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APRESENTAÇÃO 

Considerando a atual política do Ministério da Educação – MEC (LDB, Lei 

9394/96), Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004 que define a articulação como a 

nova forma de relacionamento entre a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio e o Ensino Médio, o Parecer CNE/CEB nº 39/2004,o Decreto n° 5.840, de 13 

de julho de 2006, como também as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo 

Conselho Nacional de Educação para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio (Parecer CNE/CEB nº 16/1999 e Resolução CNE/CEB nº 4/1999), e para o 

Ensino Médio (Parecer CNE/CEB nº 15/1998 e Resolução CNE/CEB nº 3/1998), o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB, Campus 

Cajazeiras apresenta seu Plano Pedagógico para o Curso Técnico em Meio 

Ambiente Integrado ao Ensino Médio, do Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde, em 

conformidade com o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

A oferta do Curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA se configura pelo papel e 

compromisso que o IFPB – Campus Cajazeiras assume mediante as políticas 

educacionais de Inclusão Social apontadas pelo DECRETO Nº 5.840 de 13 de julho 

de 2006 e pelo Documento Base, considerando-se, ainda, demais documentos 

oficiais descritos na referência bibliográfica. O Documento Base foi elaborado por 

educadores de Universidades, Centros Federais de Educação Tecnológica, Escolas 

Agrotécnicas, representantes da SETEC e da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD/MEC). O objetivo central desse documento é 

proporcionar o acesso público de EJA ao ensino médio integrado e à educação 

profissional técnica de nível médio. De acordo com o texto do referido documento, o 

que se pretende é garantir a clientela de jovens e adultos que não concluíram a 

educação básica em sua faixa etária regular uma formação com acesso ao universo 

de saberes e conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos, historicamente, 

que se constitui patrimônio da humanidade. 

Partindo da realidade, a elaboração do referido 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 
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possibilitem aos jovens e adultos uma educação básica integrada à educação 

profissional, numa perspectiva de promoção humana. 

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 (PPC), se configura como 

instrumento de ação política balizado pelos benefícios da educação de qualidade, 

tendo a pretensão de desenvolver um desenho curricular inovador para o 

atendimento de uma clientela diversificada e excluída, principalmente, dos saberes e 

conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos historicamente pela 

humanidade. 

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

Campus Cajazeiras, 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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1. CONTEXTO DO IFPB 

1.1 DADOS 

CNPJ: 10.783.898/0005-07 

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

Unidade:  Campus Cajazeiras 

Esfera Adm.: Federal 

Endereço: Rua José Antônio da Silva, 300, Jardim Oásis nº 300 

Bairro: Jardim Oásis Cidade: Cajazeiras CEP: 58900-000 UF: PB 

Fone: (83) 3532-4100 Fax: (83) 3532-4111 / 3532-4113 

E-mail: campus_cajazeiras@ifpb.edu.br  

Site: www.ifpb.edu.br/cajazeiras 

1.2 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. 

Criado no ano de 1909, através de decreto presidencial de Nilo Peçanha, o 

seu perfil atendia a uma determinação contextual que vingava à época. Como 

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

de mão-de-obra o modesto parque industrial brasileiro que estava em fase de 

instalação. 

 Àquela 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 solução reparadora da conjuntura socioeconômica que marcava o período, 
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para conter conflitos sociais e qualificar mão-de-obra barata, suprindo o processo de 

industrialização incipiente que, 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, Capital. 

 Ainda como Escola Técnica Federal da Paraíba, no ano de 1994, 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 e UnED Cajazeiras, 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 
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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 2010, contemplado com o Plano de Expansão da Educacional 

Profissional, Fase II, do Governo Federal, o Instituto implantou mais cinco câmpus, 

no estado da Paraíba, contemplando cidades consideradas pólos de 

desenvolvimento regional, como Picuí, Monteiro, Princesa Isabel, Patos e Cabedelo. 

 Dessa forma, o Instituto Federal 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 

e Princesa Isabel (Sertão), conforme Figura 1. 

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. 

Figura 1. Localização geográfica dos câmpus do IFPB no Estado da Paraíba. 
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O Instituto Federal da Paraíba, considerando as definições decorrentes da Lei 

no 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 IFPB 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 também 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. 

O IFPB, em sintonia com o mercado de trabalho e com a expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional, traça as estratégias para a implantação de 06 

(seis) novos câmpus nas cidades de Guarabira, Itaporanga, Itabaiana, Catolé do 

Rocha, Santa Rita e Esperança, contemplados no Plano de Expansão III. Assim, 

junto aos câmpus já existentes, promovem a interiorização da educação no território 
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paraibano (Figura 2). 

 

O município de Cajazeiras está localizado na Mesorregião Geográfica do 

Sertão Paraibano e Microrregião do Sertão de Cajazeiras contando com uma 

população de 58.446 habitantes, densidade demográfica de 103,28 habitantes/km2 e 

taxa de urbanização de 81,27% (IBGE, 2010). No tocante ao seu desenvolvimento, 

conforme o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD 2000) o 

Índice de Desenvolvimento Humano foi de 0,685. 

De acordo com dados do IBGE (2010), a área territorial do município é de 

565,899 km², limitando-se ao NORTE com os municípios de Santa Helena e São 

João do Rio do Peixe, ao SUL, com o município de São José de Piranhas; ao 

LESTE, novamente com o município de São João do Rio do Peixe; e ao OESTE, 

com os municípios de Bom Jesus e Cachoeira dos Índios (Figura 3). 

Cajazeiras está localizada a uma altitude de 298 m acima do nível do mar 

cuja localização geográfica obedece às coordenadas de 06º 53’ 24‖ de latitude sul e 

38º 33’ 43‖ de longitude oeste. O município está incluído na área geográfica de 

abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional 

em 2005. Para esta delimitação considera-se como critérios o índice pluviométrico, o 

índice de aridez e o risco de seca. 

Figura 2. Municípios paraibanos contemplados com o Plano de Expansão III do IFPB 
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Figura 3. Localização geográfica do município de Cajazeiras, PB (WIKIPÉDIA, 2012) 

O município integra a região do Alto Piranhas juntamente com outros quinze 

pequenos municípios e polariza toda a região a qual, segundo o Censo Demográfico 

do IBGE em 2010, atinge uma população de 167.971 habitantes, sendo a área total 

de 3.373,90 km2. 

Conhecida como ―a cidade que ensinou a Paraíba a ler‖ Cajazeiras apresenta 

uma boa estrutura no setor educacional contando com escolas da rede privada e 

escolas públicas municipais e estaduais que ofertam educação infantil, ensino 

fundamental de 1º e 2º segmentos e ensino médio. No tocante ao ensino superior, 

Cajazeiras possui atualmente 02 (duas) instituições públicas: a Universidade Federal 

de Campina Grande (UFCG – Campus Cajazeiras) e o Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB – Campus Cajazeiras). Na esfera 

privada, conta, também, com 05 (cinco) instituições de ensino superior: Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras (FAFIC), Faculdade Santa Maria (FSM), 

Faculdade São Francisco da Paraíba (FASP) e Instituto Superior de Educação de 

Cajazeiras (ISEC). 

O município dispõe de 47.501 famílias residentes na zona urbana e 10.945 

residentes na zona rural. Sua economia está voltada para a indústria (têxtil, 

alimentos e construção), comércio (vestuário, calçados, móveis e eletrodomésticos, 

supermercados, farmácias) e serviços (informática, bares e restaurantes, clínicas, 

hospitais, bancos e gráficas). 

O Campus Cajazeiras foi inaugurado em 04 de dezembro de 1994, quando o 

Instituto ainda era denominado Escola Técnica Federal da Paraíba. A Unidade de 

Ensino Descentralizada de Cajazeiras, como era inicialmente chamada, foi criada 
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para atender as necessidades da região, dentro da perspectiva de interiorização da 

educação profissional. Cajazeiras foi a segunda cidade a receber um campus do 

IFPB. No ano letivo de 2014, estão regularmente matriculados 1.261 discentes em 

todas as modalidades de ensino em vigor no momento. 

O IFPB – Campus Cajazeiras, atualmente, oferece Cursos Superiores de 

Tecnologia em Automação Industrial, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

Curso Superior de Licenciatura em Matemática, Curso Superior de Bacharelado em 

Engenharia Civil, Curso Superior de Licenciatura em Computação e Informática na 

modalidade de Educação à Distância e Cursos Técnicos em Edificações (Integrado 

e Subsequente) – eixo tecnológico Infraestrutura, Eletromecânica (Integrado e 

Subsequente) – eixo tecnológico Controle e Processos Industriais, Informática 

(Integrado) – eixo tecnológico Informação e Comunicação e Desenho de Construção 

Civil (na modalidade de Educação de Jovens e Adultos) – eixo tecnológico 

Infraestrutura. 

O Campus Cajazeiras desenvolve um programa de grande importância para o 

município e cidades circunvizinhas, trata-se do Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC — Lei nº 12.513/2011) o qual prevê a 

oferta gratuita de qualificação profissional para pessoas inscritas ou em processo de 

inclusão no CadÚnico, na modalidade intitulada Bolsa-Formação Trabalhador, sob a 

forma de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). O referido programa 

contempla ainda cursos voltados para mulheres que se encontram em situação de 

vulnerabilidade e marginalização social proporcionando-lhe sua inclusão no 

processo educacional por meio da formação e elevação da escolaridade permitindo 

a melhoria de seu potencial de empregabilidade e qualidade de vida. 

Para o fortalecimento do ideário e do compromisso educacional firmado, 

trabalha-se no interior e fora do Instituto com a vertente da potencialização e 

fortalecimento das bases da articulação e integração indissociáveis do tripé da 

educação, o Ensino-Pesquisa-Extensão como novo paradigma, com foco específico 

em cada disciplina, área de estudo e de trabalhos – ao lado de uma política 

institucional de formação contínua e continuada, de seus docentes e discentes. Isto 

porque, o ideário pedagógico do Campus entende que ensino com extensão e 

pesquisa aponta para a formação contextualizada aos problemas e demandas da 

sociedade contemporânea, como parte intrínseca da essência do que constitui o 

processo formativo, promovendo uma nova referência para o processo pedagógico e 
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para dinâmica da relação professor-aluno. Isso, necessariamente, exige um 

redirecionamento dos tempos e dos espaços de formação, das práticas vigentes de 

ensino, de pesquisa e de extensão e da própria política do IFPB. 

1.3 MISSÃO INSTITUCIONAL 

 O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, (2010-2014) estabelece 

como missão dos câmpus no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba - IFPB:  

―Preparar profissionais cidadãos com sólida formação humanística e 
tecnológica para atuarem no mundo do trabalho e na construção de 
uma sociedade sustentável, justa e solidária, integrando o ensino, a 
pesquisa e a extensão.‖ 

1.4 VALORES E PRINCÍPIOS 

No exercício da Gestão, a partir de uma administração descentralizada, o 

IFPB dispõe ao Campus Cajazeiras a autonomia da Gestão Institucional 

democrática, tendo como referência os seguintes princípios, o que não se dissocia 

do que preceitua a Instituição: 

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: administrar preservando e respeitando a singularidade de cada 

campus; 

f) Transparência: disponibilizar mecanismos de acompanhamento e de 

conhecimento das 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. 

1.5 FINALIDADES 

 Segundo a Lei nº 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. 
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 O IFPB 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 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. 

1.6 OBJETIVOS  

 Observadas suas finalidades e características, são objetivos do Instituto 

Federal da Paraíba: 
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I. Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma 

de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental 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; 

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. 
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2. CONTEXTO DO CURSO 

2.1 DADOS GERAIS 

Denominação: Curso Técnico em Meio Ambiente 

Forma: Integrada (PROEJA) 

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde  

Duração: 03 (três) anos 

Instituição: IFPB – Campus Cajazeiras 

Carga Horária Total: 2200 

Estágio: 200 

Turno de Funcionamento: Noturno 

Vagas Anuais: 40 

2.2 JUSTIFICATIVA 

A Educação de Jovens e Adultos, como área específica de estudos no Brasil, 

é recente, embora a sua prática tenha se iniciado no Brasil colonial, com o trabalho 

de catequização dos nativos, feito pelos jesuítas, através do ensino da Língua 

Portuguesa e das primeiras letras. 

O processo de industrialização, iniciado, no país, nos anos 30 (trinta), fez com 

que o governo brasileiro começasse a investir na consolidação de um sistema de 

educação pública no país, incluindo a escolarização de adultos, visando preparar 

mão-de-obra qualificada para atuar na Indústria. 

Em 1932, um grupo de educadores elaborou o manifesto dos pioneiros, 

solicitando ao Estado um plano nacional para a educação brasileira, fato que 

contribuiu para que na Constituição de 1934, o Estado reconhecesse o direito de 

todos à educação e o dever do governo em provê-la. Contudo, nos anos 30, nada de 

expressivo ocorreu para a Educação de Jovens e Adultos. 

No ano de 1937, é institucionalizado o Estado Novo por Vargas que, de forma 

autoritária, passa a controlar os assuntos ligados à educação, ficando claro o seu 

interesse em fornecer uma educação à população, através do ensino 

profissionalizante de forma a diferenciar esses cidadãos dos demais perante a lei. 

Em 1943, é organizado o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), 

mantido pela Confederação Nacional das Indústrias e, em 1946, é criado o SENAC 

(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), dirigido pela Confederação Nacional 

do Comércio. Ambos passaram a ter um importante papel na educação e 

profissionalização dos jovens e adultos no Brasil.  
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Com o fim da Segunda Guerra Mundial e da ditadura Vargas em 1945, o país 

vivia o processo de redemocratização e a educação dos povos passa a ser vista 

como instrumento para consolidação da paz e erradicação da pobreza no terceiro 

mundo. De acordo com o Recenseamento Geral de 1944, 55% da população 

brasileira maior de 18 anos era analfabeta, neste período. Isso estimulou a 

realização de campanhas de combate ao analfabetismo, através das quais se 

acreditava poder resolver o problema da marginalidade e do atraso nacional, 

colocando o país na trilha do progresso. 

Em 1945, foi criada a UNESCO, que se dedicou a estimular a realização de 

programas de educação de adultos, nas regiões atrasadas do mundo, como forma 

de integrar toda a humanidade no propósito de promover a paz e a justiça social. No 

Brasil, a primeira campanha ocorreu no ano de 1947, intitulada de Campanha de 

Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA) e previa uma alfabetização em três 

meses. A condensação do curso primário (da 1ª a 4ª série) em dois períodos de sete 

meses e uma etapa subsequente, voltada para o desenvolvimento comunitário e 

para o treinamento profissional.  

A CEAA durou praticamente 16 (dezesseis) anos, mas apesar do esforço e da 

euforia dos idealizadores, os resultados se revelaram insatisfatórios. O 

reconhecimento do seu fracasso mobilizou educadores para realização do II 

Congresso Nacional de Educação de Adultos, realizado em 1958, com a finalidade 

de refletir sobre a educação de jovens e adultos em seus múltiplos aspectos. Este 

congresso marcou o declínio da CEAA, extinta em 1963, e apontou novas diretrizes 

e a emergência de outras ideias pedagógicas e novos métodos para a alfabetização 

e educação de jovens e adultos, destacando-se o método Paulo Freire. 

O método freireano estabelecia um novo paradigma teórico-metodológico e 

sustentava-se numa visão compromissada com a transformação social, na qual o 

aluno deixaria de ser tratado como um objeto para ser estimulado a sujeito de sua 

própria história. Paulo Freire propôs a suspensão da ―educação bancária‖ e, em 

lugar dela, defendeu uma convivência dialógica entre alunos e professores (SILVA, 

p. 13). Em 1963, se fortaleceu uma articulação dos grupos que atuavam com 

educação de adultos no país e que exigia do governo federal a criação de uma 

coordenação nacional das iniciativas de EJA. Em novembro desse ano, foi criada o 

Plano Nacional de Alfabetização, orientado pelos princípios do método Paulo Freire, 

o qual pretendia a alfabetização de 5 (cinco) milhões de brasileiros, baseado na 
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experiência de Angicos, Rio Grande do Norte. Entretanto, o golpe militar de 1964, 

impediu que o plano continuasse. 

Com o mesmo objetivo, o governo militar criou, em 1967, o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), que realizava cursos de alfabetização e a 

educação continuada de jovens e adultos. O método utilizado para alfabetização, 

apesar de se dizer inspirado em Paulo Freire e de fazer uso de ―palavras geradoras‖, 

se reduzia a uma aplicação tecnicista do método da silabação. 

Com a Reforma do Ensino de 1º e 2º graus (Lei 5.692/71), a educação de 

adultos foi regulamentada pelo Parecer 699, com o objetivo de suprir a 

escolarização regular para jovens e adultos que não haviam concluído seus estudos 

na idade regular e foi criado o Departamento de Ensino Supletivo (Decreto 71.737 

de 22/01/73), no MEC, com fim de expandir o ensino supletivo e concretizar o 

desenvolvimento da mão-de-obra. 

Com relação ao MOBRAL, apesar do volume de recursos investidos, não 

chegou a atingir os resultados esperados, sendo extinto no ano de 1985, quando foi 

substituído no governo Sarney, pela FUNDAÇÃO EDUCAR, cuja finalidade era 

prestar apoio financeiro e técnico a programas de alfabetização, desenvolvidos por 

organizações governamentais, não governamentais ou por empresas. 

No final dos anos 80, a sociedade brasileira se mobilizou em torno da questão 

da educação, momento em que foram elaborados vários documentos que continham 

contribuições para elaboração da Nova Constituição Federal de 1988, a qual lançou 

um desafio para que estados e municípios investissem na erradicação do 

analfabetismo e universalização do ―ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 

inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria‖ (Art. 208), 

estabelecendo, para isso, um prazo de dez anos. No entanto, a falta de verbas, a 

descontinuidade dos programas, as mudanças sucessivas de ministros, fizeram com 

que a FUNDAÇÃO EDUCAR não realizasse a transformação anunciada, sendo 

extinta em 1990, pelo presidente Fernando Collor, com a criação do PNAC (PLANO 

NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO E CIDADANIA), seguindo as orientações da 

Conferência Mundial de Educação para Todos, que ocorreu em 1990, em Jomtien, 

Tailândia, na qual foi oficialmente reconhecido o fracasso das Campanhas de 

Alfabetização já realizadas. No entanto, a crise que se instalou com o processo de 

impeachment em torno do governo, impediu que esse programa atuasse de forma 
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significativa. No segundo semestre de 1991, o MEC formalizou sua intenção de não 

mais atuar na educação de adultos analfabetos. 

Numa sucessão de tentativas, surge, nesse período, uma ampla discussão 

em torno da elaboração de uma Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Em 1993, o MEC elaborou o Plano Decenal de Educação, com o objetivo 

de assegurar, até ano de 2003, às crianças, jovens e adultos conteúdos mínimos de 

aprendizagem que atendessem às necessidades da vida contemporânea, garantindo 

a atualidade do ensino básico. 

Em 1994, foi eleito como presidente Fernando Henrique Cardoso, e, naquele 

momento, não havia nenhum programa especial para erradicação do analfabetismo, 

apenas algumas turmas de supletivo de escolas oficiais resistiam à evasão e a 

grande crise. Nesse período, é lançado por Ruth Cardoso (esposa do referido 

presidente), o Programa Comunidade Solidária, partindo do princípio de que 

somando esforços, governo e sociedade são capazes de gerar recursos humanos, 

técnicos e financeiros para atuar no combate à pobreza e à exclusão social. Este 

programa possui várias frentes e uma delas é o Programa Alfabetização Solidária, 

implantado em janeiro de 1997, e dirigido a jovens e adultos que não sabiam ler nem 

escrever. O projeto piloto foi implantado em 38 (trinta e oito) municípios da região 

Norte e Nordeste, que possuíam índices de analfabetismo acima de 50%, numa 

parceria entre Comunidade Solidária, Universidades, MEC e Prefeituras. 

No ano de 1996, foi aprovada a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei 9.394/96), que na Seção V, Artigos 37 e 38 tratam da Educação de 

Jovens e Adultos a qual se destina ―àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria‖ (LDB, art. 

37). 

Em julho de 1997, ocorreu em Hamburgo a V Conferência Internacional de 

Educação de Pessoas Jovens e Adultas (CONFITEA). No Brasil, as reuniões 

preparativas para essa conferência desencadeou cinco Encontros Nacionais de EJA 

(ENEJA), nos quais foram discutidas as políticas de educação, no país, e se 

pressionou autoridades e governos para que garantissem a obrigatoriedade e 

gratuidade da educação de jovens e adultos pouco escolarizados, conforme 

estabelecido no Art. 208 da Constituição. 

Em julho de 2000, o Conselho Nacional de Educação estabelece a Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (Resolução CNE/CEB 
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nº 1, 05/07/2000) a serem, obrigatoriamente, observadas na oferta e na estrutura 

dos componentes curriculares de ensino fundamental e médio dos cursos formativos 

de EJA. Finalmente, em 2003, o MEC reassumiu as responsabilidades com a 

educação de jovens e adultos, lançando o programa Brasil Alfabetizado, sem que 

essa iniciativa suprimisse a continuidade das demais.  

E no ano de 2006, o presidente Lula, através do Decreto nº 5.840 de 

13/07/2006, institui no âmbito federal, o PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COM A EDUCAÇÃO BÁSICA NA MODALIDADE DE 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PROEJA). Pelo referido Decreto, a partir do 

ano de 2007, as Instituições Federais de Educação Profissional deveriam oferecer 

cursos e programas de educação profissional, destinados a jovens e adultos 

trabalhadores. 

Nesse contexto, com relação à Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos, o Campus Cajazeiras começou atuar no ano de 2007, oferecendo o Curso 

de Qualificação em Operação de Microcomputadores, com duração de 02 anos, 

destinado aos egressos do 2º segmento da EJA da Rede Municipal de Ensino de 

Cajazeiras. Foram matriculados 39 (trinta e nove) alunos dos quais 21 (vinte e um) 

foram aprovados ao final do curso. A 2ª turma contou com um total de 48 (quarenta 

e oito) alunos matriculados, dos quais 26 foram aprovados. 

Dando continuidade a sua política de inclusão social, a partir do ano de 2009, 

o IFPB - Campus Cajazeiras passou a ofertar o Curso Técnico Integrado de Nível 

Médio em Desenho de Construção Civil, na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos – PROEJA, conforme o Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006. Salienta-

se que o referido curso destina-se, prioritariamente, aos alunos que concluíram o 2º 

segmento (8ª Série) da EJA na Rede Municipal de Ensino de Cajazeiras. 

Atualmente, o referido curso está na sua 6ª e última turma a qual será encerrada em 

2016. 

Devido á limitação do campo de atuação do egresso, à evasão e a pouca 

procura, o Curso Técnico Integrado de Nível Médio em Desenho de Construção 

Civil, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA não será mais 

ofertado pelo campus no ano letivo de 2015, sendo, portanto, substituído pelo Curso 

Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio na Modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos, com inicio previsto para o ano letivo 2015. 
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Considerando que o processo de urbanização e industrialização das cidades 

brasileiras tem cada vez mais acarretado problemas ambientais e, observando que a 

cidade de Cajazeiras apresenta problemas de saneamento, além da reduzida 

sensibilidade, bem como falta de respeito e pouca valorização do meio ambiente por 

grande parte da população, que só agrava o quadro da degradação ambiental, o 

referido curso se apresenta como uma oportunidade de formação de profissionais 

com competências para lidar com questões ambientais, com capacidade de elaborar 

laudos, relatórios e estudos ambientais a fim de auxiliar no acompanhamento e 

execução de sistemas de gestão ambiental, cooperando assim para a conservação 

e preservação de recursos naturais. 

