviço de 

saúde, agrícolas, construção civil. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Minimização: não geração, 

redução, reutilização e reciclagem. Formas de tratamento de resíduos sólidos: tecnologias convencionais e 

tecnologias limpas, incineração, compostagem, coleta seletiva e reciclagem. Disposição final de resíduos no 

solo: aterros urbanos e aterros para resíduos perigosos 

OBJETIVOS 

Geral 

 Analisar os conceitos e panorama geral da temática de resíduos sólidos, bem como reconhecer a 

importância da minimização, gestão e gerenciamento de resíduos sólidos para a redução dos impactos 

ambientais e elevação do nível de qualidade de vida e saúde da população 

 

Específicos 

 Proporcionar conhecimentos técnicos sobre os resíduos sólidos e sua interferência no meio ambiente; 

 Promover uma reflexão analítica sobre a geração dos resíduos sólidos; 

 Classificar os vários tipos de resíduos; 

 Conhecer a metodologia de gerenciamento; e selecionar a melhor técnica de tratamento e destino final 

para os resíduos; 

 Conhecer, compreender e interpretar a legislação aplicada a resíduos. 

 Desenvolver senso crítico no planejamento da gestão e gerenciamento integrado de resíduos sólidos 

 Analisar e discutir a melhor alternativa disponível para gestão e gerenciamento dos resíduos face às 

implicações socioeconômicos e ambientais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I – Fundamentos em Resíduos Sólidos 

 Resíduos: conceituação, caracterização e classificação (NBR 10.004/04); 

 Fontes geradoras e impactos ambientais; 

 Atividades produtivas e geração de resíduos. 

 

 

II – Gestão e gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 Geração e Acondicionamento; Coleta e transporte; Varrição, capinação e raspagem de vias e 

logradouros públicos; 

 Gestão integrada de resíduos sólidos; 

 Gerenciamento Integrado de resíduos sólidos; 

 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

 

III – Tratamento e Destinação final de Resíduos Sólidos 

 Formas de tratamento – tecnologias convencionais e tecnologias limpas;  

 Reciclagem. Compostagem. Incineração; 

 Disposição final dos resíduos no solo: Aterro Sanitário. Aterros perigosos 

 

IV – Legislação aplicada à Resíduos Sólidos 

 Legislação e normas técnicas. PNRS. Lei do Saneamento e demais aplicáveis a resíduos. 

 Projetos integradores: gestão e gerenciamento de resíduos em diversas fontes geradoras. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas teóricas conduzidas de forma expositiva com debates, utilizando quadro e projetor de slides; 

Orientação e direcionamento para pesquisa e consulta da literatura técnica especializada; 

Discussão com a turma abordando temas específicos; 

Apresentação de trabalhos técnicos; 

Apresentação de vídeos técnicos: projeções a partir da experiência de algumas cidades e instituições; 

Realização de aulas práticas no laboratório; 

Elaboração de projetos técnicos integradores com demais disciplinas; 

Visitas técnicas; 

Viagem de campo. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Será realizado de forma contínua, avaliando todas as atividades desenvolvidas ao longo do curso, garantindo a 

retroalimentação do sistema. E, especialmente, dos resultados através atividades de pesquisa e exercícios; prova 

teórica; seminários, relatório de aula de campo e realização de projetos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia, Experimentos de Eletricidade e Magnetismo. 

PRÉ-REQUISITO 

Não existe. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

BARROS, RAPHAEL TOBIAS. Elementos de gestão de resíduos sólidos. São Paulo: Ed. Tessitura, 2012. 424 

p. 

MANZANO, José Augusto Navarro Garcia. Resíduos Sólidos. Impactos, Manejo e Gestão Ambiental. Ed. Érica, 

2014, 176 p. 

PHILIPPI JR, ARLINDO. Saneamento, saúde e meio ambiente. São Paulo: Manole, 2006. 

 

Complementar 

 

BRAGA, Benedito; HESPANHOL, Ivanildo; CONEJO, João G L; et al. Introdução à Engenharia Ambiental. 

São Paulo: Prentice Hall, 2005. 336 p. 

CALDERONI, Sabatai (2003). Os Bilhões Perdidos no Lixo. 3a ed. SP: Humanitas Editora / USP. 248 p.  

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO. Manual de Saneamento. 

Brasília: Ministério da Saúde. 2004. 407 p. 

MACHADO, Felipe Nery. Análise Ambiental. Gerenciamento de Resíduos e Tratamento de Efluentes. Ed. 

Érica, 2015. 144 p. 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Técnicas em Amostragem Laboratorial 

Curso: Integrado em Meio Ambiente 

Série/Período: 3 

Carga Horária: 80h Carga Horária: 40h Carga Teórica: 40h  

Docente Responsável:  

EMENTA 

Introdução ao laboratório de análises de água; análises químicas; qualidade de água; amostragem e preparação de 

amostra para análise; métodos analíticos de referência para águas; análises físico-químicas de águas e efluentes. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Realizar os procedimentos práticos laboratoriais em amostras de água, efluentes e resíduos, 

interpretando os resultados de acordo com os padrões preconizados em legislação. 

 

Específicos 

 Criar habilidade no aluno para o manuseio da instrumentação analítica básica; 

 Realizar com segurança, coletas de amostras de líquidos e seguir os procedimentos por diferentes 

técnicas analíticas; 

 Executar a interpretação de dados conforme a exigência da legislação e normas técnicas; 

 Realizar análises físico-químicas de água e efluentes e relacionar com sua qualidade ambiental. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I - Introdução ao laboratório de análises  

 Produtos de laboratório: vidrarias, equipamentos, reagentes, soluções e água de laboratório. 