O IFPB - Campus Cajazeiras, ao implantar a Educação Profissional na 

Modalidade EJA através da oferta do Curso Técnico em Meio Ambiente, inova, 

pedagogicamente, sua concepção de Ensino Médio, na medida que ao mesmo 

tempo qualifica jovens e adultos para o mundo do trabalho, também permite-lhes 

agregar valores a sua vida pessoal numa perspectiva de uma formação humana de 

qualidade. 

2.3 CONCEPÇÃO DO CURSO 

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

Nacional dos Cursos Técnicos - CNCT (2014), no eixo tecnológico Ambiente e 

Saúde, na forma integrada, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos e está 

balizado pela LDB (Lei nº 9.394/96) alterada pela Lei nº 11.741/2008 e demais 

legislações educacionais específicas e ações previstas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e regulamentos internos do IFPB. 

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 fundados em 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 
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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 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 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 
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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. 

2.4 OBJETIVOS DO CURSO  

2.4.1 Objetivo Geral 

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

inserir no mercado produtivo, atuando com base nos princípios do desenvolvimento 

sustentável, de forma ética e cidadã, contribuindo para o desenvolvimento 

econômico, social, cultural e educacional em sua região. 

2.4.2 Objetivos Específicos 
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 Participar da elaboração de projetos, relatórios e laudos ambientais através 

da coleta, análise e discussão dos dados adquiridos; 

 Auxiliar no acompanhamento e execução de sistemas de gestão ambiental; 

 Identificar os impactos ambientais, analisar suas consequências, 

operacionalizar e executar ações de prevenção e mitigação dos seus efeitos, 

aliados a medidas de preservação e conservação do ambiente; 

 Atuar na organização de programas de educação ambiental, de conservação 

e preservação de recursos naturais, utilizando como base os princípios dos 

4Rs: repensar, reduzir, reutilizar e reciclar; 

 Promover o desenvolvimento tecnológico, social, cultural e econômico em prol 

da melhoria da qualidade de vida, da preservação e da utilização racional dos 

recursos naturais. 

2.5 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:  

 Identificar problemáticas ambientais urbanas e rurais de sua região; 

 Coletar, analisar e interpretar dados, informações e documentações 

ambientais; 

 Participar da elaboração de laudos, relatórios e estudos que avaliem 

possíveis impactos ambientais e proponham medidas para prevenir e mitigar 

a problemática; 

 Auxiliar na elaboração, acompanhamento e execução de sistemas de gestão 

ambiental; 

 Organizar programas e ações de educação ambiental, conservação e 

preservação de recursos naturais; 

 Atuar nos processos de gerenciamento dos resíduos, propondo métodos de 

processamento de resíduos sólidos que visem à mitigação de impactos 

ambientais, seguindo os princípios dos ―4Rs‖: Repensar, Reduzir, Reusar e 

Reciclar; 
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 Identificar as intervenções ambientais, analisar suas consequências e 

operacionalizar a execução de ações para preservação, conservação, 

otimização, minimização e remediação dos seus efeitos. 

Na perspectiva de uma educação integral articulada que contemple a 

dimensão omnilateral do educando há de se considerar as competências específicas 

para a formação geral expressas na Matriz de Referência para o Exame Nacional do 

Ensino Médio - ENEM, a saber: 

I. Dominar linguagens: dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso 

das linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa. 

II. Compreender fenômenos: construir e aplicar conceitos das várias áreas do 

conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos 

geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas. 

III. Enfrentar situações-problema: selecionar, organizar, relacionar, interpretar 

dados e informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e 

enfrentar situações-problema. 

IV. Construir argumentação: relacionar informações, representadas em diferentes 

formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir 

argumentação consistente. 

V. Elaborar propostas: recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para 

elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os 

valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. 

2.6 POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO NO MUNDO DE TRABALHO 

 Consoante o CNCT (2012), os egressos do Curso Técnico em Meio Ambiente 

poderão atuar em instituições públicas e privadas, além do terceiro setor, estações 

de tratamento de resíduos (sejam sólidos, líquidos ou gasosos), unidades de 

conservação ambiental. 

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

poderá:  

 Caracterizar situações de risco e aplicar métodos de mitigação de impactos 

ambientais; 

 Gerenciar o manejo de resíduos na perspectiva do desenvolvimento 

sustentável, 

 Atuar como analista ambiental realizando diagnósticos e caracterização de 

ambientes. 
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 Organizar e atuar em campanhas para sensibilização sobre a preservação do 

meio ambiente; 

 Identificar e acompanhar os procedimentos de avaliação, estudo e relatório de 

impacto ambiental; 

 Auxiliar na implantação de sistema de gestão ambiental em organizações 

conforme normas técnicas em vigor. 

3. 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), e, das alterações ocorridas, destacam-se, aqui, as trazidas pela Lei nº 

11.741/2008, de 16 de julho de 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. Esta lei incorporou o essencial do Decreto nº 5.154/2004, 

sobretudo, revalorizando a possibilidade do Ensino Médio integrado com a 

Educação Profissional Técnica, contrariamente ao que o Decreto nº 2.208/97 

anteriormente havia disposto. 

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 – subseqüente, 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; 
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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.)‖ 

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 Cajazeiras, 

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. 

O Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004 resgatou diante das várias 

possibilidades e riscos de enfrentamento enquanto percursos metodológicos e 

princípios a articulação da educação profissional de nível médio e o ensino médio, 

não cabendo, assim, a dicotomia entre teoria e prática, entre conhecimentos e suas 

aplicações. Todos os seus componentes curriculares devem receber tratamento 

integrado, nos termos deste PPC. 

Segue, ainda, as orientações do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos - 

CNCT, instituído pela Resolução CNE/CEB nº 3/2008, posteriormente atualizado 

pela Resolução CNE/CEB nº 4/2012, definindo alterações no CNCT e pela 
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Resolução CNE/CEB nº 1/2014 de 5 de dezembro de 2014 que atualiza e define 

novos critérios para a composição do CNCT. 

O Parecer CNE/CEB nº 11/2012 de 09 de maio de 2012 e a Resolução 

CNE/CEB Nº 6 de 20 de Setembro de 2012 definidores das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (DCN/EPTNM), em 

atendimento aos debates da sociedade brasileira sobre as novas relações de 

trabalho e suas consequências nas formas de execução da Educação Profissional. 

Respalda-se, ainda, na Resolução CNE/CEB nº 04/2010, com base no Parecer 

CNE/CEB nº 07/2010, que definiu Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica, na Resolução CNE/CEB nº 02/2012, com base no Parecer CNE/CEB nº 

05/2011, que definiu Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, os quais 

também estão sendo aqui considerados. As finalidades e objetivos da Lei no 11.892, 

de 29 de dezembro de 2008, de criação dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia estão aqui contemplados.  

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 

DCN´s 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 
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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. 

4. 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 na modalidade EJA está estruturado em 

regime anual, no período de três anos letivos, sem saídas intermediárias, 

desenvolvido em aulas de 50 minutos, no turno noturno, totalizando 2.200 horas 

divididas numa matriz curricular integrada, constituída por núcleos, das quais 1.300 

horas são destinadas para o Núcleo de Formação Geral e 1.000 horas para o 

Núcleo de Formação Específica, destes dois núcleos, 300 horas destina-se a 

Preparação Básica para o Trabalho, além de 200 horas destinadas a atividades 

complementares. Esta divisão, pode-se visualizar na Figura 4 que representa 

graficamente a organização curricular do curso. 
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Figura 4. Estrutura curricular do curso. 

Somadas às 2.200 horas, ainda tem-se 200 horas destinas a Estágio ou 

Trabalho de Término de Curso (TCC). 

A Resolução CNE/CEB nº 02/2012 que definiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio estabelece a organização curricular em áreas de 

conhecimento, a saber: 

I – Linguagens e Códigos; 

II – Matemática; 

III – Ciências da Natureza; 

IV – Ciências Humanas. 

Assim, o currículo do Curso Técnico em Meio Ambiente deve contemplar as 

quatro áreas do conhecimento, com tratamento metodológico que evidencie a 

contextualização e a interdisciplinaridade ou outras formas de interação e articulação 

propiciando a interlocução entre os saberes e os diferentes campos do 

conhecimento. 

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 

•Núcleo de 
Formação Geral 

1.300 horas 

•Núcleo de 
Preparação 
Básica para o 
Trabalho 

300 horas 
•Núcleo de 
Formação 
Específica 

1.000 horas 

 
•Atividades 
Complementares 

200 horas 

Estágio ou TCC = 200 horas 
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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.  

Desta forma, o currículo do Curso Técnico em Meio Ambiente 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 instância superior do IFPB, contudo a nova matriz só 

será aplicada após a sua homologação. 
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5. 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 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 
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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 

interrelação 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 meio ambiente; 

 Debates provenientes de pesquisa prévia, de temas propostos para a 

realização de trabalhos individuais e/ou em grupos; 

 Seminários apresentados pelos alunos, professores e também por 

profissionais de diversas áreas de atuação; 

 Abordagem de assuntos relativos às novas tecnologias e suas aplicações 

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. 
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6. 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.   um momento impar 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. 
 
  



 35 

7. MATRIZ CURRICULAR 

DISCIPLINA 
1° Série 2° Série 3° Série Total 

a/s h.a a/s h.a a/s h.a a/s h.a h.r 

Língua Portuguesa 2 80 2 80 1 40 5 200 167 

Educação Física      2 80 2 80 67 

Artes 2 80      2 80 67 

História Geral e do Brasil      2 80 2 80 67 

Geografia 2 80     2 80 67 

Sociologia 1 40 1 40 1 40 3 120 100 

Filosofia 1 40 1 40 1 40 3 120 100 

Biologia 2 80      2 80 67 

Química 2 80      2 80 67 

Física       2 80 2 80 67 

Matemática 2 80 2 80 1 40 5 200 167 

Subtotal Formação Geral 14 560 6 240 10 400 30 1200 1000 

Língua Estrangeira Moderna – 
Inglês 

2 80      2 80 67 

Informática 2 80      2 80 67 

Saúde e Segurança no Trabalho 1 40     1 40 33 

Metodologia da Pesquisa Científica    2 80   
 

2 80 67 

Marketing e Empreendedorismo       2 80 2 80 67 

Subtotal Preparação Básica 
para o Trabalho 

5 200 2 80 2 80 9 360 300 

Gestão e Legislação Ambiental 1 40      1 40 33 

Ecologia, Ecossistemas e 
Biodiversidade 

  
 

2 80    2 80 67 

Cartografia e Geoprocessamento   
 

2 80    2 80 67 

Tecnologia de Análise de Solos   
 

2 80    2 80 67 

Gestão e Tecnologia de Resíduos 
Sólidos 

  
 

2 80 2 80 4 160 133 

Educação Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável 

  
 

2 80   
 

2 80 67 

Análise Físico-química da Água   
 

2 80   2 80 67 

Análise Microbiológica da Água   
 

  2 80 2 80 67 

Gestão da Qualidade do Ar   
 

   1 40 1 40 33 

Diagnóstico e Avaliação de Impacto 
Ambiental 

  
 

   2 80 2 80 67 

Climatologia   
 

   1 40 1 40 33 

Subtotal de Disciplinas 1 40 12 480 8 320 21 840 700 

Atividades Complementares  40  60  100   200 

Subtotal Formação Específica 20   20   20   60 2400 1200 

TOTAL                 2200 

 
 
 
 
 

 
  

Legenda: 

a/s - número de aulas por semana 
h.a - hora aula 
h.r – hora relógio 

Equivalência h.a. / h.r. 

1 aula semanal      40 aulas anuais    33 horas 

2 aulas semanais  80 aulas anuais    67 horas 

3 aulas semanais  120 aulas anuais  100 horas 

4 aulas semanais  160 aulas anuais  133 horas 
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8. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 

O ingresso aos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, Campus 

Cajazeiras, dar-se-á por meio de processo seletivo, destinado aos egressos do 

Ensino Fundamental.  

O exame de seleção para ingresso nos cursos técnicos integrados será 

realizado a cada ano letivo, conforme Edital de Seleção, sendo as provas 

elaboradas por docentes das respectivas áreas de conhecimento, 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. 

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

especificar os critérios para preenchimento destas vagas. 

O IFPB poderá receber 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, nos termos da Lei No 

9.356/97. 
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9. 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. (Parecer CNE/CEB 39/2004). 

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 teórico-prática. 

Os conhecimentos adquiridos de maneira não formal serão 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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10. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

―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) 

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 

interrelações 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-

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 
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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:  

 

 

Ao término de cada bimestre serão realizadas, obrigatoriamente, reuniões de 

Conselho de Classe, presididas pelo Coordenador do Curso, assessorado por 

representantes da Coordenação Pedagógica (COPED) e da Coordenação de Apoio ao 
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Estudante (CAEST), 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 

CNE/CEB nº 12/97. 

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 CNE/CEB nº 12/97.  

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.  

10.1 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A avaliação institucional interna é realizada a partir do PPC que deve ser 

avaliado sistematicamente, de maneira que possam analisar seus avanços e 

localizar aspectos que merecem reorientação. 
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11. APROVAÇÃO E REPROVAÇÃO 

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:  

 

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) Coordenador(a) do Curso 

e assessorado por representantes da COPED e da CAEST, 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. 
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12. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

O PPC segue a determinação prevista na Matriz Curricular e exige do aluno o 

cumprimento de 200 horas de atividades complementares para a integralização do 

currículo obrigatório mínimo, contabilizadas e comprovadas de acordo com a Tabela 

2, distribuídas com uma carga horária mínima a ser executada em cada série, da 

seguinte forma: 40 horas na 1ª série, 60 horas na 2ª série e 100 horas na 3ª série. 

A participação nestas atividades, articuladas ao ensino, objetivam enriquecer 

o processo de ensino-aprendizagem privilegiando o desenvolvimento de: 

 Visitas técnicas, 

 Monitorias,  

 Atividades de formação social, humana e cultural envolvendo, entre outros: 

atividades esportivas; cursos de língua estrangeira; práticas artísticas e 

culturais; organização de exposições; e seminários de caráter artístico ou 

cultural; 

 Atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo; 

 Participação em Grêmio Livre Estudantil; 

 Participação em trabalho voluntário, ações comunitárias e ações 

beneficentes; 

 Participação em cursos e palestras; 

 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que tem por objetivo 

estimular os jovens através da Bolsa PIBIC-EM fortalecendo o processo de 

disseminação das informações e conhecimentos científicos e tecnológicos 

básicos, e desenvolvendo atitudes, habilidades e valores necessários à 

educação científica e tecnológica dos estudantes. 

 Apresentação de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e/ou Relatório de 

Impacto ao Meio Ambiente (RIMA), que tem como objetivo: possibilitar aos 

alunos o desenvolvimento da aplicação dos conceitos e teorias adquiridas 

durante o curso de forma integrada por meio da sua execução. 

A validação de cada atividade complementar supracitada e desenvolvida pelo 

aluno deve ser submetida à aprovação pelo Coordenador do Curso, e uma vez 

aprovada, enviada a informação para a Coordenação de Controle Acadêmico para o 

devido registro no sistema. 
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Tabela 1 - Contabilidade da Carga Horária das Atividades Complementares 

ATIVIDADE REGISTRO 
CARGA 

HORÁRIA 
COMPROVAÇÃO 

Visita técnica Por visita 20 h 
Lista de 
Presença 

Monitoria Por semestre 40 h Declaração 

Participação em atividades artístico-culturais 
e esportivas, organização de exposições e 
eventos de caráter artístico ou cultural 

Por participação 20 h Certificado 

Cursos de língua estrangeira Por participação 100 h Certificado 

Viagens acadêmicas e culturais sob a 
coordenação de professor do IFPB–Campus 
Cajazeiras 

Por dia de 
viagem 

10 h 
Lista de 
Presença 

Atividades de cunho comunitário e de 
interesse coletivo 

Por participação 20 h Declaração 

Membro do Grêmio Livre Estudantil Por mandato 20 h Certificado 

Participação em trabalho voluntário, ações 
comunitárias e ações beneficentes; 

Por participação 20 h Declaração 

Participação em cursos e palestras Por participação 10 h Certificado 

Iniciação Científica (por semestre) com bolsa 
(PIBIC-EM) ou sem bolsa 

Relatório final 30 h Certificado 

Apresentação de um Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) e/ou Relatório de Impacto ao 
Meio Ambiente (RIMA) 

Por trabalho 100 h 
Trabalho Final 
Impresso 

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 teórico-práticas, 

podendo ser realizado no próprio IFPB ou em empresas de caráter público ou 

privado conveniadas a esta Instituição de 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 integrados, além de, 

juntamente com a Coordenação do Curso e professores, acompanhar o(a) discente 

no campo de estágio.  
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 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 início 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 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 (cinco) anos, 

obterá 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 fotocópias dos seguintes documentos: 

a) Histórico e Certificado de conclusão do Ensino Fundamental; 

b) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento;  

c) RG; 
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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 (2014). 
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15. PLANOS DE DISCIPLINAS 
 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome da Disciplina: Língua Portuguesa 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 1ª  

Carga horária: 80 h/a  

EMENTA 

 
Noções de teoria literária e de literatura brasileira. Relações linguístico-semântico-
gramaticais aplicadas ao texto. Linguagens e oralidade. Leitura e análise 
interpretativa dos gêneros textuais. Habilidades básicas de produção textual. 
 

OBJETIVOS 

 
Geral 

Desenvolver a capacidade de pensar a linguagem oral e escrita, por meio de 
reconhecimento e uso de diferentes formas de comunicação e de estudos 
linguísticos, semânticos e gramaticais, levando à compreensão dos processos de 
formação da cultura brasileira, através de estudos sobre a nossa história literária. 
 

Específicos 
Reconhecer a importância da língua na comunicação cotidiana; 
Aprimorar as habilidades de leitura e compreensão de textos; 
Elaborar  textos coerentes e coesos; 
Rever alguns conceitos e uso de normas e regras gramaticais; 
Reconhecer, nos textos literários, o desenvolvimento cultural da época retratada. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
LITERATURA 
 Literatura: a arte da palavra 
 O texto literário 
 Gêneros literários 
 Periodização da literatura brasileira 
 O Barroco brasileiro 
 O Arcadismo brasileiro 
 

GRAMÁTICA 
 Variedades linguísticas 
 Adequação e inadequação linguística 
 Funções da linguagem 
 Figuras de linguagem 
 Noções de semântica 
 Fonemas 
 Ortografia 
 Acentuação gráfica 
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REDAÇÃO 
 Competência leitora e habilidades de leitura 
 Interpretação e produção de texto 
 Coerência e coesão 
 Resumo 
 Relatório 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 
Aulas expositivas, leitura e discussão dos textos, produção de textos, análise 
linguístico-gramatical dos textos produzidos, apresentação de seminários e diversos 
tipos de exercícios do conteúdo programático. 
 

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 em grupo, seminários e apresentações 
orais em sala, provas escritas. 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
Quadro branco, pincel, datashow, aparelho vídeo/áudio/TV e impressos. 
 

BIBLIOGRAFIA 

 
Básica 

AMARAL, Emília; FERREIRA, Mauro; LEITE, Ricardo; ANTÔNIO, Severino. Novas 
palavras: 1º ano, 2º ano e 3ºano. 2ª ed., São Paulo: FTD, 2013. 
BECHARA, Evanildo. Gramática da Língua Portuguesa. 2ª ed. ampliada e 
atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. 
CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: 
linguagens, 1, 2 e 3. 9ª ed., São Paulo: Saraiva: 2013. 
 

Complementar 
FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17. ed. São Paulo: 
Ática, 2007. 
MAZZAROTTO, Luiz Fernando. Nova redação, gramática & literatura: aprenda a 
elaborar textos claros, objetivos e eficientes. 2ª ed., São Paulo: DCL, 2010. 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Língua Portuguesa 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 2ª 

Carga Horária: 80 h/a 
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Ementa 

 
Noções de literatura brasileira. Relações linguístico-semântico-gramaticais 
aplicadas ao texto. Linguagens e oralidade. Leitura e análise interpretativa dos 
gêneros textuais. Habilidades básicas de produção textual.  
 

Objetivos 

 
Geral 

Desenvolver a capacidade de pensar a linguagem oral e escrita, por meio de 
reconhecimento e uso de diferentes formas de comunicação e de estudos 
linguísticos, semânticos e gramaticais, levando à compreensão dos processos de 
formação da cultura brasileira, através de estudos sobre a nossa história literária. 
 

Específicos 
Reconhecer as qualidades essenciais de um texto; 
Produzir textos, conhecendo sua estrutura e organização; 
Compreender os aspectos morfológicos das estruturas textuais; 
Reconhecer, nos textos literários, o desenvolvimento cultural da época retratada. 
 

Conteúdo Programático 

 
LITERATURA 
 O Romantismo no Brasil 
 A prosa romântica brasileira 
 O Realismo e o Naturalismo no Brasil 
 O Parnasianismo no Brasil 
 O Simbolismo no Brasil 
 
GRAMÁTICA 
 Estrutura e formação de palavras 
 Substantivo 
 Adjetivo 
 Artigo 
 Numeral 
 Pronome 
 Verbo 
 Palavras invariáveis 
 
REDAÇÃO 
 As modalidades clássicas: descrever, narrar, dissertar 
 A narração 
 Descrição: subjetiva e objetiva; estática e dinâmica 
 A dissertação 
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Metodologia de Ensino 

 
Aulas expositivas, leitura e discussão dos textos, produção de textos, análise 
linguístico-gramatical dos textos produzidos, apresentação de seminários e diversos 
tipos de exercícios do conteúdo programático. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
Provas individuais: domínio do conteúdo, capacidade de análise crítica, raciocínio 
lógico e organização. 
O processo de avaliação considera: participação efetiva do aluno - frequência, 
pontualidade e participação, revisão de literatura e análise. 
 

Recursos Necessários 

 
Quadro branco, pincel, datashow, aparelho vídeo/áudio/TV e impressos. 
 

Bibliografia 

 
Básica 

AMARAL, Emília; FERREIRA, Mauro; LEITE, Ricardo; ANTÔNIO, Severino. Novas 
palavras: 1º ano, 2º ano e 3ºano. 2ª ed., São Paulo: FTD, 2013. 
BECHARA, Evanildo. Gramática da Língua Portuguesa. 2.ed. ampliada e 
atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. 
CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: 
linguagens, 1, 2 e 3. 9ª ed., São Paulo: Saraiva: 2013. 

 
Complementar 

FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17. ed. São Paulo: 
Ática, 2007. 
MAZZAROTTO, Luiz Fernando. Nova redação, gramática & literatura: aprenda a 
elaborar textos claros, objetivos e eficientes. 2ª ed., São Paulo: DCL, 2010. 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Língua Portuguesa 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 3ª 

Carga Horária: 40 h/a 

Ementa 

 
Noções de teoria literária e de literatura brasileira. Relações linguístico-semântico-
gramaticais aplicadas ao texto. Linguagens e oralidade. Leitura e análise 
interpretativa dos gêneros textuais. Habilidades básicas de produção textual. 
Redação técnica. 
 

  



 50 

Objetivos 

 
Geral 

Desenvolver a capacidade de pensar a linguagem oral e escrita, por meio de 
reconhecimento e uso de diferentes formas de comunicação e de estudos 
linguísticos, semânticos e gramaticais, levando à compreensão dos processos de 
formação da cultura brasileira, através de estudos sobre a nossa história literária. 

 
Específicos 

Elaborar textos diversos, enfocando as sequências dos gêneros estudados; 
Elaborar  textos técnicos; 
Compreender os mecanismos sintáticos de concordância; 
Reconhecer o uso da crase em diferentes contextos; 
Reconhecer, nos textos literários, o desenvolvimento cultural da época retratada. 
 

Conteúdo Programático 

 
LITERATURA 
 O Pré-Modernismo no Brasil 
 As vanguardas artísticas europeias 
 Semana de Arte Moderna 
 Modernismo no Brasil 
 Tendências contemporânea da literatura brasileira 
 
GRAMÁTICA 
 Sujeito e predicado 
 Aposto e vocativo 
 Concordância nominal 
 Concordância verbal 
 Crase 
 
REDAÇÃO 
 Curriculum Vitae 
 Relatório de Estágio 
 A charge 
 Texto Instrucional 
 

Metodologia de Ensino 

 
Aulas expositivas, leitura e discussão dos textos, produção de textos, análise 
linguístico-gramatical dos textos produzidos, apresentação de seminários e diversos 
tipos de exercícios do conteúdo programático. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
A avaliação será contínua e processual por meio de atividades orais e escritas, 
como a produção de textos individuais e/ou em grupo, seminários e apresentações 
orais em sala, provas escritas. 
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Recursos Necessários 

 
Quadro branco, pincel, datashow, aparelho vídeo/áudio/TV e impressos. 
 

Bibliografia 

 
Básica 

AMARAL, Emília; FERREIRA, Mauro; LEITE, Ricardo; ANTÔNIO, Severino. Novas 
palavras: 1º ano, 2º ano e 3ºano. 2ª ed., São Paulo: FTD, 2013. 
BECHARA, Evanildo. Gramática da Língua Portuguesa. 2.ed. ampliada e 
atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. 
CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: 
linguagens, 1, 2 e 3. 9ª ed., São Paulo: Saraiva: 2013. 

 
Complementar 

FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17. ed. São Paulo: 
Ática, 2007. 
MAZZAROTTO, Luiz Fernando. Nova redação, gramática & literatura: aprenda a 
elaborar textos claros, objetivos e eficientes. 2ª ed., São Paulo: DCL, 2010. 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Educação Física 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 3ª 

Carga Horária: 80 h/a 

Ementa 

 
A disciplina de Educação Física busca valorizar e estimular o movimento como 
forma de construção de uma cultura de expressão corporal. Constitui-se um 
instrumento pedagógico que favorece a dimensão sociocultural no âmbito escolar. 
Promove a integração sócio educacional com os domínios cognitivos, motores e 
afetivos, enfocando a esquematização corporal e contribuindo para formação 
educacional crítica. Favorece o conhecimento das práticas desportivas em várias 
modalidades fornecendo subsídio para o condicionamento físico, priorizando a 
melhoria da qualidade de vida do indivíduo. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Favorecer a compreensão da complexidade da linguagem corporal e a importância 
da atividade física para o desenvolvimento humano pleno. 
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Específicos 

Conhecer a evolução histórica da Educação Física, enfatizando na vertente escolar; 
Vivenciar a prática da Educação Física escolar em suas diferentes manifestações; 
Compreender a importância da Educação Física e sua relação com outras áreas do 
conhecimento humano; 
Desenvolver postura crítica e proativa no âmbito das relações sociais; 
Identificar os benefícios da atividade física nas suas relações cotidianas para uma 
melhor qualidade de vida; 
Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações lúdicas e 
esportivas, repudiando qualquer espécie de violência; 
Adquirir hábitos higiênicos, posturais, de exercício físico e de saúde, adotando uma 
postura responsável em relação a seu próprio corpo e relacionando estes hábitos a 
seus efeitos sobre a saúde. 
 

Conteúdo Programático 

 
Introdução a Educação Física Escolar 

 Histórico e evolução da Educação Física 
 
Noções Básicas Sobre o Corpo 

 Anatomia (constituição corporal, conceituação, função, sistemas orgânicos) 
 Adaptações fisiológicas do corpo em movimento (frequência cardíaca e 

pressão arterial) 
 Habilidades e capacidades motoras 

 
Imagem Corporal – aspectos nutricionais (bulimia; anorexia; vigorexia) 
 
Qualidade de Vida- Conceito de Saúde e Qualidade de Vida 

 Os componentes da qualidade de vida 
 Comportamento de risco: sedentarismo e obesidade 
 Avaliação do estilo de vida atual (Pentáculo do bem estar) 

 
Dança e suas manifestações culturais 
 
Esporte, suas vertentes e valores sociais (Modalidades de quadra) 

 Esporte enquanto lazer 
 Esporte educacional 
 Esporte de rendimento 

 
Atividade Física e Prevenção de Doenças 

 Hipertensão/Diabetes/Osteoporose/Artrite/Artrose/Doenças Cardiovasculares 
 Atividades aquáticas como alternativa para melhoria da Qualidade de Vida 

(Hidroginástica); 
 Esportes Alternativos: alongamentos, trilhas, caminhadas e corrida de 

orientação. 
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Metodologia de Ensino 

 
Aulas práticas; Aulas expositivas; Aulas de campo; Visitas técnicas; Eventos; 
Trabalhos em grupo ou individuais; Seminários, leituras e debates de textos 
complementares; Exibição de filmes e Elaboração de relatórios. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
Avaliação do componente curricular em questão (Educação Física) será realizada 
de forma contínua, através de observações, considerando os aspectos conceituais, 
procedimentais e atitudinais, além do envolvimento dos discentes nas aulas, bem 
como aplicação de trabalhos escritos, apresentação de seminários, trabalhos 
práticos, pesquisas e debates. 
 

Recursos Necessários 

 
Ginásio, espaço livres, salas de aula, piscina, campo de futebol, bolas esportivas, 
cones, rede de vôlei, corda, bambolês, bexigas, pranchas, espaguete aquáticos, 
colchonetes, balança analógica, trena, computador, data show, caixa de som, cd, 
dvd, artigos, livros, vídeos,  entre outros. 
 

Bibliografia 

 
Básica 

RODRIGUES, C. e GONCALVES JÚNIOR, L. Ecomotricidade: sinergia entre 
educação ambiental, motricidade humana e pedagogia dialógica. In: Revista 
Motriz, Rio Claro, vol.15 n.4, out./dez, 2009. 
SILVA, M. A. P; BATISTA, T. G; BARROS, L. M. Educação ambiental, coletânea 
de textos. Crato-CE: Gráfica Universitária, 1999. 
SOLER, Reinaldo. Educação física escolar. Sprint, 2003 
TUBINO, M. O que é esporte. 2ª Ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

 
Complementar 

ESCALISSIMO, H. Condicionamento físico, 1ª Ed. Rio Sprint. 2000. 
GALLAHUE, D. L. OZMUM, J. C. Compreendendo o desenvolvimento motor. 1ª 
Ed, São Paulo, 2003. 
KUNZ, E. Transformações didático-pedagógica do esporte. Ijuí: UNIJUI, 1994. 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Artes 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 1ª 

Carga Horária: 80 h/a 
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Ementa 

 
O Universo da Arte, numa abordagem Histórica no âmbito Ocidental, Oriental, 
Brasileira, Paraibana e Cajazeirense. 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 a sua importância, apreciando a sua história e 
fazendo trabalhos artísticos na área da expressão plástica, 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 movimentos e períodos artísticos da expressão plástica e de suas 
interferências como aspecto inerente à qualidade de vida do cidadão; 
Conhecer a vida e a obra de alguns Artistas importantes de vários estilos artísticos; 
Selecionar e valorizar as produções plásticas dos mais variados grupos sociais e 
étnicos; 
Fazer 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 

 
1. O que é Arte? 

 A definição de Arte 
 O artista por trás da Arte 

2. Museus – lugares interessantes para visitar 
 O museu dos museus 
 Dinheiro atrai você? 
 Museu dedicado ao genocídio e a sobrevivência 
 O mais americano dos museus 

3. Essa camada colorida – tinta 
 Milhares de anos de uso 
 Os ingredientes 
 Como é feita a tinta 
 As cores a usar 
 Escolher a camada adequada 

4. Gostaria de comprar um quadro? 
5. Tingatinga – pinturas que fazem você sorrir 

 Fontes de inspiração 
6. Obras primas pintadas com pedras 

 Como são feitas? 
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7. Um estilo russo de pintar em madeira 
8. Interessa-lhe o artesanato? 

 O papel do artesanato na educação 
 Interessa-me? 
 Algumas artes populares 
 Uma palavra de cautela 

9. As esculturas móveis da Naníbia 
 Outros artistas 
 Um artista temperamental 

10. As muitas faces de Roma 
 A cidade antiga 
 Uma visita ao fórum 
 A Roma do período apostólico 
 Como a renascença mudou Roma? 
 A espetacular Roma Barroca 
 A cidade moderna 

11. Entalhe em madeira: uma antiga arte africana 
 O entalhe em madeira na atualidade 
 Aprender a arte do entalhador 

12. Uma olhada mais de perto nas famosas obras de arte 
 Roma 
 Florença 
 Veneza 

13. Origami – a arte de dobrar papel 
 Como fazer seu próprio origami 

14. Barcelona – galeria ao ar livre de cores e estilos 
 A cidade ganha renovado vigor 
 Renovação Urbanística da art nouveau 
 Entre as montanhas e o mar 

15. Praga – venha conhecer nossa joia histórica 
 Do outro lado do Vltava 
 A cidade velha vai surpreendê-lo de verdade 
 O passado Judaico de Praga 
 A antiga ―cidade nova‖ 

16. Vitrais dos medievais aos modernos 
 Artístico 
 Bíblia dos pobres 
 O declínio de tal arte 
 Comparação de técnicas 
 Não é mais usado só em igrejas 

17. Por que ―arranham‖ o céu 
 Por que construir prédios altos? 
 O que inspirava os arquitetos? 
 Onde se ergueu o 1º arranha céu moderno? 
 Trazem benefícios para o homem os ―arranham‖ céu? 

18. A torre de Pisa – por que se inclina? 
 Minha primeira impressão 
 O guia 
 O problema de seu ângulo de inclinação 
 Dentro da torre 
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19. A atraente Arquitetura: antiga e moderna 
 Início bem criativo 
 Visando impressionar 
 Honre ao dador do senso Modernas estruturas atraentes 
 Brasília – a cidade de aparência nova 
 Beleza e utilidade 

20. A beleza e os desafios do Rio de Janeiro 
 Baías, praias e muito sol 
 Uma floresta cercada pela cidade 
 Um giro pelo centro 
 Futebol e samba 
 O Rio tem seus problemas 
 Outros desafios 
 O Rio continua lindo 

21. Brasília: uma cidade moderna, arrojada e de rápido crescimento 
 Um projeto de longa data 
 O plano que venceu o concurso 
 Um avião no meio da poeira 
 Da lona para o concreto 
 Primeira e única 
 Visão panorâmica 
 Por que é impossível perder-se em Brasília 
 As dores do crescimento 
 O coração do Brasil? 

22. Paraíba: sublime torrão 
23. Cajazeiras: terra da cultura 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 
Para o alcance dos objetivos propostos, será utilizada a metodologia triangular, que 
oportunizará um apreciar, um conhecer e um fazer artístico, encaminhando o 
educando rumo à formação de uma consciência crítica, criativa e transformadora. 
Serão utilizados os seguintes procedimentos metodológicos: 
Apresentação de textos para leitura e interpretação dinâmica de grupo tempestade 
de ideias. 
Trabalho escrito. 
Levantamento de conhecimentos prévios sobre a arte como produção, comunicação 
e socialização. 
Apresentação de exemplos, leituras e análises de obras artísticas de expressão 
plástica. 
Estudo e aplicação de técnicas. 
Produção artística individual e coletiva de natureza prática e teórica. 
Seminários e exposições sobre os temas trabalhados de ordem teórica e prática. 
Revisão dos conteúdos trabalhados pelo professor e debate das ideias. 
Elaboração, montagem e execução de projetos no final de cada semestre. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
A avaliação da aprendizagem, com base nos Regulamentos Didáticos da Instituição, 
ocorrerá por meio dos seguintes instrumentos: 
Pesquisas; 
Entrevistas; 
Atividades Práticas; 
Construção e apresentação de projetos; 
Observação e da frequência da participação dos alunos nas atividades propostas. 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
Gravuras, telas, esculturas, fotografias, textos, video, dvd, quadro, mural, som, cd, 
máquina fotográfica, câmera e datashow. 
 

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. 
LYNTON, N. O Mundo da Arte – Enciclopédia das Artes Plásticas em Todos os 
Tempos – Arte Moderna – Arte Barroca. RJ: Editora Expressão e Cultura, 1966. 
 

Complementar 
A Arte é de Todos. São Paulo: CENPEC, s/d. 
ASSOCIAÇÃO DE VIGIA DE BÍBLIAS E TRATADOS. Revista Despertai! g95, 8/11 - 
g70 8/11 – g75 8/12 – g11/11 – g12/08 – g9/11 – g81 8/3 g01 8/3 g01 8/7 – g97 22/9 
g82 9/7 – g04 22/9 –g03 8/7 g03 8/11 – g91 8/3 g84 – g80 8/2 – g70 8/11 – g99 8/3 
Claude Monet. Em http://www.historiadaarte.com.br/monet.html#img acesso em 
18/12/05.  
Enciclopédia Mirador Internacional. SP-RJ: Encyclopaedia Britannica do Brasil 
Publicações Ltda, 1997. 
FISCHER, E. A necessidade da arte. Rio de Janeiro: Guanbara Koogan, 2002. 
GIDDENS, A. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
GIORDANI, M. C. História de Roma; antiguidade clássica II. 8ª ed. Petrópolis: 
Vozes, 1985. 
http://www.terra.com.br/curiosidades/mundonat/mundonat_06.htm acesso em 
23/11/2004. 
MESQUITA FILHO, A, A Natureza da Cor e o Princípio da Superposição. em < 
http//www.ecientificocultural.comECC2artigospolar03.htm.htm> acesso em 
11/08/2004. 
MOSSÉ, C. O Cidadão na Grécia Antiga. Lisboa: Edicões 70, Trad. Rosa Carreira, 
1993. 
PIZZO, E. Matisse. Coleção de Arte. RJ: Editora Globo, 1997.  
PROENÇA, G. História da Arte. 2ª ed. SP: Ática, 2000. 
STRICKLAND, C. Arte Comentada: da Pré-história ao Pós-moderno. 13ª ed. 
Tradução: Ângela Lobo de Andrade. RJ: Ediouro, 2004. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: História Geral e do Brasil 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 3ª 

Carga Horária: 80 h/a 

Ementa 

 
Introdução à História e à História Ambiental; Homem e Meio Ambiente no Brasil e 
no Mundo; Os povos sem escrita; Sociedades da antiguidade; Mundo medieval; 
Advento da modernidade; Questões históricas da contemporaneidade; Noções da 
história local e seus elementos ambientais. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Compreender a relação de interdependência entre o homem e o meio ambiente no 
tempo e no espaço através da História do Brasil e do Mundo. 

 
Específicos 

Compreender os avanços da história ambiental; (historiografia) 
Analisar historicamente as relações sociais e sua interdependência com o meio 
ambiente; 
Debater a questão dos usos e da exploração do meio ambiente no tempo; 
Dominar os conceitos e elementos históricos em torno das sociedades ágrafas e da 
antiguidade aos dias de hoje; 
Relacionar a história do Brasil tomando como viés principal as questões sociais e 
ambientais; 
Apresentar noções da história local e sua relação com as questões ambientais 
urbanas e rurais. 
 

Conteúdo Programático 

 
1. Introdução à História e História Ambiental 
2. Sociedades ágrafas e a origem da humanidade 
3. Os povos indígenas no Brasil e sua relação com o meio ambiente 
4. Sociedades da Antiguidade: o Oriente e a questão ambiental 
5. A África e a exploração do homem e da terra 
6. Sociedade da Antiguidade: Roma e Grécia 
7. O mundo medieval: a servidão e a lida com a terra 
8. Mundo moderno mudanças na economia e cultura 
9. Brasil e a ocupação colonial: impactos culturais e ambientais 
10. A contemporaneidade: avanços na tecnologia, na economia e na guerra 
11. O discurso do Brasil moderno: industrialização e crise ambiental 
12. O homem, a terra e a água no Nordeste brasileiro 
13. A história local, a paisagem e a natureza 
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Metodologia de Ensino 

 
Aula expositiva e dialogada; leitura e produção textual e pictográfica; pesquisa em 
acervos bibliográficos e digitais; debate; atividades escritas na modalidade 
individual e em grupo. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
Avaliação continua através da observação constante da participação qualitativa dos 
alunos; exercícios de verificação na modalidade escrita. 
 

Recursos Necessários 

 
Quadro branco; datashow; livros; revistas e jornais; apostilas; filmes; internet e seus 
dispositivos; filmes; biblioteca; mapas; fotografias. 
 

Bibliografia 

 
Básica 

ANDRADE, Manuel Correa de. A terra e o homem no Nordeste: contribuição ao 
estudo da questão agrária no Nordeste. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2011 [1963]. 
DUARTE, Regina Horta. História & Natureza. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 
FRANCO JÚNIOR, Hilário. A idade média: nascimento do ocidente. São Paulo: 
Brasiliense, 2006. 
HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos: o breve século XX, 1914-1991. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2014 [1995]. 
MOTA, Myriam Becho; BRAICK, Patrícia Ramos. História das cavernas ao 
terceiro milênio. 3. v. São Paulo: Moderna, 2014. 
SOUZA, Mariana Mello e. África e Brasil africano. São Paulo: Ática, 2006. 
VAINFAS, Ronaldo; et al. História. São Paulo: Saraiva, 2010. 3. v. 
WARREN, Dean. A ferro e fogo: a história e a devastação da mata atlântica 
brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2007 [1996]. 

 
Complementar 

AGRA, João Tertuliano Nepomuceno; AGUIAR, José Otávio. Água, Solo e 
Educação Ambiental: História e Memória, Planejamento e Gestão. Campina 
Grande, PB: EdUFCG, 2008. 
CUNHA, Manuela Carneiro da (Org.). História dos Índios no Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2009 [1992]. 
DUBY, Georges. Ano 1000, ano 2000: na pista de nossos medos. São Paulo: 
Unesp, 1999. 
PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: 
Brasiliense, 1981. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Geografia 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 1ª 

Carga Horária: 80 h/a 

Ementa 

 
História, conceitos e bases da ciência geográfica. Elementos Naturais e 
Humanizados da Paisagem. Paisagem Cartográfica. Espaço Geográfico e suas 
representações. Urbanização e Produção do Espaço Urbano. A produção 
econômica, a globalização, a nova ordem econômica mundial e as suas 
implicações. Impactos socioambientais nos ecossistemas natural, agrícola e no 
sistema urbano. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Desenvolver competências e habilidades específicas como: ler, analisar e 
interpretar os códigos específicos da geografia, (mapas, gráficos, tabelas), 
considerando-os como elementos de representação de fatos e fenômenos no 
espaço geográfico. Como também determinando o processo de sua formação e o 
papel da tecnologia dos grupos humanos que habitam ou já habitaram esse lugar, 
paisagem, região ou território, além de desenvolver a capacidade de compreender e 
explicar as diversas relações que se estabelecem entre o ser humano e o meio que 
o cerca. 
 

Específicos 
Apropriar-se da definição, histórico, papel e a metodologia geográfica; 
Destacar a divisão da geografia em Física e Humana, analisando os princípios 
geográficos; 
Adquirir noções elementares da linguagem geográfica e cartográfica, que é 
complementada pelo entendimento da matemática e do uso correto de normas 
básicas da língua portuguesa; 
Utilizar escalas de tempos diferentes para descrever as transformações do espaço 
(tempo geográfico) e o ritmo das atividades humanas; 
Compreender as relações sociopolíticas e históricas desenvolvidas e suas 
implicações; 
Transferir e adaptar os conceitos básicos da geografia na caracterização do espaço 
natural; 
Relacionar as formas de apropriação do espaço geográfico pelo o homem e os 
problemas ambientais causados por essas atividades no decorrer do tempo no 
Brasil e no mundo; 
Identificar as relações entre problemas ambientais e situação geográfica; 
Entender o meio ambiente como um patrimônio que de ser usufruído por toda a 
humanidade sendo este, porém, um assunto que deve ter tratamento 
interdisciplinar, pois, ultrapassa o âmbito da geografia. 
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Conteúdo Programático 

 
1º - BIMESTRE 

 História e evolução do pensamento geográfico; 
 Correntes da ciência geográfica e princípios metodológicos da geografia; 
 Conceitos: Espaço, Lugar, Território, Região e Paisagem; 
 A formação do espaço natural: placas tectônicas e estrutura geológica; 
 A formação do espaço natural: relevo, hidrografia e dinâmica interna e 

externa; 
 
2º - BIMESTRE 

 Orientação e localização: fusos horários; 
 A representação do espaço geográfico: as escalas e a cartografia; 
 Teorias demográficas: taxas e estrutura da população; 
 Migrações: Distribuição e mobilidade espacial; 
 Processo de produção das cidades: no Mundo e no Brasil; 
 Urbanização e crescimento urbano: metrópoles, megalópoles, cidades 

globais e megacidades; 
 
3º - BIMESTRE 

 História e evolução do capitalismo; 
 Divisão Internacional do Trabalho (DIT): pré e pós-era industrial; 
 A produção, circulação e o consumo; 
 Globalização, noções de economia moderna e formação dos blocos 

econômicos regionais; 
 
4º - BIMESTRE 

 A poluição em suas múltiplas formas: poluição do ar, das águas, produção de 
lixo, erosão e a contaminação dos solos; 

 Evolução geopolítica das preocupações ambientais modernas; 
 Desenvolvimento sustentável: problemas globais; 
 Impactos ambientais urbanos e rurais. 

 

Metodologia de Ensino 

 
Obedecendo-se o conteúdo programático, serão realizadas aulas expositivas e 
dialogadas/debatidas utilizando recursos impressos, audiovisuais e quadro, além de 
debates para a realização de estudos de caso. Serão ainda realizadas atividades 
práticas, individuais ou em grupo, para consolidação do conteúdo ministrado. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
A avaliação será contínua e processual composta por: uma prova bimestral seguida 
de trabalho que compreenderá relatório escrito, seminários e/ou trabalhos em 
equipe, somadas às notas de presença e participação. 
 

Recursos Necessários 

 
Quadro branco, pincéis, datashow, computador, textos e recursos audiovisuais. 
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Bibliografia 

 
Básica 

LUCCI, E. A.; BRANCO, A. L.; MENDONÇA, C. Território e sociedade no mundo 
globalizado. 1ª Ed. Obra em 3 v. – São Paulo, SP: Editora Saraiva, 2010. 
SENE, E.; MOREIRA, J. C. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e 
globalização. 2ª Ed. reform. Obra em 3 v. – São Paulo, SP: Scipione, 2013. 
TAMDJIAN, J. O.; MENDES, I. L. Geografia Geral e Brasil: estudos para 
compreensão do espaço. 1ª Ed. Obra em 3 v. – São Paulo, SP: FTD, 2010. 