  Qualidade de água e efluentes 

 Substâncias presentes nas águas naturais e impurezas. 

 Legislação 
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 Monitoramento de qualidade da água 

  Índices de qualidade das águas 

 Interpretação de resultados de análises físico-químicas para elaboração de laudos de qualidade de águas 

conforme a exigência da legislação e normas técnicas 

II - Amostragem e preparação de amostras para análises 

 Introdução 

  Característica do material 

  Amostra 

 Tipos de amostra 

 Coleta de amostra de água e efluentes 

 Preparação de amostra para análise físico-química 

III - Análises físico-químicas de águas  

 Determinações de parâmetros com leitura direta: Temperatura, condutividade elétrica, sólidos totais 

dissolvidos, pH, cor, turbidez, oxigênio dissolvido, sólidos sedimentáveis, sólidos suspensos. 

 Determinações de parâmetros pelo método gravimétrico: Sólidos existentes na água: sólidos totais, 

sólidos totais dissolvidos, sólidos suspensos; óleos e graxas. 

 Determinações de parâmetros pelo método titulométrico: Alcalinidade, cloreto, dureza total, dureza de 

cálcio, oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de 

oxigênio (DQO), acidez. 

 Determinações de parâmetros pelo método ópticos: Cloro residual livre, nitrogênio amoniacal, nitrito, 

nitrato. 

 

III - Análises físico-químicas de efluentes 

 Determinações de parâmetros com leitura direta: Temperatura, condutividade elétrica, sólidos totais 

dissolvidos, pH, cor, turbidez, oxigênio dissolvido, sólidos sedimentáveis, sólidos suspensos. 

 - Determinações de parâmetros pelo método gravimétrico: Sólidos existentes na água: sólidos totais, 

sólidos totais dissolvidos, sólidos suspensos; óleos e graxas. 

 - Determinações de parâmetros pelo método titulométrico: Alcalinidade, cloreto, dureza total, dureza de 

cálcio, oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de 

oxigênio (DQO), acidez. 

 Determinações de parâmetros pelo método ópticos: Cloro residual livre, nitrogênio amoniacal, nitrito, 

nitrato.  

 

IV- Análises físico-químicas de resíduos sólidos 

 Composição gravimétrica por quarteamento; 

 Determinações de parâmetros com leitura direta: Temperatura, pH. 

 Determinações de parâmetros pelo método gravimétrico: Sólidos existentes na água: sólidos totais, 

sólidos totais dissolvidos, sólidos suspensos. 

 Determinações de parâmetros pelo método titulométrico: Alcalinidade, Acidez, Ácidos graxos, 

Demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO). 

Determinações de parâmetros pelo método ópticos: nitrogênio total kjeldahl, nitrogênio amoniacal, nitrito, 

nitrato. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas teóricas conduzidas de forma expositiva, utilizando quadro e projetor de slides; 

Orientação e direcionamento para pesquisa e consulta da literatura técnica especializada; 

Realização de aulas práticas no laboratório; 

Elaboração de projetos técnicos integralizando a teoria com a prática. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliações escritas; 

 Discussões de artigos; 

 Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, pesquisas, seminários); 

 O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; 

 O aluno que não atingir 70% do desempenho esperado fará Avaliação Final. 

 O resultado final será composto do desempenho geral do aluno. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia, Experimentos de Eletricidade e Magnetismo. 

PRÉ-REQUISITO 

Não existe. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (APHA) et al.. Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater. 21th edition. Washington, 2012. 

OLIVEIRA, Adriano de. Análises Microbiológicas e Físico-químicas. Ed. Érica, 2014. 152 p. 

PIVELI, R.P. e KATO, M.T. Qualidade das águas e poluição: aspectos físico-químicos. São Paulo: ABES, 2006. 

 

Complementar 

 

BACCAN, Nivaldo et al. Química analítica quantitativa elementar. 3. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2001. 308 

p. 

FUNASA. Manual prático de análise de água. Fundação Nacional de Saúde – 4. ed. – Brasília: Funasa, 2013. 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Métodos físico-químicos para análise de alimentos, 4. ed. São Paulo: IMESP, 

2007 

LEITE, Flávio. Práticas de química analítica. 3. ed. Campinas, SP: Átomo, 2012. 170 p. 

 

 

16. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

 

16.1 DOCENTE 

DOCENTE COMPONENTE 

CURRICULAR 

FORMAÇÃO | TITULAÇÃO 

Alexsandro Trindade Sales da 

Silva 
Hardware 

Sistemas de Informação / 

Especialização 

Anderson Sávio De Medeiros 

Simões 
Química Química / Doutorado 

Andrea SuameGouvea Costa 

Pontes 
Química Química / Mestrado 

Dácio Alves De Azevedo Física Física / Especialização 

Elane Almeida Meireles 

Veras De Queiroz 
Fund. do Computador 

Segurança da Informação / 

Especialização 

Emanuel Guedes Soares Da 

Costa 
Artes 

Artes visuais, cultura e criação / 

Especialização 

Emanuell Faustino Henrique 

De Lucena 
Desenvolvimento Web 

Ciência da Computação / 

Mestrado 

Felix Antonio De Medeiros 

Filho 
Português Ciências da Religião / Mestrado 

Fernando Coutinho Van 

Woensel 

Língua Estrangeira Moderna 

(Inglês) 
Letras / Graduação 

Francisco Cicupira De A. 

Filho 
Empreendedorismo Agronomia / Doutorado 

Francisco Tibério Felizmino 

De Araújo 
Filosofia Filosofia / Especialista 

Jefferson Dagmar Pessoa 

Brandão 
Matemática Matemática / Mestrado 

José Lourenço Do Egito Geografia Geografia / Mestrado 

Julio Cesar Campos Ferreira Historia Historia / Mestrado 
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16.2TÉCNICO 

 

Luciana Nunes Cordeiro Biologia Ciências Biológicas / Mestrado 

Maria Aparecida Alves S. 

Carvalho 

Ética Profissional e Relações 

Humanas no Trabalho 
Psicologia / Mestrado 

Mauricio Rabello Silva Redes de Computadores 
Ciência da Computação / 

Especialização 

Maxwell Anderson Ielpo Do 

Amaral 
Banco de Dados 

Ciência da Computação / 

Mestrado 

Mayslane De Sousa Gomes Segurança do Trabalho 
Segurança do Trabalho / 

Graduação 

Rafael Nogueira Barbosa 

Gomes 
Educação Física 

Educação Física / 

Especialização 

Ranieri Pereira Da Silva Meio Ambiente Agronomia / Doutorado 

Risonelha De Sousa Lins  Português Lestras / Mestrado 

Saulo De Azevedo Freire Sociologia Sociologia / Mestrado 

Victor Andre Pinho De 

Oliveira 

Algoritmos e Lógica de 

Programação 

Ciência da Computação / 

Mestrado 

FUNCIONÁRIO (A) FUNÇÃO | ATRIBUIÇÃO FORMAÇÃO | 

TITULAÇÃO 

Afranio de Sousa Silva Vigilante Ensino Médio 

Aldenir Martins de Melo Assistente em administração Direito / Graduação 

Alessandro Morais de Sousa Jardineiro Ensino Médio 

Ana Maria Jovanete de 

Mesquita 
Assistente em administração 

Especialização em Gestão de 

Negócios Públicos  

Ana Paula de Andrade Rocha 

Arnaud 
Pedagoga Pedagogia / Especialização 

Andreza Carla da Silva 

Dantas 
Assistente social Serviço social/ Mestrado 

Antonio Alves de Sousa 

Junior 
Coordenador de CPD 

Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas/ Especialização 

Antonio Firmino da Silva 

Neto 
Contador Ciências Contábeis / Mestrado 

Aquiles Herbert Machado de 

Andrade 

Setor de Coordenação de 

Integração de Escola-

Comunidade (SIEC) 

Direito/ Especialização 

Ariane de Cassia Brunet 

Gomes 
Assistente de alunos Direito / Especialização 

Charles Moreira Gonçalves Assistente em administração Direito / Graduação 

Cláudia Maria Bezerra Da 

Silva 
Pedagoga Pedagogia / Especialização 

Cláudio Gonçalves Moreira Assistente em administração 
Tec. Gestão Financeira / 

Graduação 

Cristiano Moura Dentista Odontologia/ Doutorado 

Damião Junior Gomes Técnico de laboratório Farmácia/ Mestrando 

Denise Michele Lino de 

Azevedo Maciel 
Assistente em administração Direito / Graduação 

Dickson Nascimento Dantas Técnico em Tecnologia da Engenharia de computação / 
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Informação Mestrado 

Diego Ernani Leite Bezerra 
Técnico em alimentos e 

laticínios 

Técnico em Agropecuária / 

Ensino Médio 

Diego Silva Leon Assistente de alunos Direito / Graduação 

Edgeryce Bezerra dos Santos Bibliotecário 
Graduação em Gestão da 

Informação / Mestrado 

Edmilson Queiroga de 

Oliveira 
Motorista Ensino Médio 

Edvan José de Sousa 
Técnico em economia 

doméstica 
Ensino Médio 

Elton da Nóbrega Mascena 
Técnico em Tecnologia da 

Informação 
Ciências da Computação 

Fernando Antonio de Castro 

Coutinho 
Ajustador mecânico Ensino Fundamental 

Francinaldo Lins de 

Figueiredo 
Assistente em administração 

Especialização em 

Administração Pública  

Francineide Fernandes de 

Lucena 
Assistente social Mestrado 

Francisca Bivânia de Araujo 

Lins 
Pedagoga Pedagogia/ Especialização 

Francisca Estrela de O. 

Trajano 
Administradora 

Especialização em Gestão de 

Negócios Públicos 

Francisca Leni dos Santos 

Campos 
Auxiliar de nutrição 

Ensino Fundamental 

Incompleto 

Francisca Pinto de Almeida Auxiliar de cozinha Ensino Médio 

Francisco Ariclenes Olinto Técnico em agropecuária Mestrado 

Francisco de Assis Motorista Nível Médio 

Francisco de Assis Batista 

Braga 
Assistente em administração Ensino Médio 

Francisco de Sales Queiroga 
Coordenador de Gestão de 

Pessoas 
Especialização 

Francisco Jairo Lopes Pereira 
Operador de máquina de 

lavanderia 

Técnico em Agropecuária / 

Ensino Médio 

Francisco Jânio Gonçalves Técnico em agropecuária Agronomia/ Especialização 

Francisco Jarismar de Oliveira Marceneiro 
Especialização em 

Informática em Educação 

Francisco Sales de Sousa Vigilante 
Ensino Fundamental 

Incompleto 

Geneci Inácio de Lira Vigilante Ensino Médio 

Genicleide Limeira de Sousa Assistente em administração Licenciatura em Química 

Gerôncio Sucupira Junior Médico veterinário 
Medicina Veterinária/ 

Especialização 

Glecy Marques Teodoro 

Fragoso 
Assistente de Biblioteca 

Direito/ Especialização em 

Administração Pública 

Hermano Oliveira Rolim 
Coordenação laboratório de 

solos 
Agrônomo/ Mestrado 

Iramirton de Assis Alves Servente de obras Ensino Médio 

João Ferreira Neto Auxiliar de agropecuária 
Graduação em ciências 

Agrárias/ Mestrado 

João Jones da Silva Técnico em agropecuária 
Graduação em Ciências 

Agrárias/Mestrado 
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Jobson Louis Santos de 