 
Complementar 

ALBUQUERQUE, M. A. M.; BIGOTTO, J. F.; VITIELLO, M. A. Geografia: sociedade 
e cotidiano. 1ª Ed. Obra em 3 v. (1-Fundamentos, 2-Espaço brasileiro e 3-Espaço 
mundial) – São Paulo, SP: Edições Escala Educacional S/A, 2010. 
CUNHA, S. B.; GUERRA, A. J. T. (org.). A questão ambiental: diferentes 
abordagens. 3ª Ed. – Rio de Janeiro, RJ: Bertrand Brasil, 2007. 
LISBOA, C. P.; KINDEL, E. A. I. (org.). Educação ambiental: da teoria à prática. 1ª 
Ed. – Porto Alegre, RS: 2012. 
ROSS, J. L. S. (org.). Geografia do Brasil. 4ª Ed. 1ª reimp. – São Paulo, SP: 
Edusp, 2003. 
WALDMAN, M. Lixo: cenários e desafios. 1ª Ed. – São Paulo, SP: Cortez Editora, 
2010. 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Sociologia 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 1ª 

Carga Horária: 40 h/a 

Ementa 

 
O contexto histórico de emergência da sociologia. Natureza, identidade e cultura: a 
construção da identificação e as mediações sociais. Indivíduo e sociedade: 
formação da sociedade capitalista. Alienação e ideologia. Identidade cultural: o 
pertencimento e a construção das identificações de gênero, raça, etnia e nacionais. 
Cultura e etnocentrismo. Raça e etnicidade. Sexualidade e gênero.  
 

Objetivos 

 
Geral 

Discutir, sob uma perspectiva sociológica, a construção da realidade social, 
enfocando os pilares da relação entre identidade, subjetividade e cultura, a partir da 
construção de uma visão crítica da sociedade. 

 
Específicos 

Discutir as diferenças entre natureza e cultura, tratando das especificidades do 
humano; 
Discutir a formação social capitalista: sua origem e funcionamento; 
Debater os conceitos de ideologia e alienação; 
Refletir criticamente em torno do preconceito e suas manifestações. 
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Conteúdo Programático 

 
Unidade I: Natureza e cultura: a emergência das ciências sociais 

 Natureza, identidade e cultura 
 A construção da identificação e as mediações sociais 
 O século XVIII e as transformações políticas e econômicas 
 A consolidação do capitalismo 
 A emergência da ―ciência da sociedade‖ 

 
Unidade II: Indivíduo e sociedade: formação da sociedade capitalista 

 Sociologia e sociedade 
 A Sociologia e o cotidiano 
 A relação indivíduo-sociedade 
 Ideologia e alienação 
 História e sociedade 
 As questões sociais 
 O preconceito e suas manifestações 
 O papel dos indivíduos na história 

 
Unidade III: Indivíduo e sociedade: alienação e ideologia 

 Cultura e ideologia 
 Ideologia e classe social 
 Alienação e ideologia 

 
Unidade IV: Identidade cultural: o pertencimento e a construção da identidade 

 As identificações de gênero, raça, etnia e nacionais 
 Cultura e etnocentrismo 
 Raça e etnicidade 
 Sexualidade e gênero 

 

Metodologia de Ensino 

 
Como procedimentos Metodológicos serão utilizados: aulas expositivas e dialógicas; 
debates em sala de aula; seminários; leitura e análise de textos.  
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
A avaliação deverá ser contínua, combinando resumos, provas, trabalhos e a 
participação em debates, através dos quais serão observados os aspectos 
qualitativos do desenvolvimento do aluno, tais como assiduidade, interesse e 
responsabilidade na realização e entrega das tarefas em sala e extraclasse. 
O processo de avaliação contínua permitirá que o aluno tenha oportunidades de 
refazer trabalhos e provas nos quais não atingiu o nível de compreensão esperado 
para a obtenção de aprovação. 
 

Recursos Necessários 

 
Quadro branco; data show; livros didáticos; apostilas; aparelhos de DVD e de som. 
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Bibliografia 

 
Básica 

BORRILLO, Daniel. Homofobia: história e crítica de um preconceito. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2010. 
COUTINHO. Carlos Nelson. Cultura e sociedade no Brasil: ensaios sobre ideias e 
formas. Rio de Janeiro: PD&A, 2000. 
DOUGLAS, Mary; ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens: para uma 
antropologia do consumo. Ed. UFRJ: Rio de Janeiro, 2006. 
 

Complementar 
MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2007. 
NOVAES, Regina; VANNUCHI, Paulo. Juventude e sociedade: Trabalho, 
Educação, Cultura e Participação. Ed. Fundação Perseu Abramo, 2004. 
ROCHA, Everardo. O que é etnocentrismo. São Paulo: ed. Brasiliense, 1994. 
TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o ensino médio. 1ª ed. São Paulo: Atual, 
2007. 
VOLTAIRE. Tratado sobre a tolerância. Trad. de Paulo Neves. 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000. 
  

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Sociologia 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 2ª 

Carga Horária: 40 h/a 

Ementa 

 
Estrutura e estratificação social. Instituições sociais: escolar, religiosa e familiar. 
Formação social e cultural brasileira. Cultura popular e indústria cultural: cultura 
material e imaterial. Conhecimento popular. Juventude e consumo. O preconceito e 
suas manifestações. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Discutir, sob uma perspectiva sociológica, a construção da realidade social, 
enfocando o instrumental teórico sobre grupos e instituições sociais, cultura e 
conhecimento, a partir da construção de uma visão crítica da sociedade.  

 
Específicos 

Definir os conceitos de estrutura e estratificação social; 
Discutir questões relacionadas à formação social e cultural brasileira; 
Compreender os conceitos de cultura, indústria cultural, conhecimento e saberes 
populares; 
 
Debater sobre questões atuais, tais como juventude e consumo; 
Identificar as características e mecanismos de sustentação das instituições sociais e 
discutir as suas diferenças em relação aos agrupamentos sociais; 
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Analisar criticamente os aspectos da formação social e cultural brasileira; 
Discutir os conceitos de cultura popular, cultura erudita e indústria cultural, 
enfatizando as diferenças entre cultura material e imaterial; 
Discutir os conceitos de juventude e consumo; 
Refletir  criticamente sobre o preconceito e suas manifestações. 
 

Conteúdo Programático 

 
Unidade I: Agrupamento, estrutura e instituições sociais 

 Agrupamentos sociais 
 Estrutura e estratificação social 
 Instituições sociais 
 Educação e escola 

 
Unidade II: Cultura popular e a indústria cultural 

 Cultura material e imaterial 
 Cultura popular e cultura erudita 
 Indústria cultural 

 
Unidade III: Juventude e cidadania 

 Os novos contornos da juventude 
 Juventude: cidadania, trabalho e consumo 

 
Unidade IV: Formação social e cultural brasileira 

 As desigualdades sociais no Brasil 
 Diversidade cultural Brasileira 

 

Metodologia de Ensino 

 
Como procedimentos Metodológicos serão utilizados: aulas expositivas e dialógicas, 

grupos de discussão, leituras dirigidas, apresentação de filmes ou documentários e 

organização de seminários. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
Para a avaliação da aprendizagem serão utilizados prova escrita, atividades 
extraclasse, leitura e discussão de textos, participação em aula; relatórios; 
seminários; trabalhos individuais e em grupo. 
Os trabalhos escritos, análises de filmes e a participação nos debates serão 
realizados  observados no decorrer de todo o semestre e os seminários serão 
organizados durante as últimas unidades. 
Será realizado acompanhamento especial, a partir da constituição de grupos de 
estudos e produção de trabalhos de pesquisa. 
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Recursos Necessários 

 
Quadro branco, marcador de quadro, TV, datashow, livros e datashow. 
 

Bibliografia 

 
Básica 

BORRILLO, Daniel. Homofobia: história e crítica de um preconceito. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2010. 
COUTINHO. Carlos Nelson. Cultura e sociedade no Brasil: ensaios sobre idéias e 
formas. Rio de Janeiro: PD&A, 2000. 
DOUGLAS, Mary; ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens: para uma 
antropologia do consumo. Ed. UFRJ: Rio de Janeiro, 2006. 

 
Complementar 

MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2007. 
NOVAES, Regina; VANNUCHI, Paulo. Juventude e sociedade: Trabalho, 
Educação, Cultura e Participação. Ed. Fundação Perseu Abramo, 2004. 
ROCHA, Everardo. O que é etnocentrismo. São Paulo: ed. Brasiliense, 1994. 
TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o ensino médio. 1ª ed. São Paulo: Atual, 
2007. 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Sociologia 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 3ª 

Carga Horária: 40 h/a 

Ementa 

 
O pensamento político contemporâneo: liberalismo; socialismo, anarquismo; 
Regimes Políticos; Formas e sistemas de Governo; Sociedade Civil; Ética; 
Cidadania; O Estado do Bem-Estar Social; O Estado Mínimo; O neoliberalismo; 
Concepções e significados do processo de mundialização; A questão ambiental; 
Movimentos Sociais. Poder, participação e democracia na sociedade brasileira. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Analisar criticamente os fundamentos da formação social e política contemporânea 
e reconhecer-se como agente de transformação desse processo sócio-histórico.  

Específicos 
Compreender as principais correntes do pensamento político contemporâneo; 
Compreender a classificação de regimes políticos e formas de governo; 
Identificar as características do Estado do Bem-estar Social e o Estado Mínimo; 
Discutir o processo de globalização e seus aspectos históricos, sociais, 
econômicos, políticos e ambientais. 

 Analisar a ação dos movimentos sociais na contemporaneidade. 

 Discutir a questão do poder e da cidadania no contexto societário brasileiro.   
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Conteúdo Programático 

 
Unidade I: Os fundamentos da sociedade civil 

 Democracia e República 
 O estado de natureza, o pacto social e a sociedade civil 

 
Unidade II: A política em perspectiva 

 Estado Moderno 
 pensamento político contemporâneo: liberalismo socialismo e anarquismo 

 
Unidade III: Classificando Regimes Políticos e Governos 

 Regimes Políticos 
 Formas de Governo 

 
Unidade IV: Ética e cidadania 

 A representação política e a cidadania 
 Necessidade, liberdade e tolerância 

 
Unidade V: Questões políticas do século XX 

 Estado de Bem-Estar Social 
 Estado Mínimo 
 Neoliberalismo 
 Concepções e significados do processo de mundialização 
 A questão ambiental 
 Movimentos Sociais 

 
Unidade VI: Estado e democracia no Brasil 

 O tempo dos coronéis: mandonismo, patrimonialismo e clientelismo 
 Ditadura e Modernização Conservadora 

 

Metodologia de Ensino 

 
Como procedimentos metodológicos serão utilizados: aulas expositivas e dialógicas, 
grupos de discussão, leituras dirigidas, apresentação de filmes ou documentários e 
organização de seminários. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
Para avaliação da aprendizagem serão utilizados prova escrita; atividade 
extraclasse; leitura e discussão de textos; participação em aula; relatórios; 
seminários; trabalhos individuais e em grupo. 
Os trabalhos escritos, análises de filmes e a participação nos debates serão 
realizados e observados no decorrer de todo o semestre e os seminários serão 
organizados durante as últimas unidades. 
Será realizado acompanhamento especial a partir da construção de grupos de 
estudos e produção de trabalhos de pesquisa e de atendimento individualizado, 
sempre que isto se fizer necessário. 

Recursos Necessários 

 
Quadro branco, marcador de quadro, TV, datashow, livros e computador. 
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Bibliografia 

 
Básica 

AMIN, Samir; HOUTART, François (org). Mundialização das resistências – o 
estado das lutas. São Paulo: Cortez, 2003. 

COSTA, Edmilson. A globalização e o capitalismo contemporâneo. São Paulo: 
Expressão popular, 2008. 

GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais no início do século XXI. 
Petrópolis/RJ: Vozes, 2003  

 
Complementar 

SEOANE, José. TADDEI, Emilio (orgs). Resistências mundiais. São Paulo: Vozes, 
2002. 

TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o ensino médio. São Paulo: Saraiva, 
2010. 

WEFFORT, Francisco. Os clássicos da política. Volume I. São Paulo: Ática, 2003. 

______. Os clássicos da política. Volume II. São Paulo: Ática, 2002. 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Filosofia 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 1ª 

Carga Horária: 40 h/a 

Ementa 

 
O mito e o logos na história da filosofia; o problema filosófico da identidade; o 
problema da relação ―natureza x cultura‖ no pensamento ocidental. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Desenvolver um modo filosófico de formular e propor soluções a problemas, nos 
diversos campos do conhecimento. 

 
Específicos 

Contextualizar, a partir do estudo da história da filosofia, as principais questões 
filosóficas, visando desenvolver o raciocínio critico e o conhecimento de si próprio e 
do mundo; 
Relacionar, a partir dos textos dos principais pensadores, o exercício da crítica 
filosófica com a experiência do pensar e a promoção integral da cidadania. 
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Conteúdo Programático 

 
Unidade I: Mito e Logos 

 A passagem do mito para o logos 
 O nascimento da filosofia 
 A construção do pensamento racional 

 
Unidade II: Aprendendo a se Conhecer 

 A formação da consciência 
 O desenvolvimento da percepção moral 

 
Unidade III: Natureza e Cultura 

 O comportamento animal 
 O agir humano: a cultura 
 A cultura como construção humana 

 

Metodologia de Ensino 

 
Como procedimentos Metodológicos serão utilizados: aulas expositivas e dialógicas; 
debates em sala de aula; seminários; leitura e análise de textos filosóficos. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
Avaliação deverá ser contínua, combinando resumos, provas, trabalhos e a 
participação em debates, através dos quais serão observados os aspectos 
qualitativos do desenvolvimento do aluno, tais como assiduidade, interesse e 
responsabilidade na realização e entrega das tarefas em sala e extraclasse. 
O processo de avaliação contínua permitirá que o aluno tenha oportunidades de 
refazer trabalhos e provas nos quais não atingiu o grau esperado para a obtenção 
de aprovação. 
 

Recursos Necessários 

 
Quadro branco, marcador de quadro, TV, data show, livros e datashow. 
 

Bibliografia 

 
Básica 

ARANHA, Maria Lúcia de A. & MARTINS, Maria Helena P. Filosofando: Introdução 
a Filosofia, São Paulo: Moderna, 2010. 
________, Temas de Filosofia. São Paulo: Moderna, 2005. 
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 12. ed. São Paulo: Ática, 2000. 
 

Complementar 
ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Trad. 
de Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. 
ARAÚJO, Sílvia Maria de; BÓRIO, Elizabeth Maia; et al. Para filosofar. São Paulo: 
Scipione, 2000. 
 
BRANDÃO, Junito de Souza. Mitologia grega. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 2001. (3 
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volumes) 
BUZZI, Arcângelo R. Introdução ao pensar: o ser, o conhecimento, a linguagem. 
23. ed. Petrópolis: Vozes, 1995. 
DESCARTES, René, Meditações metafísicas. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Filosofia 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 2ª 

Carga Horária: 40 h/a 

Ementa 

 
As formas de conhecer; o conhecimento objetivo da realidade; linguagem, métodos 
e argumentação em filosofia. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Desenvolver um modo filosófico de formular e propor soluções a problemas, nos 
diversos campos do conhecimento. 

 
Específicos 

Contextualizar, a partir do estudo da história da filosofia, as principais questões 
filosóficas visando a desenvolver o raciocínio crítico e o conhecimento de si próprio 
e do mundo; 
Relacionar, a partir dos textos dos principais pensadores, o exercício da crítica 
filosófica com a experiência do pensar e a promoção integral da cidadania. 
 

Conteúdo Programático 

 
Unidade I: Linguagem e Pensamento 
O que é a linguagem 
Linguagem e pensamento 
A linguagem verbal e a linguagem do desenho 
 
Unidade II: O conhecimento 
O que é o conhecimento 

Os Modos de conhecer 
A verdade e as teorias sobre a verdade 
Tipos de conhecimento: Senso comum; Conhecimento Religioso; Conhecimento 
científico; Conhecimento Estético 
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Unidade I: Linguagem e Pensamento 
O que é a linguagem 
Linguagem e pensamento 
A linguagem verbal e a linguagem do desenho 
 
Unidade II: O conhecimento 
O que é o conhecimento 

Os Modos de conhecer 
A verdade e as teorias sobre a verdade 
Tipos de conhecimento: Senso comum; Conhecimento Religioso; Conhecimento 
científico; Conhecimento Estético 

 
Unidade III : O Conhecimento filosófico 
Problemas gerais acerca da linguagem e do método 
A razão 
A Argumentação lógico-formal 
A Metafísica 

 

Metodologia de Ensino 

 
Como procedimentos Metodológicos serão utilizados: aulas expositivas e dialógicas, 
grupos de discussão, leituras dirigidas, apresentação de filmes ou documentários e 
organização de seminários.  
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 

Para avaliação da aprendizagem serão utilizados prova escrita, atividade 
extraclasse; Leitura e discussão de textos; Participação em aula; Relatórios; 
Seminários; Trabalhos individuais; Trabalho em grupo; Resultado dos exercícios 
propostos.  
Os trabalhos escritos, análises de filmes e a participação nos debates serão 
observados e realizados no decorrer de todo o semestre e o seminário será 
organizado durante as últimas unidades. 
Será realizado acompanhamento especial a partir da construção de grupos de 
estudos e produção de trabalhos de pesquisa. 
 

Recursos Necessários 

 

Quadro branco, marcador de quadro, TV, data show, livros, datashow.  

 

Bibliografia 

 
Básica 

ARANHA, Maria Lúcia de A. & MARTINS, Maria Helena P. Filosofando: Introdução 
a Filosofia, São Paulo: Moderna, 2010. 
CHAUÌ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2006. 
______. Introdução à Historia da filosofia: dos pré-socráticos a Aristóteles. 2. ed. 
São Paulo: Companhia de letras, 2002 
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Complementar 

ARAÚJO, Sílvia Maria de; BÓRIO, Elizabeth Maia; et al. Para filosofar. São Paulo: 
Scipione, 2000. 
BUZZI, Arcângelo R. Introdução ao pensar: o ser, o conhecimento, a linguagem. 
23. ed. Petrópolis: Vozes, 1995. 
DOUGLAS, Mary; ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens: para uma 
antropologia do consumo. Ed. UFRJ: Rio de Janeiro, 2006. 
MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia: dos pré-socráticos a 
Wittegenstein. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 
REALE, Giovanni e ANTISERI, Dario. História da filosofia: Antiguidade e Idade 
Média. São Paulo: Paulus, 1990. (3 volumes) 
VOLTAIRE. Dicionário filosófico. 2. ed. Trad. de Bruno da Ponte e João Lopes 
Alves. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Filosofia 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 3ª 

Carga Horária: 40 h/a 

Ementa 

 
A construção lógico-formal do Estado; O Estado Moderno; O pensamento político 
contemporâneo: liberalismo; socialismo, anarquismo; Regimes Políticos; Formas e 
sistemas de Governo; Sociedade Civil; Ética; Cidadania. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Desenvolver um modo filosófico de formular e propor soluções a problemas, nos 
diversos campos do conhecimento, bem como analisar, a partir de uma perspectiva 
histórica, o ordenamento político das sociedades contemporâneas, de forma a 
perceber criticamente os fundamentos da formação social e política 
contemporâneas e reconhecer-se como agente de transformação desse processo 
histórico. 

 
Específicos 

Contextualizar, a partir do estudo da história da filosofia, as principais questões 
filosóficas, visando desenvolver o raciocínio critico e o conhecimento de si próprio e 
do mundo; 
Relacionar, a partir dos textos dos principais pensadores, o exercício da crítica 
filosófica com a experiência do pensar e a promoção integral da cidadania; 
Identificar as principais correntes do pensamento político contemporâneo, bem 
como classificar os regimes políticos e as formas de governo. 
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Conteúdo Programático 

 
Unidade I: A política em perspectiva 

 A filosofia politica 
 Poder e força 
 Estado e Legitimidade do poder 
 Estado Moderno 
 O pensamento político contemporâneo: liberalismo socialismo e anarquismo 

 
Unidade II: Os Fundamentos da Sociedade Civil 

 Democracia e República 
 O estado de natureza, o pacto social e a sociedade civil 

 
Unidade III: Classificando Regimes Políticos e Governos 

 Regimes Políticos 
 Formas de Governo  

 

Metodologia de Ensino 

 
Como procedimentos metodológicos serão utilizados: aulas expositivas e dialógicas, 
grupos de discussão, leituras dirigidas, apresentação de filmes ou documentários e 
organização de seminários. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
Para avaliação da aprendizagem serão utilizados prova escrita, atividade 
extraclasse; Leitura e discussão de textos; Participação em aula; Relatórios; 
Seminários; Trabalhos individuais; Trabalho em grupo; Resultado dos exercícios 
propostos. 
Os trabalhos escritos, análises de filmes e a participação nos debates serão 
observados e realizados no decorrer de todo o semestre e o seminário será 
organizado durante as últimas unidades. 
Será realizado acompanhamento especial a partir da construção de grupos de 
estudos e produção de trabalhos de pesquisa e de atendimento individualizado no 
núcleo de aprendizagem. 
 

Recursos Necessários 

 
Quadro branco, marcador de quadro, TV, data show, livros e computador. 
 

Bibliografia 

 
Básica 

ARANHA, Maria Lúcia de A. & MARTINS, Maria Helena P. Filosofando: Introdução 
a Filosofia, São Paulo: Moderna, 2010. 
WEFFORT, Francisco. Os clássicos da política. Volume I. São Paulo: Ática, 2003. 
______. Os clássicos da política. Volume II. São Paulo: Ática, 2002. 
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Complementar 

AMIN, Samir; HOUTART, François (org) Mundialização das resistências – o 
estado das lutas. São Paulo: Cortez, 2003. 
ARAÚJO, Sílvia Maria de; BÓRIO, Elizabeth Maia; et al. Para filosofar. São Paulo: 
Scipione, 2000. 
COSTA, Edmilson. A globalização e o capitalismo contemporâneo. São Paulo: 
Expressão popular, 2008. 
FERNANDES, Florestan. A Ditadura em questão. São Paulo: T.A.Queiroz, 1982. 
MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia: dos pré-socráticos a 
Wittegenstein. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 
REALE, Giovanni e ANTISERI, Dario. História da filosofia: Antiguidade e Idade 
Média. São Paulo: Paulus, 1990. (3 volumes) 
SEOANE, José. TADDEI, Emilio (orgs). Resistências mundiais. São Paulo: Vozes, 
2002 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Biologia 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 1ª 

Carga Horária: 80 h/a 

Ementa 

 
Substâncias inorgânica (água e sais minerais); Substâncias orgânicas (carboidratos, 
lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucléicos); Citologia (membrana plasmática, 
citoplasma e núcleo); Os vírus como causadores de doenças; Reinos: Monera, 
Protista e Fungi e seus envolvimentos com a biotecnologia; Os Reinos Plantae e 
Animalia; Noções de anatomia e fisiologia humana; Introdução à genética e teorias 
evolutivas (Lamarckismo, Darwinismo e Neodarwinismo). 
 