Almeida  
Bibliotecário Blioteconomia / Mestrado 

José Cleidson Braga da Costa Carpinteiro Ensino Médio 

José de Sousa Brito Filho Assistente em administração 
Especialização em Engenharia 

Mecânica  

José Evânio da Costa Siebra Médico veterinário 
Medicina Veterinária/ 

Mestrado 

José Sucupira Neto 
Operador de máquinas 

agrícolas 

Ciências Contábeis / 

Especialização 

Josefa Josydeth Santana 

Cândida 
Assistente de alunos Pedagogia/ Especialização 

Joselma Mendes de S. 

Carneiro 

Técnico em assuntos 

educacionais 

Especialização em Direito 

Processual Civil 

Josemar Alves Soares Assistente em administração 

Ciências Contábeis/ 

Especialização em 

Contabilidade Pública e 

Especialização em Auditoria 

Governamental  

Juliana Fernandes da Costa Assistente em administração 
História/ Especialização em 

Gestão Pública 

Laise Helena Andrade Lopes Assistente em administração 
Graduação em Ciências 

Contábeis/ Especialização  

Lane Maria de Oliveira G. 

Souza 
Nutricionista Nutrição/ Especialização 

Luciana Araujo L. de Andrade Assistente em administração Ensino Médio 

Luiz Onofre Ferreira Carpinteiro Ensino Médio 

Manoel Alves de Freitas Neto 
Operador de máquina de 

lavanderia 
Ensino Médio 

Manoel José de Lima Auxiliar de agropecuária Ensino Médio 

Maria Aparecida de Araújo 

Ferreira 
Auxiliar de cozinha Ensino Médio 

Maria de Fátima Duarte de 

Santana 

Assistente em assuntos 

educacionais 

Licenciatura em letras/ 

Especialização em Líng. 

Portuguesa 

Maria de Fátima F. de 

Oliveira 
Cozinheira Ensino Médio 

Maria de Fátima Pereira Melo 
Técnico em assuntos 

educacionais 

Licenciatura em Letras/ 

Mestrado em Letras 

Maria do Socorro Abrantes 

Fernandes 

Operador de máquina de 

lavanderia 

Pedagogia/ Especialização em 

Pedagogia 

Maria Jeusdênia Teodoro de 

Oliveira 
Coord. geral de adm. e finanças 

Direito/ Especialização em 

Administração Pública 

Maria José da Costa S. 

Oliveira 
Auxiliar de biblioteca Pedagogia/Especialização 

Maria José Marques da Silva Pedagoga Pedagogia/Especialização 

Maria Magnólia Vieira 

Queiroga 
Pedagoga Pedagogia/especialização 

Miguel Wanderley de 

Andrade 
Engenheiro agrônomo 

Agronomia/Doutorado em 

Fitotecnia  

Pascalle de Sousa Rocha Auxiliar de Enfermagem 
Enfermagem/ Especialização 

em UTI 
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17. BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca do IFPB, campus Sousa iniciou as suas atividades em setembro de 

2010,  tendo como propósito organizar e disseminar informações relevantes às atividades de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, contribuindo efetivamente com os processos de aprendizagem e 

construção do conhecimento. Atualmente conta com duas unidades devidamente equipadas e 

em fase de melhoria contínua, sendo uma Biblioteca Central localizada na Unidade Campo, 

no Distrito de São Gonçalo, com área total de 200m² e uma Biblioteca Setorial localizada na 

Unidade Sede, com área total de 160m².  A partir de abril de 2016 está sendo Coordenada pela 

Bibliotecária-Documentalista Edgreyce Bezerra dos Santos. Um projeto de ampliação da 

estrutura física e da equipe de servidores que atuam na Biblioteca foi apresentado à Direção 

Patrícia Diógenes de Melo Assistente em administração Direito 

Patrícia Margela F. da Silveira 
Coordenadora de Controle 

Acadêmico 
Direito/ Especialização 

Paula Severina Borges de 

Meireles 

Técnico em alimentos e 

laticínios 
Agroindústria 

Pedro Ferreira da Silva Técnico em radiologia 
Administração / 

Especialização 

Pedro Lima Filho Auxiliar de agropecuária 
Graduação em Ciências 

Agrárias  

Raimundo Teodoro de 

Oliveira 

Coord. de Pagam. e Adm. de 

Pessoas 
Geografia 

Ranyeri Antunes Queiroga Laboratório de Agroindústria 

Graduado em Ciências 

Agrárias/Especial. em 

Educação à distância 

Ricardo Rocha Rodrigues Médico Medicina/ Especialização 

Richard Weiny Aragão 
Técnico em Tecnologia da 

Informação 

Especialização em 

Administração Pública  

Rodrigo Formiga Leite Médico veterinário 
Medicina 

Veterinária/Mestrado 

Samuel Guedes Bitu Técnico de laboratório 
Farmácia Bioquímica/ 

Especialização 

Severino de Azevedo Maia 

Neto 

Operador de maquinas 

agrícolas 
Ensino Médio 

Shanally Elias Marques Assistente em administração 
Direito/ Especialização em 

Direito Processual 

Sônia Maria Soares Auxiliar de Enfermagem 
Especialização em Saúde 

Pública 

Valderedo Alves da Silva 
Diretor de Adm. e 

Planejamento 

Especialização em Direito 

Processual  

Valter Florentino da Silva Auxiliar de eletricista Ensino Médio 

Vandelúcia de Fátima F. de 

Sousa 
Psicóloga Psicologia/ Mestrado 

WaldosildoBenevenuto Pinto Administrador Administração 

Wellita Azevedo Silva Assistente de laboratório Tec. Em Alimentos 
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Geral, Direção de Ensino e Direção de Administração e Planejamento do IFPB Campus 

Sousa, como estratégia de obtenção de melhorias para os serviços prestados pela Biblioteca à 

sociedade em geral. A Biblioteca, tanto Central, quanto Setorial, encontra-se dividida em três 

ambientes climatizados: coordenação/processamentos técnicos, acervo, sala de estudos e 

pesquisa com computadores conectados à Internet e cabines individuais.O acervo 

bibliográfico é constituído por obras de referências e livros nas áreas de Ciências Exatas e da 

Terra; Ciências Biológicas; Engenharia/Tecnologia; Ciências da Saúde; Ciências Agrárias; 

Tecnologia de alimentos, Ciências Sociais e Aplicadas; Ciências Humanas; Linguística, 

Letras e Artes, e já conta com mais de nove mil exemplares. O acervo cresce anualmente, de 

forma contínua, de acordo com as demandas informacionais oriundas das necessidades de 

cada curso. O processo de aquisição se dá por compra ou doação. 

A missão da Biblioteca consiste em promover o acesso e recuperação da informação, 

estimulando o uso e o compartilhamento desta, contribuindo para a qualidade e a excelência 

do ensino, da pesquisa e extensão. 

Seus objetivos são:  

a) Oferecer serviços de informação com excelência e qualidade; 

b) Praticar a gestão e a disseminação da informação; 

c) Democratizar o acesso à informação de forma equitativa, respeitando a ética e os 

valores humanos; 

d) Apoiar efetivamente os processos de ensino, pesquisa e extensão, além da 

formação intelectual e cultural de seus usuários. 

O espaço físico da biblioteca dispõe de: 

INFRAESTRUTURA N° Área (m²) Capacidade 

Disponibilização do acervo 02 100 (1) 20.000 

Leitura      

Estudo em grupo 02 80 (2) 50 

Administração e processamento técnico do acervo 01 48  - 

Recepção e atendimento ao usuário 02 64  - 

Outras     

Acesso à internet 02 80 (3) 14 

Acesso à base de dados 02 80 (3) 08 

Consulta ao acervo 02 80 (3) 08 

TOTAL 13 Distribuídos 

em 200m² 

(BC) e 

160m² (BS) 
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Legenda: 

N° - número de locais existentes;  

Área - área total em m²;  

Capacidade - (1) em número de volumes que podem ser disponibilizados; (2) em número de 

assentos; (3) em número de pontos de acesso. 

BC – Biblioteca Central 

BS – Biblioteca Setorial 

* Estes ambientes funcionam em uma única sala de x m² 

 

A Biblioteca está em fase de otimização dos recursos e espaço físico para melhor 

disponibilizar os recursos informacionais e serviços, podendo ocorrer alterações estruturais e 

adaptação a qualquer tempo. 

A organização do acervo é feita por ordem decimal, seguindo a orientação da tabela de 

Classificação Decimal Universal (CDU), juntamente, com o Cutter, que forma o número de 

chamada (número de localização do livro na estante).  

Ainda não há assinaturas de periódicos, visto que a grande maioria dos periódicos de 

interesse na área se encontra disponível em bases de dados gratuítas, a exemplo do Scielo e do 

Portal de Periódicos da Capes. 

A Biblioteca funciona de segunda a sexta, no horário das 07h30min às 22h00min, 

compreendendo assim os três turnos, possibilitando uma maior flexibilidade quanto ao horário 

de estudos dos alunos. 

Em relação a periódicos, bases de dados específicas, revistas e acervo em multimídia, 

a Biblioteca do IFPB, campus Sousa, conta com a EbraryAcademicComplete que corresponde 

a uma vasta base de livros eletrônicos das mais variadas áreas do conhecimento, conta 

também com o Portal de Periódicos da CAPES que oferece acesso a textos selecionados em 

mais de 30 mil publicações periódicas internacionais e nacionais e as mais renomadas 

publicações de resumos, cobrindo todas as áreas do conhecimento. Inclui também uma 

seleção de importantes fontes de informação científica e tecnológica de acesso gratuito na 

web. 

São considerados usuários da Biblioteca os servidores lotados no IFPB, campus Sousa, e 

os alunos regularmente matriculados. A Biblioteca pode ser utilizada, também, pelos demais 

membros da comunidade externa que venham  procura-la com a finalidade de realizar estudos 

e pesquisas. O acesso às estantes do acervo geral é livre, com direito à consulta de todos os 

documentos registrados. 

O empréstimo domiciliar é permitido aos alunos e servidores do campus. 

Para cada aluno regularmente matriculado, é permitido o empréstimo de 05 (cinco) 

livros, por 20 dias consecutivos. E para cada servidor podem ser emprestados 05 (cinco) 

livros, por 30 dias consecutivos. 
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O empréstimo do material bibliográfico é pessoal e intransferível, cabendo ao usuário 

a responsabilidade pela conservação e devolução das obras. É permitida a renovação do 

empréstimo, exceto se houver reserva para tal obra. 

A Biblioteca do IFPB – Campus Sousa disponibiliza para a comunidade acadêmica 

orientação técnica para elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos, com base nas 

Normas Técnicas de Documentação ABNT, serviço de elaboração de fichas catalográficas, 

computadores com acesso à Internet para a realização de pesquisas e digitação de trabalhos. 