Objetivos 

 
Geral 

Propiciar subsídios teóricos e práticos sobre conteúdos de Biologia que permitam 
aos alunos melhorar suas percepções e a conscientização sobre a importância da 
vida para o equilíbrio ambiental, sua preservação, e utilização sustentável dos 
recursos naturais. 

 
Específicos 

Apresentar os principais tipos de substância inorgânicas e orgânicas como 
componentes fundamentais para o desenvolvimento da vida. 
Reconhecer a célula como menor parte de um ser vivo, distinguindo sua estrutura, 
organelas e funções.  
Propiciar elementos teóricos que os envolvam em um processo de resolução de 
problemas e desenvolvimento conceitual sobre qual a importância de se estudar os 
seres vivos e suas possíveis correlações com o ambiente. 
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Utilizar critérios científicos para realizar classificações de animais, vegetais etc.  
Desenvolver o pensamento do homem como participante ativo no equilíbrio 
ecológico do ecossistema; 
Reconhecer as principais características dos representantes de cada um dos cinco 
reinos, identificando especificidades relacionadas às condições ambientais. 
Conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos saudáveis 
como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com 
responsabilidade em relação a sua saúde individual e saúde coletiva na 
comunidade. 
Discutir o processo evolutivo dos seres vivos nos Reinos Animal e Vegetal 
 

Conteúdo Programático 

 
1° Bimestre 

 Bioquímica (Substâncias inorgânicas e orgânicas) 
 Citologia (Estudo da membrana plasmática, citoplasma e núcleo) 

 
2º Bimestre 

 O vírus 
 Os reinos dos seres vivos: Monera, Protista e Fungi 
 Noções de Biotecnologia 

 
3° Bimestre 

 Reino Plantae 
 Reino Animalia 

 
4º Bimestre 

 Anatomia e Fisiologia Humana 
 Noções de Genética 
 Teorias evolutivas (Lamarckismo, Darwinismo e Neodarwinismo) 

 

Metodologia de Ensino 

 
Aulas expositivas e dialógicas; 
Aulas práticas de campo; 
Aulas práticas no laboratório de biologia; 
Estudos dirigidos em grupos; 
Círculos de discussões sobre os assuntos estudados. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
O processo avaliativo é contínuo, onde procura-se identificar individualmente as 
dificuldades conceituais e procedimentais, sendo, portanto, um elemento de 
construção e não de punição ao estudante. A nota de avaliação levará em conta a 
participação durante as aulas; os trabalhos feitos em grupo ou individualmente; a 
organização do caderno; e as avaliações que serão feitas individualmente (prova). 
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Recursos Necessários 

 
Quadro branco e pincel, datashow, DVD com a apresentação de vídeos, 
equipamentos e materiais de uso laboratorial. 
 

Bibliografia 

 
Básica 

AGUILAR, João Batista et al. Biologia - Ensino Médio. 3 volumes 1.ed. São Paulo: 
Edições SM Ltda., 2009 (Coleção Ser Protagonista, 3 volumes). 
AMABIS & MARTHO. Biologia das células. 3 volumes, São Paulo: MODERNA, 
2014.  
LOPES, S. Bio. 3 volumes. São Paulo: Saraiva, 2014.  

 
Complementar 

BORÉM, A & SANTOS, F.R. Biotecnologia simplificada. Viçosa: Editora 
Suprema, 2001. 
CARVALHO, Anna Maria P. (org.) Ensino de ciências: unindo a pesquisa e a 
prática. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2003. 
LIMA, C. P. Genética: o estudo da herança e da variação biológica. São Paulo: 
Ática, 2000. 
LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNADJER, Fernando. Biologia Hoje. 3 volumes. 
São Paulo: Ática, 2002.  
Revista Ciência Hoje online. 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Química 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 1ª 

Carga Horária: 80 h/a 

Ementa 

 
Atomística, tabela periódica, funções inorgânicas, química orgânica, soluções. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Compreender fenômenos químicos no cotidiano, bem relacionar propriedades 
químicas e elementos e substâncias químicas. 
 

Específicos 
Identificar fenômenos químicos e quantificar tais fenômenos; 
Diferenciar as funções orgânicas das inorgânicas; 
Efetuar operações com as soluções. 
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Conteúdo Programático 

 
Atomística 

 Histórico 
 Partículas subatômicas 
 Modelos atômicos 
 Distribuição Eletrônica 
 Elementos químicos: representação e classificações 

 
Tabela Periódica 

 Classificação periódica dos elementos: períodos e grupos ou famílias; 
principais famílias 

 Relações entre a posição na tabela e a configuração eletrônica; significado da 
periodicidade 

 Principais propriedades periódicas (energia de ionização, raio atômico, 
eletronegatividade, caráter metálico e ametálico) 

 
Funções inorgânicas 

 Histórico 
 Ácidos 
 Bases 
 Sais 
 Óxido 

 
Introdução à Química Orgânica 

 Histórico;  
 Estudo do carbono; 
 Classificação das cadeias carbônicas. 

 
Funções Orgânicas 

 Hidrocarbonetos; 
 Tecnologias do petróleo; 
 Nomenclatura e notação. 
 Funções oxigenadas 
 Nomenclatura e notação. 

 
Reações orgânicas 

 Adição; 
 Substituição; 
 Eliminação. 

 
Isomeria 

 Plana; 
 Espacial. 

 
Soluções 

 Classificação das Soluções; 
 Coeficiente de Solubilidade; 
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 Concentração das Soluções; 
 Concentração Comum 
 Título; 
 Molaridade; 
 Diluição e Mistura das soluções. 

 

Metodologia de Ensino 

 
Aulas expositivas e dialogadas, com exibição de filmes e utilização de datashow, 
aulas experimentais no laboratório de química da instituição, aplicação de 
seminários e pesquisa de campo, visitas técnicas. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
O processo de avaliação será contínuo e participativo, também constará  de duas 
avaliações escritas e participação nas atividades propostas em sala e nas aulas de 
campo, bem como nas visitas técnicas. 
 

Recursos Necessários 

 
Pincel, quadro, apagador, livro didático, datashow, notebook, ônibus para aulas de 
campo e visitas técnicas, cartolinas, revistas velhas e laboratório de química. 
 

Bibliografia 

 
Básica 

FELTRE, R. Fundamentos da Química: química, tecnologia, sociedade.  1.ed. São 
Paulo: Moderna, 2014.   
FELTRE, R. Química. 4ª ed. São Paulo: Moderna, 1998.  3 vol. 
PERUZZO, F. M., CANTO, E. L. Química Orgânica: Química na Abordagem do 
cotidiano. 4ª ed. São Paulo: Moderna, 2006. 

 
Complementar 

ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química – questionando a vida moderna e o 
meio ambiente, Porto Alegre: Bookman, 2001. 
PERUZZO, T.M.; CANTO, E.L. Química na abordagem do cotidiano. São Paulo: 
Moderna, 2000. 3 vol. 
USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 2 vol. 
GALLO NETTO, C. Química: da teoria à realidade. São Paulo: Scipione, 1996. 3 
vol. 
LEMBO, A. Química: realidade e contexto. São Paulo: Ática, 2000. 3 vol. 
NOVAIS, V.L.D. Química. São Paulo: Atual, 2000. 3 vol. 
VANIN, J. Alquimistas e químicos: o passado, o presente e o futuro. São Paulo: 
Moderna. 
SCARLATO F.C e PONTIN, J.A. Do nicho ao lixo: ambiente, sociedade e 
educação. São Paulo: Atual. 
THIS, E. Um cientista na cozinha. São Paulo, Ática, 1999. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Física 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 3ª 

Carga Horária: 80 h/a 

Ementa 

 
Vetores e cinemática, Leis de Newton, Termologia, Calorimetria e Termodinâmica. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Construir uma formação básica na ciência Física, a partir de uma visão geral e clara 
dos seus fundamentos para que ao final do curso ele seja capaz de equacionar e 
resolver matematicamente problemas que envolvam os conceitos e os 
princípios fundamentais dessa área do conhecimento. 

 
Específicos 

Identificar grandezas vetoriais, aplicando-as na resolução de problemas cotidianos; 
Distinguir cinemática vetorial e escalar; 
Definir força; 
Aplicar as leis de Newton na resolução de problemas; 
Identificar escalas de temperatura; 
Diferenciar as forma de propagação de calor; 
Fixar o conceito equilíbrio térmico; 
Compreender as leis da termodinâmica; 
Interpretar fenômenos, prever situações e encontrar soluções adequadas para 
problemas aplicados aos sistemas. 
 

Conteúdo Programático 

 
1. Vetor 
 Conceitos e definições 
 Igualdade de vetores 
 Vetor oposto 
 Operações com vetores: método geométrico e método analítico 
 Decomposição de vetores 
 
2. Cinemática Vetorial 
 Deslocamento vetorial 
 Velocidade vetorial média 
 Velocidade vetorial instantânea 
 Aceleração vetorial média 
 Aceleração vetorial instantânea 
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3. Dinâmica 
 Conceito de força 
 Leis de Newton 
 Princípio da inércia 
 Princípio fundamental da dinâmica 
 Princípio da ação – reação 
 Aplicação das leis de Newton 
 
4. Física Térmica 
 Temperatura e calor 
 Escalas termométricas 
 Calorimetria 
 
5. Termodinâmica 
 Teoria cinética dos gases 
 Transformações gasosas 
 Leis da termodinâmicas 
 Máquinas térmicas 
 Entropia 
 

Metodologia de Ensino 

 
Aulas expositivas dialogadas, exercícios de fixação de aprendizagem individual e/ou 
em grupos, atividades no laboratório de física. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
O processo avaliativo ocorrerá de forma contínua  e constará  de: 

 2 avaliações escritas  

 participação nas atividades propostas em sala, nas aulas de campo e nas  
visitas técnicas. 

 

Recursos Necessários 

 
Quadro; apostilas; listas de exercício, material de práticas pedagógicas do 
laboratório.  
 

Bibliografia 

 
Básica 

KAZUHITO Yamamoto; FUKE, Luiz Felipe. Física para ensino médio, vol. I e II. 3ª 
edição, São Paulo: Saraiva, 2013. 
 
 
MÁXIMO, Antônio; ALVARENGA, Beatriz. Curso de física, vol. I e II. São Paulo: 
Scipione, 2010. 
NICOLAU, Gilberto Ferraro; RAMALHO, Francisco Júnior; TOLEDO, Paulo Soares, 
Fundamentos da física, vol. I e II. São Paulo: Saraiva, 2009. 
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Complementar 
NICOLAU, Gilberto Ferraro, TORRES ,Carlos Magno; PENTEADO, Paulo César. 
Vereda digital – física, volume único. São Paulo: Editora Moderna, 2012 
VILLAS BOAS, Newton. Tópicos de física, vol. I e II. São Paulo, 21ª edição, 2012.  
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Matemática 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 1ª 

Carga Horária: 80 h/a 

Ementa 

Conjuntos numéricos. Relações e funções do 1º e 2º graus. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Desenvolver os modos de pensar, de agir e de captar a realidade em movimento, 
implementando atividades pedagógicas por meio de resolução de problemas que 
contemplem os conteúdos de matemática geral e função do 1º e 2º. 

 
Específicos 

Revisar o conteúdo do ensino fundamental no tocante aos conjuntos numéricos e a 
resolução de equações de 1º e 2º graus; 
Compreender os conceitos de relações e funções; 
Desenhar gráficos de funções; 
Saber o que é domínio e o que é imagem de uma função; 
Diferenciar valores máximos e valores mínimos quanto a uma função de 2º grau. 
 

Conteúdo Programático 

1º Bimestre 

Conjuntos numéricos: números naturais ( ), inteiros ( ), racionais( ), irracionais ( ) 
e reais ( ) 
Equações do 1º grau: raiz de uma equação e resolução de equações do 1º grau com 

uma incógnita em   
Sistemas de equações do 1º grau: sistemas de equações com duas incógnitas e 
resolução de problemas 
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Equações do 2º grau: resolução de equações do 2º grau e resolução de problemas 
envolvendo equações do 2º grau 
 
2º Bimestre 
Funções: gráficos, par ordenado, produto cartesiano, sistema cartesiano, relações,  
funções, notação e gráficos 
 
3º Bimestre 
Função do 1º grau: função polinomial do 1º grau, zeros de uma função, gráfico da 
função polinomial do 1º grau, inequação do 1º grau, sinais de uma função polinomial 
do 1º grau 
 
4º Bimestre 
Função do 2º grau: zeros de uma função de 2º grau, gráfico da função, variação e 
imagem de uma função quadrática, sinais de uma função quadrática e inequações. 
 

Metodologia de Ensino 

 
Aulas expositivas e dialogadas, exercícios de fixação individual e em grupo com 
correção comentada e a participação dos alunos, resolução de listas de exercícios, 
exercícios propostos em grupo, atividades extraclasse no laboratório de matemática 
em consonância com o trabalho dos alunos de licenciatura em matemática. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

A avaliação da aprendizagem ocorrerá por meio de provas escritas, trabalhos 
individuais e em grupo e participação nas atividades propostas.  
 

Recursos Necessários 

 
Quadro; pinceis, apostilas; listas de exercício, material de práticas pedagógicas do 
laboratório.  
 
 

Bibliografia 

 
Básica 

BARROSO, Juliane Matsubara. Conexões com a matemática, vol. 1. São Paulo: 
Moderna. 
DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações, vol. 1. São Paulo: Ática. 
PAIVA, Manoel. Matemática – Paiva, vol.1. São Paulo: Moderna, 2012. 

 
 

Complementar 
NAME, Miguel Asis. Vencendo com a matemática. São Paulo: Editora do Brasil, 
2007. 
IEZZI, Gelson et al. Matemática, volume único.54ª ed. São Paulo: Atual, 2011. 
SILVEIRA, Enio. Matemática: compreensão e prática. 1.ed. São Paulo: Moderna, 
2013. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Matemática 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 2ª 

Carga Horária: 80 h/a 

Ementa 

 
Progressão aritmética (P.A.) e geométrica (P.G.). Matrizes, Determinantes, 
Sistemas lineares. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Desenvolver os modos de pensar, de agir e de captar a realidade, implementando 
atividades pedagógicas por meio de resolução de problemas que contemplem os 
conhecimentos em progressões e sistemas lineares. 

 
Específicos 

Compreender o funcionamento das leis de formação, fórmula do termo geral de 
uma P.A. soma dos termos de uma P.A. finita, fórmula do termo geral de uma P.G. 
soma dos termos finitos e infinitos de uma P.G; 
Compreender os conceitos e definições sobre uma matriz; 
Compreender o que é um tipo e ordem de matriz e representá-la genericamente; 
Utilizar as operações algébricas nas matrizes; 
Calcular o determinante da matriz. 
Conhecer os princípios e definições de uma equação linear; 
Solucionar uma equação linear; 
Analisar a representação genérica de um sistema linear; 
Compreender um sistema linear por meio de matrizes; 
Saber aplicar a Regra de Cramer,  
Diagnosticar a classificação de um sistema. 
 

Conteúdo Programático 

 
P.A. e P.G. 

Sequências numéricas 
Progressão aritmética 
Termo geral 
Soma dos n primeiros termos de uma PA 
Termos equidistantes dos extremos 
Soma dos n primeiros termos de uma PG 
Limite de soma de uma PG infinita 
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Matrizes 

Representação de uma matriz 
Igualdade de matrizes 
Matriz transposta 
Matriz simétrica 
Adição de matrizes 
Matriz oposta 
Propriedades da adição 
Multiplicação de matrizes 
Multiplicação de um número real por uma matriz 
Produto de matrizes 

 
Determinantes 

Determinante de uma matriz de ordem 1 
Determinante de uma matriz de ordem 2 
Determinante de uma matriz de ordem 3 
Regra de Sarrus 
Cofator 
Teorema de Laplace 

 
Sistemas Lineares 

Equação linear 
Solução de uma equação linear 
Sistemas lineares 
Classificação de um sistema linear 
Resolução de sistemas lineares 
Matrizes associadas a um sistema 
Regra de Cramer 
Resolução de um sistema por escalonamento 
Sistema escalonado 
Discussão de sistemas lineares 

 

Metodologia de Ensino 

 
Aulas expositivas e dialogadas, exercícios de fixação individual e em grupo com 
correção comentada, resolução de listas de exercícios, atividades extraclasse no 
laboratório de matemática em consonância com o trabalho dos alunos de 
licenciatura em matemática. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
A avaliação da aprendizagem se realizará por meio de provas escritas, exercícios, 
trabalhos individuais e em grupo.   
 

Recursos Necessários 

 
Quadro. pinceis, apostilas, listas de exercício, material de práticas pedagógicas do 
laboratório.  
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Bibliografia 

 
Básica 

BARROSO, Juliane Matsubara. Conexões com a matemática, vol. 1 e 2. São 
Paulo: Moderna. 
DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações, vol. 1 e 2. São Paulo: Ática. 
PAIVA, Manoel. Matemática – Paiva, vol.1 e 2. São Paulo: Moderna, 2012. 

 
Complementar 

IEZZI, Gelson et al. Matemática, volume único.54ª ed. São Paulo: Atual, 2011. 
NAME, Miguel Asis. Vencendo com a matemática. São Paulo: Editora do Brasil, 
2007. 
SILVEIRA, Enio. Matemática: compreensão e prática. 1.ed. São Paulo: Moderna, 
2013. 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Matemática 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 3ª 

Carga Horária: 40 h/a 

Ementa 

 
Trigonometria, Matemática financeira. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Desenvolver a capacidade do pensar e fazer matemática construindo conceitos, 
formulando e resolvendo problemas individualmente e em grupo, na busca pela 
aplicação em soluções de problemas. 

 
Específicos 

Identificar as principais ferramentas da trigonometria como o seno, cosseno, 
tangente; 
Compreender as relações trigonométricas em um triângulo retângulo e um triângulo 
qualquer; 
compreender as regras de porcentagem, analisando lucro e prejuízo; 
Calcular os juros simples e compostos bem como o montante arrecadado. 
 

Conteúdo Programático 

 
Trigonometria no triângulo retângulo 
Seno, cosseno, tangente 
Relações trigonométricas no triângulo retângulo 
Relações trigonométricas em um triângulo qualquer 
Lei dos cossenos 
Lei dos senos 
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Área de um triângulo qualquer 
Matemática financeira 
Porcentagem 
Lucro e prejuízo 
Juro simples 
Juro composto 
Cálculo do montante 
Acréscimos e descontos sucessivos 
 

Metodologia de Ensino 

 
Aulas expositivas e dialogadas, exercícios de fixação individual e em grupo com 
correção comentada, resolução de listas de exercícios, exercícios propostos em 
grupo, atividades extraclasse no laboratório de matemática em consonância com o 
trabalho dos alunos de licenciatura em matemática. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
A avaliação da aprendizagem ocorrerá por meio de provas escritas, trabalhos e 
participação nas atividades propostas. 
 

Recursos Necessários 

Quadro; apostilas; listas de exercício, material de práticas pedagógicas do 
laboratório.  
 

Bibliografia 

 
Básica 

BARROSO, Juliane Matsubara. Conexões com a matemática, vol. 2 e 3. São 
Paulo: Moderna. 
DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações, vol. 1 e 2. São Paulo: Ática. 
PAIVA, Manoel. Matemática – Paiva, vol.2. São Paulo: Moderna, 2012. 

 
Complementar 

DEGENSZAJN, David et al. Matemática ciência e aplicações, vol.1. Editora 
Saraiva. 
IEZZI, Gelson et al. Matemática, volume único.54ª ed. São Paulo: Atual, 2011. 
SILVEIRA, Enio. Matemática: compreensão e prática. 1ª ed. São Paulo: Moderna, 
2013. 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Língua Estrangeira Moderna – Inglês 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 1ª 

Carga Horária: 80 h/a 
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Ementa 

 
Introdução à leitura e interpretação textual em língua inglesa (LI), através de textos 
com assuntos variados, bem como textos relacionados à área específica 
supracitada, com abordagem funcional e prática, visando à compreensão e 
interpretação de textos na língua estrangeira, por meio das estratégias de leitura. 
Desenvolvimento do conhecimento contextual da gramática da LI. 
 

Objetivos 

 
Geral 

ler e compreender textos em inglês na sua área profissional usando estratégias e 
técnicas de leitura específicas direcionadas pelo professor e incentivar a 
aprendizagem da língua inglesa de uma forma geral. 

 
Específicos 

Desenvolver a prática de leitura em LI, a partir do uso de estratégias de leitura; 
Praticar as estratégias de leitura, com foco no texto como um todo; 
Trabalhar a natureza e funcionalidade de diferentes gêneros textuais; 
Compreender e praticar vocabulário básico para a compreensão de textos variados, 
bem como da área específica do curso; 
Trabalhar contextualmente aspectos sintáticos da LI. 
 

Conteúdo Programático 

 
Concepções de leitura 
Estratégias de Leitura 
Reconhecimento de gêneros textuais 
O uso do dicionário 
Formação de palavras 
Estrutura frasal 
Verbos, advérbios, adjetivos 
Grupos nominais 
Afixos 
O uso do Google tradutor 
 

Metodologia de Ensino 

 
Aulas expositivas e dialogadas com uso de textos variados, inicialmente, e textos 
específicos da área, posteriormente. A abordagem do conteúdo será exposta 
oralmente e por meio de slides e se exigirá a participação e debate por parte dos 
alunos. 
Estudos e discussões de textos – estudo mais específico, onde serão cobradas 
especificidades do texto em pauta. 
Condução de exercícios teóricos e práticos em sala de aula para facilitar a 
aprendizagem. 
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Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
Atividades de leitura e interpretação, orais e escritas. Exercício escrito realizado 
individualmente ou em dupla, sem consulta (prova). 
 

Recursos Necessários 

 
Datashow; computador interativo; quadro branco; pincel; fotocópias. 
 

Bibliografia 

 
Básica 

GUADALINI, Eiter Otávio. Técnicas de Leitura em Inglês - Estágio 1 - ESP - 
English for Specific Purposes. São Paulo: Texto novo Editora, 2003. 
________. Técnicas de Leitura em Inglês - Estágio 2 - ESP - English for Specific 
Purposes. São Paulo: Texto novo Editora, 2003. 
SOUZA, Adriana Grade Fiori et al. Leitura em Língua Inglesa: uma abordagem 
instrumental. São Paulo: DISAL Editora, 2005. 

 
Complementar 

MUNHOZ, Rosangela. Inglês Instrumental Estratégias de Leitura – Vol. II. São 
Paulo: Texto novo Editora, 2003. 
OLIVEIRA, Elinês et al. On the Road to Reading Comprehension. João Pessoa: 
Editora da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, 2000. 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Informática 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 1ª 

Carga Horária: 80 h/a 

Ementa 

 
Evolução Histórica dos Computadores, Organização e funcionamento dos 
computadores, Sistemas Operacionais, Microsoft Office (Word, Excel e Power 
Point), Internet. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Tornar-se apto a utilizar computadores pessoais para as atividades escolares e 
profissionais. 

 
Específicos 

Aplicar os conceitos básicos da microinformática; 
Apresentar noções básicas e conceitos da informática e do seu funcionamento 
preciso. 
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Conteúdo Programático 

 
Evolução Histórica dos Computadores 
Desenvolvimento/Gerações de Computadores 
 
Computadores: Hardware e Software 
Hardware X Software. 

Hardware: Componentes do Computador 
Unidades de Entrada e Saída 
Memórias 
Unidade Central de Processamento 

Software 
Software Básico 

Sistemas/Ambientes Operacionais 
Software Aplicativo 

Uso Geral 
Uso Específico 

 
Sistemas Operacionais  
Introdução Linux 

A Interface do Linux 
Principais recursos 
Principais distribuições 

 
Introdução ao Windows 

O que é Windows/Inicializando o Windows. 
A interface do Windows 

Meu computador 
Barra de tarefas 
O botão iniciar e seus menus 
Arquivos 

Regras para nomenclatura de arquivos e pastas 
Extensão de arquivos 

Windows Explorer 
Diretórios ou pastas 
Copiando e movendo arquivos 
Organizando arquivos e pastas 
Criando ícones de atalho 

 
Pacote Office 
Word 
Excel 
Power Point 
 
Internet 
Geral 

Serviços comuns 
WWW 
Glossário 
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E-mail 

Definição e tipos 
Filtros 
E-mail Grátis 
HTML 
Mozilla mail 

Mozilla 
Navegador Firefox 
Menu 
Cookies 

Serviços Gratuitos 
 

Metodologia de Ensino 

 
Aulas expositivas com uso de apostilas sobre o conteúdo, exemplos em 
laboratórios, exercícios práticos, desenvolvimento de estudo de caso, trabalhos em 
grupos com apresentação em sala de aula. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
As avaliações serão realizadas através de provas e atividades práticas, que serão 
feitas no laboratório. 
As provas contabilizam 2/3 da média. O 1/3 restante da média será advindo das 
atividades práticas realizadas em laboratório. 
 

Recursos Necessários 

 
Material visual (datashow), quadro branco, pincel, notebook, laboratório de 
Informática. 
 

Bibliografia 

 
Básica 

BIZZOTO, Carlos Eduardo Negrão. Curso de informática básica. Blumenau: 
Editora Acadêmica. 
BIZZOTO, Carlos Eduardo Negrão. Informática básica: passo a passo conciso e 
objetivo. 2ª ed. Florianópolis: Visual Books, 1998. - 233p. 
VELLOSO, F. C. Informática: Conceitos Básicos. Campus, 7ª edição, 2004. 
 

Complementar 
BAU, Gerard. A informática a serviço da gerência. Editora Livros Técnicos e 
Científicos. 
STALLINGS, W. Arquitetura e Organização de Computadores. Makron Books, 5ª 
edição, 2002. 
TANENBAUM, A. S. Organização Estruturada de Computadores. LTC, 4ª edição, 
2001. 
VALDAMERI, Alexander. Informática básica: conceitos básicos Windows, Word, 
Excel, PowerPoint, Internet. - Indaial: Asselvi, 2002. - 159p. 
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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Saúde e Segurança no Trabalho 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 1ª 

Carga Horária: 40 h/a 

Ementa 

 
Introdução à saúde e segurança do trabalho (SST). Acidentes e doenças de 
trabalho: definições, custos, situação brasileira e mundial. Legislação brasileira de 
SST. Higiene do trabalho: agentes físicos, químicos e biológicos. Segurança do 
trabalho: em serviços com eletricidade, em máquinas e equipamentos, proteção 
contra incêndio e explosões. Noções básicas de ergonomia. Medidas de controle e 
prevenção de riscos. 
 

Objetivos 

 
Geral 

compreender e a importância da Saúde e da Segurança do Trabalho nas diversas 
áreas técnicas, visando sua aplicação na atividade profissional. 

 
Específicos 

Compreender os métodos de  prevenção de acidentes do trabalho; 
Identificar os riscos ocupacionais inerentes a profissão; 
Compreender a importância da aplicação da ergonomia, da higiene e da segurança 
no ambiente de trabalho. 
 

Conteúdo Programático 

 
UNIDADE I – INTRODUÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

 Evolução da SST 
 Principais conceitos e definições de SST 
 Legislação específica (OIT, NR´s) 
 Acidentes de Trabalho 

 

UNIDADE II – HIGIENE DO TRABALHO 
 Riscos ambientais: físicos, químicos e biológicos 
 Identificação, avaliação e controle dos riscos ambientais 

 

UNIDADE III – SEGURANÇA NO TRABALHO 
 Segurança em instalações e serviços com eletricidade 
 Segurança em máquinas e equipamentos 
 Segurança em resíduos industriais 
 Noções básicas de prevenção e combate a incêndios 

 
UNIDADE IV – NOÇÕES BÁSICAS ERGONOMIA 

 Boas práticas em ergonomia (física, cognitiva e organizacional) 
 
UNIDADE IV – CONTROLE DOS RISCOS OCUPACIONAIS 

 Medidas de controle dos principais riscos 
 Elaboração de mapa de riscos 
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Metodologia de Ensino 

 
Aulas expositivo-dialogadas, leitura e discussão de textos, estudo dirigido, 
apresentação de vídeos e exercícios de fixação da aprendizagem, aulas práticas de 
medição de alguns agentes de risco. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
A avaliação será de forma contínua levando-se em consideração a participação do 
aluno nos trabalhos propostos em sala de aula e nos exercícios escritos de 
verificação da aprendizagem. 

   
           

 
  

Onde: 
NF – Nota Final 
P1 e P2 – Provas 
T1 e T2 – Trabalhos (Listas de Exercícios, Seminários, etc.) 
 

Recursos Necessários 

 
Sala, quadro, pincel, datashow, apostilas, vídeos, instrumentos de medição (para 
aulas práticas). 
 

Bibliografia 

 
Básica 

MANUAL DE LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO, 68ª 
ed., São Paulo: Atlas, 2011. 
MATTOS, Ubirajara; MÁSCULO, Francisco (Org.). Higiene e segurança do 
trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier; ABEPRO. 2011. 
SALIBA, Tuffi. Curso básico de segurança e higiene ocupacional. São Paulo: 
LTr Editora, 2004.  

 
Complementar 

BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P. Segurança do trabalho: guia prático e 
didático. São Paulo: Editora Érica, 2012. 
FUNDACENTRO. Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho. São Paulo: 
Fundacentro, 1981. 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Metodologia da Pesquisa Científica 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 2ª 

Carga Horária: 80 h/a 
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Ementa 

 
A natureza do conhecimento científico. Conceituação e função social da pesquisa 
em meio ambiente, priorizando os métodos e técnicas de pesquisa e seu 
planejamento, além das normas da ABNT. Definição de método. O método científico 
e suas etapas. Tipos de método. Tipos de pesquisa. Técnicas de pesquisa. 
Problematização. Formulação de hipóteses. Variáveis. Coleta de dados. Amostra. 
Análise dos dados e conclusões. A organização do texto científico. Normas da 
ABNT. Tipos e caracterização de trabalhos científicos. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Compreender o discurso científico, a organização do pensamento e a linguagem 
técnica apropriada à elaboração de um trabalho científico. 

 
Específicos 

Identificar os principais métodos e técnicas de leitura e análise de textos e 
documentos; 
Identificar, distinguir e aplicar as diversas técnicas de documentação para 
elaboração de trabalhos acadêmicos; 
Identificar os principais métodos e técnicas de pesquisa científica; 
Diferenciar pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa; 
Caracterizar os diversos tipos de trabalhos científicos; 
Aplicar normas da ABNT na produção de trabalhos científicos; 
Produzir trabalhos científicos: fichamentos; resumos; resenhas, projetos de 
pesquisa, artigos, papers, relatórios de pesquisa, monografias. 
 

Conteúdo Programático 

 
UNIDADE I – O CONHECIMENTO 

 O que é o conhecimento 
 Tipos de conhecimento 
 O Conhecimento empírico (senso comum)  
 O conhecimento religioso 
 O conhecimento filosófico 
 O conhecimento científico 

 
UNIDADE II – O MÉTODO CIENTÍFICO  

 Caracterização do método científico  
 Etapas do método científico  

 
UNIDADE III – MÉTODOS E TÉCNICAS E ESTUDOS 

 Resumos 
 Tipos de resumo 
 Fichamentos 
 Tipos de Fichamento 
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UNIDADE IV – MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 Métodos: dedutivo, indutivo, hipotético-dedudivo e dialético 
 A pesquisa quantitativa  
 A pesquisa qualitativa 
 A pesquisa quali-quantitativa 
 Tipos de pesquisa: quanto à natureza; quanto aos objetivos: quanto aos 

procedimentos 
 
UNIDADE V – TRABALHOS ACADÊMICOS E CIENTÍFICOS 

 Tipos e estrutura de trabalhos acadêmicos e científicos 
 Elaboração de trabalhos científicos: fichamentos; resumos; resenhas, 

projetos de pesquisa, artigos, papers, relatórios de pesquisa, monografias 
 
UNIDADE VI – REGÊNCIA DA ABNT PARA TRABALHOS ACADÊMICOS 

 Como fazer referência bibliográfica 
 Como elaborar uma bibliografia 
 Tipos de citações 
 Citações: como inseri-las no texto 

 

Metodologia de Ensino 

 
Aulas expositivo-dialogadas, com apoio audiovisual, leitura e discussão de textos, 
estudo dirigido e exercícios de fixação da aprendizagem, realizados de forma 
individual e em pequenos grupos, apresentação oral de trabalhos e seminários. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
A avaliação será de forma contínua levando-se em consideração a participação do 
aluno nos trabalhos propostos em sala de aula e nos exercícios escritos de 
verificação da aprendizagem. Constará de trabalhos individuais e coletivos, 
produção escrita de comentários de leitura, apresentações orais e apresentação de 
seminários. 
 

Recursos Necessários 

 
Físicos, humanos e materiais (sala, quadro, pincel, datashow, apostilas e vídeos). 
 

Bibliografia 

 
Básica 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho 
científico: elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2010 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 14.724, NBR 10520 e 
NBR 6023. 
BARROS, A.; LEHFELD, N. Projeto de pesquisa: propostas metodológicas. 4. ed. 
Petrópolis: Vozes, 1996. 
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Complementar 

 
CARVALHO, Maria Cecília M. de. Construindo o saber: metodologia científica, 
fundamentos e técnicas. 6ª. Ed. Campinas: Papirus, 1997. 
COSTA, A. (et al.) Orientações metodológicas para a produção de trabalhos 
acadêmicos. 4. ed. Alagoas: EDUFAL, 1999. 
DESLANDES, S F. A construção de projeto de pesquisa. In: MINAYO, Maria C. de 
S. (Org). Pesquisa social: teoria, método e criatividade.  21. ed. Petrópolis, 1994. 
p. 31-50. 
DUARTE, E. Manual técnico para a realização de trabalhos monográficos. 4. 
ed. João Pessoa: Universitária, 2001. 
ERVIAN, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 3ª. Ed. São Paulo: 
McGraw-Hill, 1983. 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M.A. Fundamentos de metodologia científica. 3ª. 
ed. São Paulo: Atlas, 1994. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: 
Cortez, 2007.  
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Marketing e Empreendedorismo 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 3ª 

Carga Horária: 80 h/a 

Ementa 

 
O que é empreendedorismo. Dinâmica empresarial. Perfil do empreendedor. 
Identificando oportunidades de negócio. Desenvolvendo a ideia de negócio. Análise 
do mercado. Elaboração dos planos de negócios. 
 

Objetivos 

 
Geral 

compreender conceitos e princípios de empreendedorismo, caracterizando a 
dinâmica empresarial, o perfil do empreendedor e elaboração do plano de negócio. 

 
Específicos 

Compreender como surgiu o empreendedorismo, a sua evolução e revolução; 
Entender o empreendedorismo no contexto nacional; 
Compreender os diferentes conceitos de empreendedorismo; 
Identificar as principais características de um empreendedor; 
identificar uma oportunidade, diferenciando de uma simples ideia; 
Reconhecer fontes de ideias e avaliar oportunidades; 
Compreender o que é um negócio e o dinâmico ambiente no qual estão inseridos os 
empreendimentos; 
Compreender o conceito de empresa e sua separação em tipos e tamanhos;  
Noções que auxiliam na escolha do negócio mais adequado e as questões legais 
inerentes à abertura de um negócio; 
Compreender o que é um plano de negócio, sua importância e diferentes partes 
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viabilizando, assim, a construção de um plano de negócios, com base nas ideias 
geradas em sala de aula. 
 

Conteúdo Programático 

 
1 EMPREENDEDORISMO 
1.1 Origens do pensamento empreendedor 
1.2 A revolução do empreendedorismo 
1.3 O empreendedorismo no Brasil 
1.4 Análise histórica 
 
2 PROCESSO EMPREENDEDOR 
2.1 Conceitos de empreendedorismo 
2.2 Características do espírito empreendedor 
2.3 Você vai tocar seu próprio negócio? 
2.4 Processo empreendedor 
 
3 IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES 
3.1 Diferenciando ideias de oportunidades 
3.2 Fontes de novas ideias 
3.3 Avaliando uma oportunidade 
3.4 Roteiro para análise de oportunidades 
 
4 ENTENDENDO O MUNDO DOS NEGÓCIOS 
4.1 O que é um negócio? 
4.2 O dinâmico ambiente dos negócios. 
 
5 FOCALIZANDO O NOVO NEGÓCIO 
5.1 O que é uma empresa 
5.2 Tipos de Empresa 
5.3 Tamanho das empresas 
5.4 Microempresas e suas vantagens 
5.5 Como escolher o negócio adequado 
5.6 Questões legais de Constituição da Empresa 
 
6 NOÇÕES DO PLANO DE NEGÓCIOS 
6.1 O que é o plano de negócios? 
6.2 A importância do plano de negócios 
6.3 Estrutura do plano de negócios. 
6.4 Utilidades do plano de negócios 
 

Metodologia de Ensino 

 
Seguindo o cronograma, serão realizadas aulas expositivas e dialogadas utilizando 
recursos áudio visuais e quadro, além de debates para a realização de estudos de 
caso. Serão ainda realizadas atividades práticas, individuais ou em grupo, para 
consolidação do conteúdo ministrado. 
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Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
A avaliação é realizada a partir de três atividades: Prova 1 (peso 80%) somado a 
exercícios (peso 20%); Seminários: síntese oral (peso 70%) e escrita (peso 30%) do 
conteúdo: Elaboração (peso 80%) e apresentação (peso 20%) de Plano de 
Negócios. 
 

Recursos Necessários 

 
Quadro branco e pincel, datashow. 
 

Bibliografia 

 
Básica 

CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas do espírito empreendedor. São 
Paulo: Saraiva, 2007. 
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em 
negócios. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P.; SHEPHERD, Dean A. 
Empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

 
Complementar 

BIRLEY, S.; MUZYKA, D. F. Dominando os desafios do empreendedor. São 
Paulo: Makron Books, 2001. 
DOLABELLA, Fernando. Oficina do empreendedor. São Paulo: Cultura, 1999. 
DORNELAS, J.C.A.; TIMMONS, J. A.; ZACHARAKIS, A.; SPINELLI, S. Planos de 
negócios que dão certo. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2007. 
 
ESTHER, Ângelo Brigato; PAÇO-CUNHA, Elcemir; SANÁBIO, Marcos Tanure 
(Orgs.). Pequenas empresas: reflexões e perspectivas de ação. Juiz de Fora: 
EDUFJF, 2006. 
SARKAR, Soumodip. Empreendedorismo e inovação. Lisboa: Escolar Editora, 
2010. 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Gestão e Legislação Ambiental 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 1ª 

Carga Horária: 40 h/a 
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Ementa 

 
Sistema de Gestão Ambiental - Introdução, objetivos e finalidades; Fundamentos 
Básicos da Gestão Ambiental. Política Nacional do Meio Ambiente - Objeto, 
Objetivos, Princípio, e Padrões de Qualidade. LEI N. 9795/99 – Educação 
Ambiental - Política Nacional da Educação Ambiental em seus vários aspectos. Lei 
n. 9.605/98 Lei dos Crimes Ambientais - Crimes contra o Meio Ambiente. Lei nº 
12.305/10 - Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) - Lei da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, um desafio para o poder público; às empresas; aos 
catadores e à população. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Compreender a Educação Ambiental como um componente essencial e permanente 
da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal, bem 
como a Gestão e Legislação Ambiental como amparo legal. 

 
Específicos 

Conhecer a Política, instrumentos e sistema nacional do meio ambiente para 
promover ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, 
recuperação e melhoria do meio ambiente; 
Identificar as principais Leis Ambientais Federais; 
construir  valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para o meio ambiente; 
Desenvolver a compreensão para a importância da Lei de Resíduos Sólidos, para o 
poder público, as empresas; a população e os catadores. 
 

Conteúdo Programático 

 
1º Bimestre 
Sistema de Gestão Ambiental 

 Introdução, objetivos e finalidades. 
 Fundamentos básicos da gestão ambiental. 

 
2º Bimestre 
Política Nacional do Meio Ambiente 

 Objeto, objetivos, princípio, e padrões de qualidade. 
 
3º Bimestre 
Lei nº 9795/99 – Educação Ambiental 

 Política Nacional da Educação Ambiental em seus vários aspectos. 
 
4º Bimestre 
Lei nº 9.605/98 – Lei dos Crimes Ambientais  

 Crimes contra o Meio Ambiente. 
Lei nº 12.305/10 – Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

 Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, um desafio para o poder 
público; às empresas; aos catadores e à população. 
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Metodologia de Ensino 

 
A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas, dialogadas, ilustradas; 
apresentações de vídeos; apresentações de slides, discussões; seminários; 
exercícios orais e escritos; entre outras atividades. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
A avaliação será realizada continuamente, considerando a participação e o 
envolvimento dos alunos nas atividades orais, escritas, seminários, provas, entre 
outras atividades em laboratório e extra classe. 
 

Recursos Necessários 

 
Material permanente, jornais, revistas, CDs, DVDs, datashow, entre outros 
materiais. 
 

Bibliografia 

 
Básica 

BRASIL. Constituição Federal de 1988.  
______. Política Nacional de Educação Ambiental. Lei n.º 9.795, 27 de abril de 
1999. 
______. Crimes Ambientais. Lei n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.  
FUORILLO, Celso Antônio Pacheco. Direito ambiental brasileiro 6 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 

 
Complementar 

AQUINO, A. R. Análise de sistema de gestão ambiental. Editora: THEX Editora. 
1. Ed., 2008. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 14001 - Sistema 
de Gestão. 
SANTOS, A. dos. et. al. Novo modelo educacional de educação. 2. ed. v. 1 e 2. 
São Paulo: Editora Rideel/Editora Desafio, 2011. 
SEBRAE. Curso básico de gestão ambiental. Brasília: SEBRAE, 2004 
www.planalto.gov.br. Acesso em 10 de outubro de 2014. 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Ecologia, Ecossistema e Biodiversidade 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 2ª 

Carga Horária: 80 h/a 
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Ementa 

 
Ecologia e ecossistema: níveis de organização e relações alimentares. 
Transferências de matéria e energia nos ecossistemas. Ciclos Biogeoquímicos e 
alterações ambientais do ar, da água e do solo. Relações ecológicas entre as 
comunidades. Dinâmica de populações: potencial biótico versus resistência 
ambiental. Sucessões ecológicas. Os biomas e a fitogeografia do Brasil. 
Biodiversidade. Alimentos transgênicos. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Estudar a ecologia para conhecer os conceitos existentes nesta ciência e para 
entender a dinâmica da natureza manifestada nas relações entre os elementos 
bióticos e destes com os abióticos. 

 
Específicos 

Compreender os conceitos teóricos de ecologia e as relações existentes entre os 
seres vivos e suas possíveis correlações com o ambiente; 
Entender o que é ecossistema e como se dá o fluxo de energia e matéria ao longo 
dos seres vivos e porque a sua interferência pode ocasionar todo um desequilíbrio 
de uma cadeia alimentar;  
Analisar o trajeto natural dos elementos químicos no ecossistema entre o mundo 
biótico e o abiótico, bem como as consequências resultantes de alterações 
ocorridas durante esse percurso; 
Aplicar conceitos de interações biológicas na comunidade; 
Verificar a sucessão ecológica nos ecossistemas; 
Analisar a fitogeografia e os biomas do Brasil; 
Ter um conhecimento geral da diversidade biológica e sua importância para o 
planeta;  
Compreender de forma generalizada os organismos modificados geneticamente e 
suas possíveis interações com a biodiversidade. 
 

Conteúdo Programático 

 
1º PERÍODO: 
1. Ecologia: 

 Introdução à ecologia; 
 Níveis hierárquicos de organização ecológica; 
 Componentes de um ecossistema; 
 Definições: hábitat e nicho ecológico. 

2. Relações tróficas nos ecossistemas: 
 Níveis tróficos; 
 Fluxo de energia;  
 Cadeias e teias alimentares; 
 Pirâmides tróficas ou ecológicas: de energia, de biomassa, de número. 
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2º PERÍODO: 
3. Ciclos Biogeoquímicos: 

 da água;  
 do carbono;  
 do oxigênio;  
 do enxofre;  
 do nitrogênio;  

4. Alterações ambientais: ar, água e solo. 
5. Relações ecológicas: 

 Intraespecíficas: cooperação, colônia e sociedade.  
 Interespecíficas:  

o harmônica - protocooperação, comensalismo, mutualismo e inquilinismo;  
o desarmônica - competição, predação, parasitismo e herbivoria. 

 
3º PERÍODO: 
6. Dinâmica de populações: 

 Densidade populacional e distribuição espacial; 
 Taxas de crescimento, de natalidade e de mortalidade; 
 Fatores reguladores do tamanho das populações. 

7. Sucessão ecológica:  
 Comunidades pioneiras; 
 Estágios da sucessão; 
 Tipos de sucessão; 
 Causas evolutivas e tendências ao longo da sucessão. 

 
4º PERÍODO: 
8. Os biomas e a fitogeografia do Brasil: fatores bióticos e abióticos, fauna, flora e 
importância econômica. 

 Biomas terrestres: 
o Floresta Amazônica, Mata dos Cocais, Mata Atlântica, Mata das 

araucárias, Campos Gerais, Pantanal, Caatinga e Cerrado. 
 Biomas aquáticos: 

o Marinhos: plâncto, nécton e bentos; 
o De água doce: rios e manguezais. 

9. Biodiversidade e ecossistemas: espécies endêmicas, exóticas e cosmopolitas; 
10. Temas atuais de meio ambiente: alimentos transgênicos. 
 

Metodologia de Ensino 

 
Aulas expositivas e dialogadas; 
Aulas interativas em sala (dinâmicas e jogos para fixação do conteúdo); 
Aulas práticas de campo. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
Trabalhos individuais e em grupo; 
Relatórios de aula prática;  
Atividades práticas supervisionadas. 
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Recursos Necessários 

 
Quadro branco, pincel, apagador, data show, vídeos. 
 

Bibliografia 

 
Básica 

AMABIS, J. M.; MARTO, G. H. Biologia em contexto 1. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2013. 
LOPES, S.; ROSSO, S. Bio volume 1. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva. 
ODUM, E. Fundamentos de ecologia. Editora: Thomson Pioneira, 2007. 