Além disso, realiza a catalogação e levantamento bibliográfico. A partir do ano de 2013 serão 

realizados eventos (cursos, palestras, oficinas, entre outros) em parceria com a Coordenação 

de Extensão e a Coordenação de Pesquisa do IFPB Campus Sousa, além de outras parcerias 

que poderão vir a ser efetuadas, que contribuam para o desenvolvimento profissional e 

acadêmico de discentes, docentes e servidores técnico-administrativos do IFPB Campus 

Sousa. 

 

 

18. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

A Biblioteca é gerida por um bibliotecário, especialista na área de Biblioteconomia. 

 

 

19. INFRAESTRUTURA 

 

Atualmente, o IFPB Campus Sousa dispõe de uma infra-estrutura composta por três 

ambientes distintos, ou seja: 

 Sousa: Unidade Sede 

FUNCIONÁRIO (A) FUNÇÃO | 

ATRIBUIÇÃO 

TITULAÇÃO 

   

Jobson Louis Santos de 

Almeida 
Bibliotecário 

Graduação em Biblioteconomia / 

Mestrado 

Edgeryce Bezerra dos Santos 

 

Bibliotecário 

 

Graduação em Gestão da 

Informação / Mestrado 

 

Josefa Josydeth Santana 

Cândida 
Assistente de biblioteca 

Graduação em Pedagogia/ 

Especialização em Psicopedagogia 

Glecy Marques Teodoro 

Fragoso 
Assistente de biblioteca 

Graduação em Direito/ 

Especialização em Administração 

Pública 

WaldosildoBenevenuto Pinto 

 
Administrador Graduação em Administração 
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 Fazenda Escola: Unidade São Gonçalo 

 Área rural de Sousa: Lote no Perímetro Irrigado Várzeas de Sousa 

 Centro Vocacional Tecnológico - CVT  

 

19.1 Espaço Físico Geral 

 

a) Área Física/ Unidade Sede 

 

Área Quantidade em (m
2
) 

Terreno 16. 740 

Construída 4. 717 

 

b) Instalações/Unidade Sede 

Ambiente Quantidade 

Sala de apoio administrativo 15 

Ambiente para Aula  05 

Pátio de Recreação 01 

Ambiente para Laboratório 03 

Quadra de Esportes 01 

Pista de Atletismo 01 

Auditório Multimeio 01 

Auditório/Salão Nobre 01 

Refeitório 01 

Sala de Apoio ao Ensino 01 

Alojamento 03 

Central Telefônica 01 

Marcenaria e Carpintaria 01 

Garagem 01 

Caixa D’Água (16.000 Litros) 01 

Laboratório de Informática 01 

Sala de Eventos 01 

Casa para Hóspedes 01 

Guarita de Vigilância 01 

Biblioteca 01 

Laboratório de Química  02 

 

c) Área física: Fazenda da Escola-Unidade São Gonçalo 

Área Quantidade em (m
2
) 

Área Total da Fazenda 1. 280.000,00 

Área Construída Total 11. 331,97 

 

d) Instalações 

 

Ambiente Quantidade 

Sala de Apoio Administrativo 22 

Ambiente para Aula 15 

Laboratórios 07 

Unidade Educativa de Produção 09 
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Biblioteca 01 

Quadra de Esportes 02 

Campo de Futebol 01 

Auditório 01 

Pátio de Recreação 01 

Refeitório 01 

Sala de Apoio ao ensino 09 

Alojamento  08 

Cantina 01 

Central Telefônica 01 

Oficina Mecânica 01 

Fábrica de Ração 01 

Viveiro de Mudas 01 

Complexo Agroindustrial 01  

Biblioteca  01  

Anfiteatro 01  

Abatedouro industrial 01  

Residência para Funcionário 02 

Caixa D’Água 01 

Lavanderia 01 

Guarita para Vigilância 01 

Setor de Atividades Artísticas Culturais e Culturais 01  

Hospital Veterinário  01  

Laboratório de análises físico-químicas de alimentos  01 

Laboratório de análise microbiológica de alimentos  01 

Laboratório de Biologia 01 

Laboratório de Química 01 

Laboratório de Física 01 

Laboratório de Matemática 01 

Laboratório de Análise de Solo, Água e Planta – 

LASAP 

01 

Laboratório de Informática 01 

Laboratório de Piscicultura 01 

Laboratório de entomologia 01 

Unidade educativa de Agricultura I-Olericultura 01 

Unidade educativa de Agricultura II- Culturas anuais 01 

Unidade educativa de Agricultura III-Fruticultura 01 

Unidade educativa de Zootecnia I- Avicultura 01 

Unidade educativa de Zootecnia II- Suinocultura/ 

ovinocaprinocultura 

01 

Unidade educativa de Zootecnia III- Bovinocultura 01 

 

e) Sala de professores  

O IFPB Campus Sousa dispõe de ambientes para professores por área de atividades no 

núcleo geral e ambientes individualizados para os professores da área tecnológica próxima as 

unidades educativas de cada um, equipadas com computador com acesso a internet e 

climatizadas. 

f) Salas de aulas 
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Todas as salas de aulas são climatizadas e estão equipadas com projetor multimídia,  quadro 

tipo branco, carteiras escolares e mesa para professor e equipadas segundo a finalidade a que 

se propõe e que atendam, de forma excelente, aos requisitos: limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, conservação e comodidade necessárias às atividades desenvolvidas. As salas são 

adequadas ao número de alunos e às disciplinas do referido Curso Técnico em Agroindústria.  

 

19.2 Recursos audiovisuais e multimídia 

 

Todas as salas de aulas, salas de reuniões, auditórios são climatizadas e estão 

equipadas com projetor multimídia, televisão e aparelho de DVD, quadro tipo branco, 

atendendo plenamente aos requisitos de limpeza e conservação, condição imprescindível às 

atividades propostas.  