 
Complementar 

BEGON ,TOWNSEND E HARPER. Ecologia - de indivíduos a ecossistemas. 4ª 
Ed. Artmed. 2007. 
DAJOZ, R. Ecologia geral, 4ª Ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1988. 
ODUM, E.P. Ecologia, Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 1988. 
PINTO-COELHO, R. M. Fundamentos em ecologia. Porto Alegre: Artmed, 2000.  
SANTOS, F.S.; AGUILAR, J.,B.V.; OLIVEIRA, M.M.A. Biologia – ser protagonista. 
Volume 3. São Paulo: Edições SM, 2014. 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Cartografia e Geoprocessamento 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 2ª 

Carga Horária: 80 h/a 

Ementa 

 
Introdução à Cartografia: Coordenadas, Tipos de mapas, Projeções, Escalas, 
Convenções cartográficas, Funções da legenda. Práticas de construção de mapas. 
Cartografia e análise ambiental. Investigação ambiental através de mapas. 
Geoprocessamento na análise ambiental. Uso do GPS, das imagens de satélites e 
fotos aéreas, aplicados ao estudo do Meio Ambiente. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Conhecer os processos, métodos e técnicas envolvidos na representação 
cartográfica e do espaço geográfico, aliando tais conhecimentos ao uso de técnicas 
eficazes na interpretação dos diversos impactos ambientais ocasionados pela ação 
antrópica. 
 

Específicos 
Compreender o histórico e a importância da cartografia; 
Entender a inter-relação dos modelos de forma da Terra, suas implicações na 
representação cartográfica e os diferentes sistemas de projeções; 
Utilizar corretamente a escala cartográfica; 
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Compreender os sistemas de coordenadas cartográficas e a importância da 
localização por coordenadas; 
Apropriar-se do conhecimento acerca do sistema de fusos horários; 
Ler e interpretar cartas sistemáticas; 
Diferenciar os diversos tipos de imagens obtidos através de diversos meios 
(satélites, fotos aéreas etc.); 
Obter a capacidade de construir mapas. 
 

Conteúdo Programático 

 
1º - BIMESTRE 
Evolução histórica 
Divisão e objetivos 
Tipos de representação cartográfica e de projeções 
Divisão de representação por traço: globo, mapa, carta, planta etc. 
Divisão de representação por imagem: mosaico, fotocarta, ortofotocarta etc. 
 
2º - BIMESTRE 
Definição de escala 
Tipos de escalas: numérica ou gráfica, grande ou pequena 
Ampliação e redução de escalas 
Escala de área 
Relação da escala com o tamanho e a importância do fenômeno a ser representado 
no mapa 
 
3º - BIMESTRE 
Forma e dimensões da terra: eixo da terra, paralelos e meridianos 
Coordenadas geográficas, localização e fusos horários 
Sistema UTM 
Convenções da representação cartográfica (planimetria, altimetria, hidrografia, 
vegetação, unidades político-administrativas, sistema viário, etc) 
Construção de mapas geográficos e temáticos 
 
4º - BIMESTRE 
Sensoriamento Remoto 
Cartografia e análise ambiental 
Investigação ambiental através de mapas 
Geoprocessamento na análise ambiental 
Uso do GPS aplicado ao estudo do Meio Ambiente 
 

Metodologia de Ensino 

 
Obedecendo-se o conteúdo programático, serão realizadas aulas expositivas e 
dialogadas/debatidas utilizando recursos impressos, audiovisuais e quadro, além de 
aulas práticas, individuais ou em grupo, para consolidação do conteúdo ministrado. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
A avaliação será contínua e processual composta por: uma prova seguida de 
trabalho que compreenderá relatório escrito juntamente com seminários e/ou 
trabalhos em equipe, somadas às notas de presença e participação. 
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Recursos Necessários 

 
Quadro branco, pincéis, datashow, computador, textos, bússolas, GPS’s, papéis 
milimetrados, réguas, lápis e recursos audiovisuais. 
 

Bibliografia 

 
Básica 

DUARTE, P. A. Fundamentos de cartografia. 3ª ed. Florianópolis, SC: Ed. da 
UFSC, 2008. 
SEBEM, E.; MONGUILHOTT, M. Curso de cartografia básica, GPS e ArcGIS. – 
Santa Maria, RS: Colégio Politécnico da UFSM, 2010. 
SEEMANN, J. (org.). A aventura cartográfica: perspectivas, pesquisas e reflexões 
sobre cartografia humana. – Fortaleza, CE: Expressão gráfica e editora, 2005. 

 
Complementar 

CÂMARA, G.; DAVIS, C.; MONTEIRO, A. M. V. Introdução à ciência da 
geoinformação. São José dos Campos, SP: INPE, 2001. 
GRANELL-PÉREZ, M. C. Trabalhando geografia com as cartas topográficas. 2ª  
ed. Ijui-RS: Ed. da UNIJUI, 2004. 
JOLY, F. A Cartografia. 6.ed. Campinas, SP: Papirus, 2004. 
NOGUEIRA, R. E. Cartografia: representação, comunicação e visualização de 
dados espaciais. 2ª edição revisada. Florianópolis: Editora da UFSC, 2008. 
SIMIELLI, M. E. R. Geoatlas. 31.ed. ampl. e atual. São Paulo, SP: Ática, 2002. 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Tecnologia de Análise de Solos 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 2ª 

Carga Horária: 80 h/a 

Ementa 

 
Origem e formação do solo, Química do solo, Erosão dos solos, Poluição do solo, 
Recuperação do solo. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Adquirir subsídios teóricos e práticos que permitam o planejamento, orientação e 
monitoramento de atividades voltadas para o uso do solo. 

 
Específicos 

Interpretar e avaliar parâmetros qualitativos e quantitativos da qualidade ambiental 
dos solos; 
Conhecer metodologias de amostragem do solo; 
Identificar as propriedades morfológicas relacionadas com o solo; 
Conhecer o sistema brasileiro de classificação dos solos; 
Identificar as classes de uso do solo; 
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Identificar padrões de qualidade ambiental de solos e seu enquadramento na 
legislação vigente; 
Conhecer as metodologias e tecnologias de prevenção da poluição dos solos, 
métodos de tratamento de recuperação de solos degradados, dos resíduos e sua 
destinação final. 
 

Conteúdo Programático 

 
Formação do solo 
 Características Morfológicas dos Solos 
 Perfil e Horizontes dos Solos 
 Classificação dos Solos 
 
Química do solo 
 Composição do solo; 
 Legislação e normas aplicadas ao solo; 
 Propriedades físico-químicas dos solos; 
 
Erosão dos solos 
 Mecanismos e fatores determinantes de erosão 
 Tolerância de perdas de solo, 
 Práticas conservacionistas 
 Sistema de manejo do solo 
 
Poluição do solo 
 Fontes de contaminação 
 Padrões de contaminação 
 Modificações antropogênicas do solo: deposição efeitos do descarte de 

materiais no solo 
 Controle da poluição do solo 
 Tecnologias de tratamento de solos contaminados 
 A química verde 
 
Recuperação do solo 
 Matéria orgânica 
 Reciclagem de resíduos 
 

Metodologia de Ensino 

 
Aulas expositivas e dialogadas, exemplificadas com práticas de laboratório, 
exercícios de campo com análise de material coletado e a participação dos alunos. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

A avaliação será contínua e processual composta por:  prova  escrita, trabalho em 
grupo e relatório escrito.  
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Recursos Necessários 

 
Recursos disponibilizados nos laboratórios de química e de solos ou produzidos 
para ser entregue em forma de apostilas e listas de exercícios, quadro, pincel, 
Datashow. 
 

Bibliografia 

 
Básica 

ARRUDA, Paula Tonani Matteis de. Responsabilidade decorrente da poluição 
por resíduos sólidos. 2ª ed. Editora Método, 2011. 
EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos. 2ª ed. Brasília: Embrapa Solos, 2006. 
GUERRA, A. J. T.; MARCAL, M. S. Geomorfologia ambiental. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2006. 

 
Complementar 

GUERRA, Antônio José Teixeira; JORGE, Maria do Carmo Oliveira. Processos 
erosivos e recuperação de áreas degradadas. Oficina de Textos, 2013. 
MONROE, James S.; WICANDER, Reed. Fundamentos de geologia. Cengage 
Learning, 2009. 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Gestão e Tecnologia de Resíduos Sólidos 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 2ª e 3° 

Carga Horária: 160h/a 

Ementa 

 
Caracterização dos resíduos sólidos (RS). Gerenciamento integrado de RS. 
Métodos e técnicas de minimização, reciclagem e reutilização de RS. Processos de 
tratamento e disposição final de RS. Práticas de reaproveitamento de materiais 
recicláveis. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Conhecer os tipos de resíduos sólidos, sua classificação, técnicas de tratamento e 
disposição final, bem como a lei que gerencia esses resíduos. 
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Específicos 

Compreender os diferentes tipos de resíduos sólidos, sua classificação, 
problemática ambiental, possibilidades de gerenciamento adequado; 
Compreender as etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos; 
Entender a logística de armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição 
final de resíduos sólidos; 
Mostrar a importância do gerenciamento dos resíduos no setor público e privado; 
Contribuir para análise crítica quanto aos diversos tipos de resíduos sólidos; 
Desenvolver a criatividade e habilidades para construir objetos úteis a partir da 
reciclagem de resíduos sólidos. 
 

Conteúdo Programático 

 
1. Caracterização dos resíduos sólidos 

 Definição de lixo e resíduos sólidos 
 Histórico da geração de resíduos 
 Problemática da geração de resíduos: nos serviço de saúde, das embalagens 

de agrotóxicos, pneus, pilhas e baterias, resíduos da construção civil, óleos 
lubrificantes, óleo vegetal e lâmpadas 

 
 Características físicas, químicas e biológicas dos resíduos 
 Classificação de acordo com os riscos potenciais de contaminação do meio 

ambiente 
 
2. Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 Gestão integrada 
 Responsabilidade compartilhada 
 Logística reversa 

 
3. Metodologias e técnicas de minimização, reciclagem e reutilização de 
resíduos sólidos 

 Coleta seletiva: definição e amparo legal 
 Benefícios ambientais, econômicos e sociais da coleta seletiva 
 Formas para a realização da coleta seletiva 
 Resolução 275/01 – Código de cores 
 Caracterização dos principais tipos de resíduos e especificidades acerca da 

reciclagem (plástico, papel, vidro, metal e material orgânico) 
4. Processos de tratamento 

 Conceituação de tratamento e destino final de resíduos 
 Caracterização do processo de compostagem, tipos de resíduos passíveis de 

compostagem, fatores que influenciam o processo, métodos para realização, 
vantagens e desvantagens 

 Tratamento de resíduos sólidos domiciliares especiais (construção civil, 
pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e pneus) 

 Tratamento de resíduos sólidos industriais 
 Tratamento de resíduos radioativos 
 Tratamento de resíduos de portos e aeroportos 
 Tratamento de resíduos de serviço de saúde 
 Caracterização de incineradores 
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 Fechamento e selagem de aterros sanitários 
 Reinserção de aterros sanitários 

5. Disposição final de resíduos 
 Caracterização de lixões e de aterros sanitários 
 Escolha das áreas para a implantação de aterros sanitários 
 Licenciamento ambiental de aterros sanitários 
 Elementos do projeto de um aterro sanitário 
 Dimensionamento das valas/células 

 
 Sistema de drenagem de águas superficiais 
 Sistema de coleta e remoção de líquidos percolados 
 Sistema de tratamento do chorume 
 Sistema de drenagem de gases 
 Impermeabilização do aterro 
 Construção, operação e monitoramento de um aterro sanitário 
 Gestão de aterros sanitários: vida útil e índice de qualidade 

 
6. Alternativas para reuso e reciclagem dos resíduos sólidos 

 Reciclagem como fonte social e de renda 
 Metodologia de reciclagem 

o de papel, de vidro, de plástico, de madeira, etc. 
o apresentação de todo o material reciclado 

 

Metodologia de Ensino 

 
Aulas expositivas e dialógicas; 
Aulas práticas de campo; 
Seminários. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
Trabalhos individuais e em grupo; 
Relatórios de aula prática;  
Atividades práticas supervisionadas. 
 

Recursos Necessários 

 
Quadro branco, pincel, apagador, data show, vídeos, artigos científicos. 
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Bibliografia 

 
BÁSICA 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10.004. 2° ed. São Paulo: 
ABNT, 2004. 
GUERRA, S. Resíduos Sólidos. 1ª Ed. Forense. 2012. 200p. 
JARDIM A., YOSHIDA C., FILHO J. V. M. Política nacional, gestão e 
gerenciamento de resíduos sólidos. Coleção ambiental. São Paulo-SP: Manole. 
2012. 820p. 
LEMOS, P. F. I. Resíduos sólidos e Responsabilidade Civil. 3ª Ed. Revista dos 
Tribunais. 2014. 288p. 
 

 
Complementar 

ABREU, M. de F.; GONÇALVES, J. A.; OLIVEIRA, M. V. Metodologia para a 
organização social dos catadores. São Paulo: Pirenópolis Belo horizonte-MG. 
Coleção Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos. 2012. 
CASTILHOS JUNIOR, Armando Borges de (coordenador). Resíduos sólidos 
urbanos: aterro sustentável para municípios de pequeno porte. -– Rio de 
Janeiro : ABES, RiMa, 2003. 294 p. Projeto PROSAB. 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Guia para elaboração dos planos de gestão de 
resíduos sólidos. Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano - 
SRHU/MMA. Brasília, 2011. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_arquivos/guia_elaborao_plano_de_
gesto_de_resduos_rev_29nov11_125.pdf 
PEREIRA NETO, João Tinôco. Manual de compostagem: processo de baixo 
custo. 1ª Ed. Viçosa, MG: Ed. da UFV, 2007. 81p. 
TORRES DE ALBURQUERQUE, J. B. Resíduos sólidos. Editora Independente. 1ª 
Ed. 2012. 793p. 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Educação Ambiental e Desenvolvimento sustentável 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 2ª 

Carga Horária: 80 h/a 

Ementa 

 
Educação Ambiental – História, conceitos, princípios e objetivos. Introdução à 
Questão Ambiental – O Processo de Gestão Ambiental; Processo de 
Planejamento; Ecologia Urbana. Desenvolvimento Sustentável x Crescimento 
Capitalista – Importância do uso racional dos recursos naturais para sobrevivência 
do Planeta Terra; crescimento econômico e suas consequências para o meio 
ambiente. Agenda 21- Global, Nacional, Local; Importância da Agenda 21 para o 
Desenvolvimento Sustentável. 
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Objetivos 

 
Adquirir subsídios teóricos e práticas que permitam a percepção e a sensibilização 
sobre a importância da Educação Ambiental em prol da conservação da natureza e 
utilização sustentável dos seus recursos. 
 

Específicos 
Compreender a importância do conhecimento de metodologias específicas para 
trabalhar com responsabilidade social a Educação Ambiental; 
Ter uma visão geral dos principais problemas ambientais em nível local, regional, 
nacional e global; 
 
Identificar o modelo de desenvolvimento econômico capitalista e suas 
consequências para o meio ambiente; 
Verificar os danos causados pelo Homem ao meio ambiente focando os principais 
tipos de poluição e a causa do desequilíbrio das gerações presentes e para as 
futuras; 
Desenvolver o conceito de Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável, na 
perspectiva de sensibilizar para o uso racional dos recursos naturais; 
Conhecer a utilidade e importância da Agenda 21 para o desenvolvimento 
sustentável, em nível global, nacional e local. 
 

Conteúdo Programático 

 
1º Bimestre 
Educação Ambiental: 

 História, conceitos, princípios e objetivos da Educação Ambiental 
 A Educação Ambiental como fator de defesa do patrimônio natural/cultural 

 
2º Bimestre 
Introdução à Questão Ambiental 

 Processo de gestão ambiental 
 Processo de planejamento ambiental 
 Ecologia urbana 

 
3º Bimestre 
Desenvolvimento Sustentável X Crescimento Capitalista 

 Conceitos sobre Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável 
 Importância do uso racional dos recursos naturais para sobrevivência do 

Planeta Terra. 
 Crescimento econômico e consequências para o meio ambiente 

 
4º Bimestre 
Agenda 21 

 Agenda 21 Global, Nacional e Local 
 Importância da Agenda 21 para o Desenvolvimento Sustentável 
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Metodologia de Ensino 

 
A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas, dialogadas, ilustradas; 
apresentações de vídeos; discussões; seminários; exercícios orais e escritos; 
atividades de campo e laboratório, entre outras atividades. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
A avaliação será realizada continuamente, considerando a participação e o 
envolvimento dos alunos nas atividades orais, escritas, seminários, provas de 
aproveitamento entre outras atividades em laboratório e extra classe. 
 

Recursos Necessários 

 
Material permanente, jornais, revistas, CDs, DVDs, datashow, entre outros 
materiais. 
 

Bibliografia 

 
Básica 

BEZERRA, M. C. L.; FERNANDES, M. A. (coordenação-geral). Cidades 
sustentáveis: subsídios à elaboração da Agenda 21 brasileira. Brasília: 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis. Consórcio Parceria 21 IBAM-ISER-REDEH, 2000. 
Educação Ambiental: aprendizes de sustentabilidade. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicação2.pdf. Acesso em 28 de novembro 
de 2014 
PEDRINI, A. de G. Educação Ambiental: reflexões e práticas contemporâneas. 
Petrópolis: Vozes, 2002. 
PHILIPPI JR, A. BRUNA, G. C. Curso de gestão ambiental. São Paulo: Ed. 
Manole. 2004. 
www.crescabrasil.com.br Acesso em 03 de abril de 2013. 
 

Complementar 
VIEIRA, Paulo Freire; WEBER, Jacques (Orgs.). Gestão de recursos naturais 
renováveis e desenvolvimento – Novos desafios para a pesquisa ambiental. São 
Paulo: Ed. Cortêz. 1996. 
www.mma.gov.br. Acesso em 15 de abril de 2013 
www.planalto.gov.br Acesso em 10 de abril de 2013. 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Análise Físico-química da Água 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 2ª 

Carga Horária: 80 h/a 
  

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicação2.pdf
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Ementa 

 
Noções de Análise, Análise físico-química da água: titulométricas, colorimétricas, 
potenciométricas. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Realizar exames e testes físico-químicos em uma amostra de água para verificar 
sua potabilidade. 
 

Específicos 
Executar os procedimentos corretos para coleta de amostra de água; 
 
 
 
Seguir os procedimentos corretos de segurança e confiabilidade de uma análise 
laboratorial; 
Reconhecer os padrões de potabilidade da água determinados na legislação 
vigente. 
 

Conteúdo Programático 

 
Noções de Análise 

 Normas de Segurança no Laboratório; 
 Procedimentos de lavagem; 
 Erro; 
 Regras para correção de soluções tituladas; 
 Preparação de solução para titulação, e soluções padrão; 
 Preparação de indicadores e solução tampão. 

 
Titulometricas 

 Alcalinidade; 
 Gás Carbônico Livre; 
 Cloretos; 
 Cloretos; 
 Dureza Total; 

 
Colorimétrica 

 Cloro Residual Livre; 
 Cloro Ativo  
 Cor;  
 Alumínio; 
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Potenciométrica 

 pH 
 STD 
 Salinidade 
 Oxigênio dissolvido 
 Temperatura 

 
Espectroscopia e cromatografia 

 Líquida 
 Gasosa 

 

Metodologia de Ensino 

 
Aulas teórico-práticas com uso do laboratório e pesquisa de campo, visitas técnicas 
a companhias de tratamento de água e esgoto dos estados da Paraíba e do Ceará. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
Provas escritas, relatório de pesquisa, relatório de práticas e uma auto avaliação no 
final do ano letivo. 
 

Recursos Necessários 

 
Pincel, quadro, apagador, livro didático, datashow, notebook, ônibus para aulas de 
campo e visitas técnicas, cartolinas, revistas velhas, laboratório de química. 
 

Bibliografia 

 
Básica 

BRAGA, B. Introdução à engenharia ambiental. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n 1469 de 29 de dezembro de 2000. Normas 
e padrões de potabilidade da água para o consumo humano. Disponível em: < 
http:// www.anvisa.gov.br/legis/index.htm> Acessado em: 15 de maio de 2009. 
FILHO, D. F. Tecnologia de água. 3 a edição. São Paulo: NOBEL,1984. 
 

Complementar 
ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Ecotoxicologia 
Aquática –Toxicidade Aguda – Método de Ensaio com Daphnia spp. (Cladocera 
Crustáceo). NBR 12713. Rio de Janeiro, 17 p., 2004. 
Aguiar C, Lima V, Epoglou A. Higienização e potabilidade da água: a Água como 
Tema Gerador de Conceitos, Em Extensão , Uberlândia, V.7, 2008 
APHA, AWWA, WPCF. Standard Methods for Examination of Water and 
Wastewater. 20, Ed, 1998. 
COELHO, L. Técnicas de laboratório clínico: guia de coleta e preservação de 
amostras de água. 1ª ed. São Paulo: Cetesb, 1987. 
DI BERNARDO, L. Métodos e técnicas de tratamento de água. Volume II, 503p. 
Rio de Janeiro, ABES, 1993. 
FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Manual Prático de Análise de 
Água, 2006. Disponível em: Acesso em: 26 ago. 2009 
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GARCEZ, L. N. Elementos de engenharia hidráulica e sanitária. 2ª edição. São 
Paulo: Edições CETOP, 1997. 
LIMPEZA DE VIDRARIA. Disponível em: http: 
//www.profcupido.ig.com.br/conserv_e_limpeza_ vidrarias.htm. Acesso em: marco 
2004. 
SILVA, M.O.S.A. Análises físico-químicas para controle de estações de 
tratamento de esgotos. 1ª ed. São Paulo: Cetesb, 1977. 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Análise Microbiológica da Água 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 3ª 

Carga Horária: 80 h/a 

Ementa 

 
Noções de ecossistemas aquáticos. Poluição da água. Análises microbiológicas da 
água e legislação. Depuração biológica de águas residuárias. Microbiologia do 
tratamento de águas residuárias. Ecologia microbiana do solo. Biodegradação. 
Cianobactérias e sua relação com a qualidade da água. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Adquirir noções acerca das características da comunidade microbiológica aquática, 
com ênfase em sua composição em águas poluídas, compreendendo quem são os 
principais indicadores de poluição orgânica e as técnicas de análises 
microbiológicas empregadas no monitoramento ambiental do Brasil. 

 
Específicos 

Compreender os principais grupos de microrganismos aquáticos, com ênfase nos 
indicadores de poluição orgânica; 
Entender as principais leis que regem a potabilidade dos corpos d’água no Brasil, e 
quais são os microrganismos usados como indicadores de poluição orgânica da 
água; 
Identificar as principais técnicas de coleta e análise dos indicadores biológicos   
aquáticos reconhecendo os princípios de biossegurança em laboratórios de análises 
microbiológicas. 
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Conteúdo Programático 

 
 UNIDADE I: Noções de comunidades biológicas aquáticas. Principais 

componentes da biota microbiológica da água; Fontes de poluição orgânica e 
sua influência sobre a comunidade aquática. 

 UNIDADEII: Legislação brasileira que rege a potabilidade e a qualidade dos 
corpos aquáticos; Parâmetros microbiológicos; Coliformes totais; coliformes 
fecais. 

 UNIDADE III: Outros indicadores microbiológicos; noções de biossegurança e 
procedimentos em laboratório; microscopia e preparação de meios de cultura; 
coleta e análises microbiológicas. 