 

19.3  Condições de acesso para pessoas com deficiência 

 

Para permitir o acesso de portadores de necessidades especiais (físicas, auditivas e 

visuais) ao curso, atendendo ao que prescreve o Decreto n
o
 5.296/2004 e Portaria n

o
 

3.824/2003, o campus Sousa construiu rampas de acesso e sanitários adaptados para os PNEs 

em todos os pavimentos dos blocos administrativos e pedagógicos. 

 

20. NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (NAPNE) 

 

Visando a inserção desses alunos no mercado de trabalho buscar-se-á disponibilização 

de vagas para estágio com Instituições e empresas.  

O IFPB, em observância à legislação específica, consolidará sua política de 

atendimento a pessoas com deficiência, procurando assegurar-lhes o pleno direito à educação 

para todos e efetivar ações pedagógicas visando à redução das diferenças e à eficácia da 

aprendizagem. Assim, assume o compromisso formal desta Instituição em todos os seus 

campi: 

I – Constituir os Núcleos de Apoio às pessoas com necessidades Especiais - NAPNEs, 

dotando-os de recursos humanos, materiais e financeiros, que viabilizem e dêem sustentação 

ao processo de educação inclusiva; 

II – Contratar profissionais especializados para o desenvolvimento das atividades acadêmicas; 
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III – Adequar à estrutura arquitetônica, de equipamentos e de procedimentos que favoreça a 

acessibilidade nos campi; 

a) construir rampas com inclinação adequada, barras de apoio, corrimão, piso tátil, elevador, 

sinalizadores, alargamento de portas e outros; 

b) adquirir equipamentos específicos para acessibilidade: teclado Braille, computador, 

impressora Braille, máquina de escrever Braille, lupa eletrônica, amplificador sonoro e 

outros; 

c) adquirir material didático especifico para acessibilidade: textos escritos, provas, exercícios 

e similares ampliados conforme a deficiência visual do aluno, livros em áudio e em 

Braille, software para ampliação de tela, sintetizador de voz e outros; 

d) adquirir e promover a adaptação de mobiliários e disposição adequada à acessibilidade; 

e) disponibilizar informações em LIBRAS no site da Instituição; 

f) disponibilizar panfletos informativos em Braille. 

IV – Promover formação/capacitação aos professores para atuarem nas salas comuns que 

tenham alunos com necessidades especiais; 

V – Estabelecer parcerias com as empresas, visando à inserção dos alunos com deficiência 

nos estágios curriculares e no mercado de trabalho (a ser preenchido quando da conclusão do 

prédio do Campus). 

 

 

20.1 NAPNE- Campus Sousa 

 

O Instituto Federal da Paraíba – campus Sousa, em observância à legislação 

específica, consolida sua política de atendimento às pessoas com deficiência procurando 

assegurar o pleno direito à educação para todos, efetivando ações pedagógicas visando à 

redução das diferenças e a eficácia da aprendizagem.  

Com o objetivo de estimular e promover o desenvolvimento de atitudes e valores 

favoráveis à inclusão de alunos com deficiência, o IFPB- Sousa implantou o Núcleo de 

Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) por meio da Portaria nº 10, 

de 28 de março de 2012.  

Assume como objetivo geral contribuir para a convivência, aceitação da diversidade e 

quebra das barreiras arquitetônicas, educacionais e atitudinais, garantindo o acesso, 

permanência e o sucesso dos alunos com deficiência. Nos objetivos específicos define a 

ampliação do acesso das pessoas com deficiência ao IFPB- Campus Sousa; a promoção do 

debate, da pesquisa, do ensino e da extensão em torno das questões relacionadas à educação 

inclusiva; o apoio didático-pedagógico aos alunos com deficiência e seus professores; 



152 

 

Implantação de medidas de acessibilidade no campus de forma a permitir acesso das pessoas 

com deficiência nos vários espaços acadêmicos e a promoção da integração entre associações, 

instituições de ensino e empresa para que o processo de integração ao mercado de trabalho 

tenha êxito real, para que as empresas e a sociedade civil passem por um processo de 

qualificação para enxergar a “competência ao invés da deficiência”.  

Para desenvolvimento das ações, o NAPNE-Campus Sousa, conta com a participação 

de uma equipe multidisciplinar composta por alunos, professores, técnicos em assuntos 

educacionais, nutricionista, pedagogos, psicóloga, assistente social. 

 

21. INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA 

 

Serviço de Segurança Patrimonial  

 Sistema de prevenção de incêndio (extintores, caixas (mangueira) de incêndio e 

sistema de alarme); 

 Câmera de filmagem; 

 EPI diversos;  

 Viatura de plantão. 

As instalações disponíveis são recém-construídas, com menos de 1 (um) ano de uso. 

Todos os equipamentos pertencentes à Instituição, são novos, com a grande maioria 

ainda dentro do prazo de garantia.  

22. LABORATÓRIOS 

A infraestrutura dos laboratórios está assim delineada: 

■ 03 LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA BÁSICA 

MATERIAIS QTD 

Mesa executiva para docente  1 

Cadeira para docente 1 

Cadeira para discente 20 

Computador 20 

Projetor (Datashow) 1 

Lousa interativa 1 

Quadro Branco 1 

Bancadas em MDF com capacidade para 4 

computadores 
5 

Estabilizadores 7 

Switchs Gigabit 48 portas 1 

Caixa de som amplificada 1 
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Ar condicionado 1 

 

■ 01 LABORATÓRIO DE REDES DE COMPUTADORES 

MATERIAIS QTD 

Mesa executiva para docente  1 

Cadeira para docente 1 

Cadeira para discente 20 

Computador 20 

Projetor (Datashow) 1 

Lousa interativa 1 

Quadro Branco 1 

Armário em aço 1 

Bancadas em MDF com capacidade para 4 

computadores 

6 

Estabilizadores 7 

Switchs Gigabit 48 portas 1 

Caixa de som amplificada 1 

Ar-condicionado 1 

 

■ 01 LABORATÓRIO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES 

MATERIAIS QTD 

Mesa executiva para docente  1 

Cadeira para docente 1 

Cadeira para discente 20 

Computador 20 

Projetor (Datashow) 1 

Lousa interativa 1 

Quadro Branco 1 

Armário em aço 1 

Bancadas em MDF c/ capacidade p/4 

computadores 
6 

Estantes metálicas com 5 prateleiras 3 

 

■LABORATÓRIOS DE ELETRÔNICA  

 

MATERIAL QTD 

Mesa executiva para docente  1 

Cadeira para docente 1 

Cadeira para discente 20 

Computador 20 

Projetor (Datashow) 1 

Lousa interativa 1 



154 

 

Quadro Branco 1 

Bancadas em MDF com capacidade para 4 
computadores 

5 

Estabilizadores 7 

Caixa de som amplificada 1 

Ar condicionado 1 

Gerador de Funções 2mhz, modelo MGF-

4201A, marca Minipa 
10 

Multímetro digital, modelo ET-2042D, marca 

Minipa 
10 

Multímetro analógico, modelo ET-3021, 

marca Mininipa 
6 

Módulo de eletrônica digital, modelo 8810, 

marca Datapool 
20 

Osciloscópio analógico de dois canais, modelo 

DF4320, Marca Homis 
1 

Osciloscópio 2.0 MHZ com crt de 6" 

reticulado interno e árrea efetiva de 8x10 div, 

02 canais, modos de operação CH1, CH2 Dual 

e ADD, 110/220vac, 60HZ, Manual D - 01 

Unidade 

1 

Estação de solda digital, modelo ESD-905-

220, marca Instruterm 
10 

Multímetro digital, MarcaPoliterm - 10 

Unidades 
10 

Alicate Multímetro, modelo U1211A, marca 

Agilent 
1 

Fonte digital tripla, modelo MPL3303M, 

marca Minipa 
10 

 

 

23. UNIDADES EDUCATIVAS 

 

a) Unidade educativa de Agricultura I-Olericultura- Área de campo utilizada para 

as aulas práticas da disciplina e onde são cultivadas as principais olerícolas. O setor possui 

uma sala de aula, para aulas teóricas e um depósito para guardar insumos. 

 

b) Unidade educativa de Agricultura II- Culturas anuais- Área de campo utilizada 

para as aulas práticas da disciplina e onde são cultivadas as culturas anuais (milho, feijão, 

etc.). O setor possui uma sala de aula, para aulas teóricas e um depósito para guardar insumos. 

 

c) Unidade educativa de Agricultura III-Fruticultura- Área de campo utilizada 

para as aulas práticas da disciplina e onde são cultivadas as principais frutíferas (acerola, 

coco, manga, maracujá, caju, goiaba) todas  irrigadas  O setor possui uma sala de aula, para 



155 

 

aulas teóricas e um depósito para guardar insumos. 

 

d) Unidade educativa de Zootecnia I- Avicultura- Área de criação de frangos de 

corte e postura, utilizada para produção e aulas práticas da disciplina de avicultura. 

 

e) Unidade educativa de Zootecnia II- Suinocultura/ ovinocaprinocultura-Área de 

criação de suínos e ovinos, utilizada para produção e aulas práticas da disciplina de 

suinocultura e ovinocaprinocultura. 

 

g) Unidade educativa de Zootecnia III- Bovinocultura- Área de criação de 

bovinos, utilizada para produção e aulas práticas da disciplina de 

bovinocultura.Neste unidade está instalada os equipamentos de 

inseminação artificial em animais, ordenha mecânica e tanques de 

resfriamento de leite.  

 

24. AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO 

 

MATERIAL QTD 

Cadeira escritório p/ administração 14 

Computador 10 

Armário alto em MDF  12 

Armário baixo em MDF  12 

Gaveteiro volante  11 

Mesa em “L”  9 

Mesa para reunião  1 

Mesa reta ou executiva  2 

Mesa redonda 4 

Quadro branco 6 

Armário com duas portas e chave em MDF  1 

Armário em aço com 20 portas (portas bolsas dos professores) 1 

Impressora Xerox Phaser 1 

Impressora Samsung ELX-6250fx  (color) 2 

Impressora multifuncional a laser monocromática 6 

Mesas para impressora  6 

Cadeiras para reunião 8 

Cadeiras de apoio 38 

Armário de aço fichário com 4 gavetas (arquivo) 13 

Ar condicionado split 24000 btus 4 
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Ar condicionado split 12000 btus 1 

Ar condicionado Split 9000 btus 7 

Bebedouro gelágua em coluna 3 

 

 

24.1 AMBIENTES DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

MATERIAL QTD 

Mesa em “L”  

Cadeira giratória  

Computador  

Impressora Multifuncional  

Mesas para impressora  

Mesa para reunião  

Cadeiras para reunião  

Armário alto  

Armário baixo  

Ar condicionado  

Bebedouro gelágua em coluna  

 

 

 

 

 

 

24.2 SALAS DE AULA 

 

MATERIAL 

          

QT

D 

Mesa para docente 1 

Cadeira para docente 1 

Carteiras 40 

Lousa digital 1 

Quadro Branco 1 

Projetor multimídia 1 

Ar condicionado 1 
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