 UNIDADE IV: Cianobactérias e sua importância no ecossistema aquático; A 
legislação brasileira e os padrões aceitáveis para cianobactérias; métodos de 
análises de cianobactérias. Saúde e poluição aquática. 

 

Metodologia de Ensino 

Aulas expositivas dialogadas, aulas práticas realizadas em laboratório e visitas 
técnicas. 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
A avaliação será realizada de forma contínua, onde serão feitos exercícios práticos 
referentes as atividade de laboratório. 
 

Recursos Necessários 

 
Quadro e pincel; notebook e datashow; equipamentos do laboratório de biologia. 
 

Bibliografia 

 
Básica 

CRUZ, H.M. Análises microbiológicas e físico-químicas: conceitos para gestão 
ambiental. São Paulo: Erica. 152p, 2014. 
MAGOSSI, L.R. Poluição das águas – Col. Desafio. 3ª ed. São Paulo: Moderna, 
77p, 2013  
SILVA, N; CANTÚSIO NETO, R; JUNQUEIRA, V.C.A; SILVEIRA, N.F.A. Manual de 
métodos de análise microbiológica da água. São Paulo: Varela, 2005 
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Complementar 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 518 de 25 de março de 2004. Dispõe 
sobre os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da 
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Diário 
Oficial (da) República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 2004. 
_______. Ministério do Meio Ambiente. Resolução Conama 357/2005 Dispõe sobre 
a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 
enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 
efluentes, e dá outras providências. Diário Oficial (da) República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, 2005. 
ESTEVES, F. A. Fundamentos de limnologia. 3ª ed. Rio de Janeiro: Interciência. 
FINEP. 794p, 2011REBOUÇAS, A. C; BRAGA, B; TUNDISI, J. G. Água doce no 
Brasil. 3. Ed. São Paulo: Escrituras editora, 2002. 
ZAGATTO, P.A.; BERTOLETTI, E. Ecotoxicologia aquática - princípios e 
aplicações. Porto Alegre: RIMA, 478p, 2006. 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Gestão da Qualidade do Ar 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 3ª 

Carga Horária: 40 h/a 

Ementa 

 
Poluição atmosférica. Toxologia. Fatores relacionados à poluição. Natureza dos 
poluentes. Critérios e padrões. Medidas de controle. Poluição sonora. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Adquirir  conhecimentos relacionados à qualidade do ar e desenvolver senso crítico 
sobre critérios e padrões adequados para a proteção da saúde da população e do 
meio ambiente. 
 

Específicos 
Identificar as causas e as consequências da poluição atmosférica; 
Enumerar fatores que interferem na qualidade do ar; 
 
 
Observar a natureza dos poluentes; 
Avaliar a qualidade do ar ambiente, com base em métodos e critérios definidos; 
Obter informações que possam contribuir para a luta contra a poluição atmosférica 
e os seus efeitos nocivos; 
Relacionar a qualidade do ar à poluição sonora. 
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Conteúdo Programático 

 
- Poluição atmosférica 

 Histórico 
 Causas 
 Consequências 

 
- Toxicologia 

 Organismo humano 
 Outros organismos 

 
- Fatores 

 Topográficos 
 Meteorológicos 

 
- Natureza dos poluentes 
 
- Critérios e padrões de qualidade do ar 

 Aspectos legais 
 Padrões de qualidade 
 Padrões de emissão 

 
- Medidas de controle da poluição atmosférica e equipamentos antipoluidores 
 
- Poluição sonora 

 Histórico 
 Causas 
 Consequências 

 

Metodologia de Ensino 

 
A disciplina será ministrada por meio de exposição audiovisual da matéria e 
discussão do conteúdo ministrado. 
Sempre que oportuno, serão realizados debates sobre a matéria em questão, com 
base em textos/informações veiculados na mídia. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
Prova escrita, apresentação de trabalho (em grupo ou individual). 
 

Recursos Necessários 

 
Quadro branco, marcador e apagador, projetor de imagem/áudio, livros. 

Bibliografia 

 
Básica 

BRANCO, S. M. & MURGEL, E. (2004). Poluição do ar. Editora: Moderna, 2ª 
edição. 
DERISIO, J. C. (2012). Introdução ao controle da poluição ambiental. Editora: 
Oficina de textos, 4ª edição, 224 p. 
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FRONDIZI, C. A. (2008). Monitoramento da qualidade do ar: teoria e prática. Rio 
de Janeiro: e-papers. 1ª edição, 276 p. 
MANO, E. B.; PACHECO, E. B. A. V.; BONELLI, C. M. C. (2010). Meio ambiente, 
poluição e reciclagem. Editora: Edgard Blucher, 2ª edição, 182 p. 

 
Complementar 

GOMES, J. F. P. (2010). Poluição atmosférica. Editora: Publindustria, 268. 
MOUVIER, G. (1996). Coleção Biblioteca Básica de Ciência e Cultura: A 
poluição atmosférica. Editora: Piaget, 1ª edição, 144 p. 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Diagnóstico e Avaliação de Impacto Ambiental 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 3ª 

Carga Horária: 80 h/a 

Ementa 

 
A questão ambiental;  Princípios básicos para a conceituação de impacto ambiental;  
Definição de impacto ambiental; Impactos ambientais nos principais ecossistemas 
brasileiros; Ações humanas e os impactos ambientais; Principais métodos de 
avaliação de impacto ambiental (AIA); Estudo de caso e relatório 
 

Objetivos 

 
Geral 

Compreender de forma holística e contextualizada as questões que envolvem o 
diagnóstico e avaliação dos  impactos ambientais proporcionando aos alunos um 
aprofundamento na área, ocasionado principalmente por questões antrópicas. 

 
Específicos 

 Compreender as definições básicas de: ambiente, poluição, degradação 
ambiental; impacto ambiental; 

 Demonstrar conhecimentos sobre o EIA (Estudo de Impacto Ambiental) e o 
RIMA (Relatório de Impacto ao Meio Ambiente); 

 Identificar os tipos de impactos ambientais; 
 Aplicar os atributos de estudo dos impactos ambientais; 
 Caracterizar os impactos ambientais nos diversos ecossistemas brasileiros; 
 Identificar os principais métodos de avaliação de impacto ambiental. 
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Conteúdo Programático 

 
1. Princípios básicos para a conceituação de termos ligados à temática 
ambiental. 

 Conceituações: ambiente, poluição, degradação ambiental, impactos 
ambientais etc. 

 Atributos dos impactos ambientais 
 Características dos impactos ambientais 
 Identificação dos impactos ambientais 

 
2. Impactos ambientais nos principais ecossistemas brasileiros  
prioritariamente na Caatinga 
 
3. Ações humanas e os impactos ambientais: 

 Agropecuária 
 Indústria têxtil 
 Indústria química 
 Construção civil 
 Turismo 
 Irrigação 
 Estradas 
 Represas 

 
4. Principais métodos de diagnóstico e avaliação de impacto ambiental (AIA) 
 
5. RIMA (Relatório de Impacto Ambiental) 
 
6. Estudo de Caso 
 

Metodologia de Ensino 

 
Aula expositiva-dialogada. 
Análise e discussão de textos teóricos. 
Trabalhos individuais e em grupo realizados em sala de aula e em pesquisas extra- 
classe. 
Visita técnica a áreas que sofrem impactos ambientais. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 

Avaliações Teóricas. 
Trabalhos Práticos. 
Frequência 
Relatório de Estudo de Caso. 
 

Recursos Necessários 

 
Quadro, recursos audiovisuais, textos para debate em sala de aula, transporte para 
visitas técnicas. 
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Bibliografia 

 
Básica 

BANCO DO NORDESTE. Manual de impactos ambientais: orientações básicas 
sobre os aspectos ambientais de atividades produtivas. Fortaleza, 1999. 297 p. 
CUNA, S. B. da; GUERRA, A. J. T. Avaliação e perícia ambiental. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil. 
SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impactos ambientais: conceitos e 
métodos. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. 

 
Complementar 

OLIVEIRA, A.; Bursztyn, M. Avaliação de Impacto Ambiental de Políticas 
Públicas. Interações – Revista Internacional de Desenvolvimento Local. 2010. 
SANTOS, Rosely Ferreira dos. Planejamento ambiental: teoria e prática. São 
Paulo: Oficina de Textos, 2004. 
TEIXEIRA, I. M. Avaliação ambiental estratégica: uma visão geral da 
experiência brasileira. Rio de Janeiro: UFRJ. 17 Slides, color. 
 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome da Disciplina: Climatologia 

Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio - PROEJA 

Série: 3ª 

Carga Horária: 40 h/a 

Ementa 

 
Conceitos fundamentais de Climatologia e Meteorologia. Atmosfera, elementos e 
fatores de clima. Estações meteorológicas e instrumental meteorológico. Dinâmica 
da atmosfera. Escalas do clima. Tratamento de dados meteorológicos. O clima e o 
homem. Aquecimento Global. Climatologia no contexto das ciências ambientais. 
 

Objetivos 

 
Geral 

Compreender as interações entre as condições atmosféricas naturais e as 
perturbações ocasionadas pela ação antrópica, de maneira que os alunos fiquem 
capacitados a os entender para contribuir favoravelmente, através de ações diretas 
ou indiretas que visem a minimização dos aspectos nocivos ocasionados pela 
sociedade. 
 

Específicos  
Interpretar e  diferenciar os fatores que condicionam o tempo e o clima;  
Discutir como as informações meteorológicas e climatológicas podem ser usadas 
para planejamento global tanto no uso do espaço urbano quanto rural; 
Propor soluções que contribuam para a minimização dos efeitos adversos do tempo 
e do clima; 
Ser capaz de inferir como as condições de tempo e de clima relacionam-se com as 
atividades humanas, sua produção e produtividade. 
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Conteúdo Programático 

 
1º - BIMESTRE 

 Introdução ao estudo da Climatologia 
 Radiação e balanço de energia 
 Temperatura e Umidade do ar 
 Precipitação 

 
2º - BIMESTRE 

 Pressão atmosférica 
 Ventos 
 Bases dinâmicas da circulação atmosférica 
 Perturbações atmosféricas: Furacões, tornados etc. 
 Massas de ar e frentes 

 
3º - BIMESTRE 

 Escalas do clima 
 Classificações genéticas e estáticas 
 Classificações de Köppen e Strahler 
 Climogramas 

 
4º - BIMESTRE 

 Tratamento de dados meteorológicos/cartografia climática 
 Ação antrópica e alterações climáticas – Aquecimento Global 
 Climatologia aplicada aos diversos segmentos das atividades humanas 
 Clima e Saúde 
 Aquecimento Global – um novo clima 

 

Metodologia de Ensino 

 
Obedecendo-se o conteúdo programático, serão realizadas aulas expositivas e 
dialogadas/debatidas utilizando recursos impressos, áudio visuais e quadro, além 
de debates para a realização de estudos de caso. Serão ainda realizadas atividades 
práticas, individuais ou em grupo, para consolidação do conteúdo ministrado. 
 

Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem 

 
A avaliação será contínua e processual composta por: uma prova bimestral seguida 
de trabalho que compreenderá relatório escrito juntamente com seminários e/ou 
trabalhos em equipe, somadas às notas de presença e participação. 
 

Recursos Necessários 

 
Quadro branco, pincéis, datashow, computador, internet, textos e recursos 
audiovisuais. 
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Bibliografia 

 
Básica 

FERRETTI, E. Geografia em ação: práticas em climatologia. 2ª Ed. – Curitiba, PR: 
Aymará, 2012. 
LUCENA, E. M. P. (et. al.). Mudanças Climáticas e Desenvolvimento 
Sustentável. Curso em 11 fascículos. – Fortaleza, CE: Universidade Aberta do 
Nordeste, 2010. 
MENDONÇA, F.; DANNI-OLIVEIRA, I. M. Climatologia: noções básicas e climas do 
Brasil. – São Paulo, SP: Oficina de Textos, 2009. 

 
Complementar 

CAVALCANTI, I. F. A.; FERREIRA, N. J.; SILVA, M. G. A. J.; DIAS, M. A. F. S. 
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Contexto, 2003. 
VAREJÃO-SILVA, M. A. Meteorologia e Climatologia. – Brasília, DF: INMET, 
Gráfica e Editora, 2000. 
VEYRET, Y. Os riscos: O homem como agressor e vítima do meio ambiente. – São 
Paulo, SP: Contexto, 2007. 
ZAVATTINI, J. A. Estudos do clima no Brasil. – Campinas, SP: Editora Alínea, 
2004. 
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16. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO 

16.1 DOCENTE 

DOCENTE 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

FORMAÇÃO|TITULAÇÃO 

Albert Einstein Spíndola 
Saraiva de Moura 

Gestão da Qualidade do 
Ar 

Matemática 

Engenharia Agronômica 

Mestrado em Engenharia Agrícola 

Doutorado em Engenharia Agrícola 

Pós Doutorado em Andamento 

Ana Carolina Brito Vieira 
Análise Microbiológica da 

Água 

Licenciatura e Bacharelado em Ciências 
Biológicas 

Mestrado em Ciências Biológicas 

Doutorado em Zoologia em andamento 

Francisco Genemes Dias 
de Souza 

Informática 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

Especialização em Engenharia de Software 
em andamento 

Ana Paula da Cruz Pereira 
de Moraes 

História 

Licenciatura em História 

Mestre em História 

Doutorado em História em andamento 

Cledualdo Soares de 
Oliveira 

Química 

Licenciatura em Química 

Mestrado em Química 

Doutorado em Química 

Diego Ayllo da Silva 
Simões 

Matemática 

Licenciatura em Matemática 

Especialização em Educação Matemática 

Mestrado em Matemática 

Dimas Andriola Pereira Língua Portuguesa 

Licenciatura em Letras 

Especialização em Metodologia do Ensino 

Mestrado em Educação 

Gastão Coelho de Aquino 
Filho 

Tecnologia de Análise de 
Solos 

Engenharia Civil 

Mestrado em Geotecnia 

Hegildo Holanda Gonçalves Filosofia 
Filosofia 

Mestrado em Filosofia 

José Pereira da Silva Física  

Licenciatura em Física 

Especialização em Pesquisa 

Mestrado em Educação 

Kaline Brasil Pereira 
Nascimento 

Língua Estrangeira 
Moderna - Inglês 

Licenciatura em Letras 

Mestrado em Linguagem e Ensino 

Luiz Neldecílio Alves Vitor 

Biologia 

Diagnóstico e Avaliação 
de Impacto Ambiental 

Licenciatura em Biologia e Química 

Especialização em Biologia e Química 

Margarida Maria de Araújo 

Gestão e Legislação 
Ambiental 

Educação Ambiental e 
Desenvolvimento 
Sustentável 

Licenciatura em Geografia 

Especialização em Geografia 

Mestrado em Ciências Florestais 

Doutorado em Ciências da Educação 

Maria José Alves da Silva 
Metodologia da Pesquisa 

Científica 

Licenciatura em Ciências Sociais 

Licenciatura em Pedagogia 

Especialização em Educação Básica 

Mestrado em Ciências da Sociedade 
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16.2 TÉCNICO 

Maurício Vicente 

Química 

Análise Físico-química 
da Água 

Engenharia de Produção Mecânica 

Licenciatura em Ciências, Habilitação em 
Química 

Especialização em Gestão em EJA-PROEJA 

Samara Celestino dos 
Santos 

Educação Física 

Licenciatura em Educação Física 

Especialista em Fisiologia do Exercício e 
Treinamento Personalizado 

Sarahbelle Leitte Cartaxo 

Ecologia, Ecossistemas 
e Biodiversidade 

Gestão e Tecnologia de 
Resíduos Sólidos 

Bacharelado em Ciências Biológicas 

Mestrado em Bioprospecção Molecular 

Teobaldo Gabriel de Souza 
Júnior 

Geografia 

Cartografia e 
Geoprocessamento 

Climatologia 

Tecnologia em Eletromecânica 

Licenciatura em Geografia 

Especialização em Ensino de Geografia 

Thiago Ribeiro Ferreira 
Saúde e Segurança no 

Trabalho 

Engenharia Mecânica 

Especialista em Engenharia de Segurança do 
Trabalho 

Tiago Cruz Spinelli Sociologia 
Ciências Sociais 

Mestre em Ciências Sociais 

Wagner Soares Fernandes 
dos Santos 

Marketing e 
Empreendedorismo 

Administração 

Mestrado em Administração 

Doutorado em Administração em andamento 

FUNCIONÁRIO (A) FUNÇÃO|ATRIBUIÇÃO FORMAÇÃO|TITULAÇÃO 

Ana Paula Inácio Alves Auxiliar de Laboratório Graduação em Letras 

Antônio Eudázio dos Santos Motorista Ensino Fundamental 

Claudenice Alves Mendes Pedagoga 
Pedagogia 

Mestre em Educação 

Cleodon Bezerra de Sousa Auxiliar em Administração Ensino Médio 

Francisca Vieira Lins de Araújo Assistente em Administração 

Graduação em Serviço Social 

Especialização em Metodologia do 
Ensino Superior 

Gildivan Dias Moreira Auxiliar em Microfilmagem 

Graduação em História 

Especialização em Metodologia do 
Ensino Superior 

Íria Raquel Borges Wiese Psicóloga 
Graduação e Mestrado em 

Psicologia 

Gildivan Dias Moreira Auxiliar de Microfilmagem Graduação 

Giliardo de Paulo de Oliveira 
Lins 

Assistente em Administração Especialização 

Gilvandro Vieira da Silva Pedagogo 
Graduação em História e Psicologia 
Especialização em Pedagogia 
Mestrado em Educação 

Heloíza Moreira Silva Assistente em Administração 
Graduação em Geografia Mestrado 
em Educação 

José de Arimatéia Tavares Assistente em Administração 
Graduação em Letras 
Especialização em Literatura 

José Edmar Leite Assistente em Administração 
Graduação em Geografia 
Especialização em Educação 
Mestrado em Educação 

José Marcos Meireles Viana Motorista Ensino Fundamental 
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José Wellington Almedia Assistente de Alunos Graduação em Ciências 

Lindinalva Vasconcelos da Silva Transcritor de Sistema Braile 

Licenciatura em Pedagogia com 
Habilitação em Magistério no 
Ensino Fundamental Especialização 
em Educação Especial 

Marcos Antônio Petrucci de 
Assis 

Assistente em Administração Graduação em Matemática 

Maria Aparecida da Silva Pedagoga 
Licenciatura em Pedagogia 

Especialização em Pedagogia 

Maria das Graças Oliveira Assistente social 
Graduação em Serviço Social 
Especialização em Metodologia do 
Ensino Superior 

Maria Socorro Saraiva Pedagoga Graduação em Pedagogia 

Maria Jeane Estrela Celeste Assistente de Alunos 
Graduação em Direito 
Especialização em Direito 
Previdenciário 

Maria Rivânia Carlos de Morais 
Auxiliar em Assuntos 
Educacionais 

Graduação em Matemática 
Especialização em Educação 

Paulo Gonçalves dos Santos Médico 
Graduação em Medicina 
Especialização em Urologia 

Ricardo Anísio de Silva 
Técnico de Tecnologia da 
Informação 

Graduação e Especialização em 
Rede de Computadores 

Roberto Rolim Lopes Assistente em Administração 
Graduação em pedagogia 
Especialização em educação 

Sarah Tavares Cortês Assistente Social 
Graduação e Mestrado em Serviço 

Social 

Simone Formiga Albuquerque 
Técnica em Assuntos 

Educacionais 

Graduação em Letras 

Especialização em Geografia 

Mestrado em Educação 

Aperfeiçoamento em Letras 

Vanda Lúcia Batista dos Santos 
Souza 

Pedagoga 
Especialização em Psicopedagogia 

Graduação em Pedagogia 

Thiago Ferreira Cabral de 
Oliveira 

Bibliotecário Graduação em Biblioteconomia 
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17. BIBLIOTECA 

A Biblioteca do IFPB, Campus Cajazeiras, iniciou as suas atividades em 04 de 

dezembro de 1994, tendo como propósito reunir e disseminar informações 

relevantes às atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, esforçando-se para 

contribuir efetivamente com o processo de construção do conhecimento. A mesma 

está ligada à Diretoria de Desenvolvimento de Ensino. Atualmente, funciona em um 

espaço de 210,12 m², divididos em cinco ambientes climatizados. A ampliação do 

prédio encontra-se em fase de planejamento. O acervo bibliográfico é constituído por 

obras de referências e coleções especiais, divididos nas áreas de Ciências Exatas e 

da Terra, Ciências Biológicas, Engenharia/Tecnologia, Ciências Sociais e Aplicadas, 

Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes. Esse acervo conta com mais de sete 

mil exemplares em um processo de aquisição contínua, fruto de um estudo de 

usuário permanente que mapeia as necessidades informacionais para a formação 

acadêmica e social dos usuários diretos. 

A Biblioteca do IFPB, Campus Cajazeiras, está em busca da otimização dos 

serviços oferecidos à comunidade e se configura como um espaço propício à 

realização de trabalhos, pesquisas e estudo, além de um ambiente agradável às 

leituras que possibilita, aos usuários, o acesso aos mais diversos tipos de 

informação, através de suporte que vai desde o mais tradicional (físico) até o mai 

moderno (eletrônico). 

A sua missão ancora-se no apoio às práticas de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidos pelo IFPB-Campus Cajazeiras, contribuindo na formação intelectual 

de seus usuários. 

O espaço físico da biblioteca dispõe de: 

INFRAESTRUTURA ATUAL  N° Área (m²) 

Disponibilização do Acervo 01 96,31* 

Sala de Processamento Técnico  01 8,75* 

Estudo 01 64,32* 

Biblioteca Virtual  01 24,50* 

Recepção e Atendimento ao Usuário 01 16,24* 

TOTAL 04 210,12 

AMPLIAÇÃO  N° Área (m²) 

Área Total 8 986,85 

 

Legenda: N° -  número de locais existentes;  Área - área total em m²;  

* Estes ambientes funcionam em uma única sala 
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A biblioteca, atualmente, não dispõe de espaço para estudo individual, 

apenas coletivo; todavia, com sua expansão esse tipo de ambiente será 

disponibilizado, com cabines individuais de estudo e leitura. O espaço para estudo 

coletivo conta com 13 mesas com quatro cadeiras cada, totalizando 52 assentos que 

podem ser utilizados pelos discentes para leitura ou estudo. 

O ambiente para estudo coletivo é o mesmo onde se encontram os terminais 

com computadores. O usuário pode utilizar esses terminais para pesquisas em 

bases de dados como o portal de periódicos da CAPES, com mais de 31 mil 

publicações entre periódicos nacionais e internacionais, cobrindo todas as áreas do 

conhecimento e a biblioteca virtual EBRARY, um provedor de Ebooks com mais de 

52 mil títulos copilados. 

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) 

acondicionados em 33 estantes de aço de duas faces e cinco prateleiras. 

O acervo geral está em contínuo processo de automação e registro em banco 

de dados. Essa ação irá permitir a recuperação da informação em tempo hábil e, 

também, no que respeito ao controle e formação do acervo, levantamentos 

bibliográficos, emissão de relatórios estatísticos, catalogação cooperativa, 

empréstimos, devolução, renovação e reserva. Ainda não há assinaturas de 

periódicos, visto que a grande maioria dos periódicos de interesse na área e 

encontra disponível em bases de dados gratuitos, a exemplo do Scielo e do Portal 

de Periódicos da Capes. 

A Biblioteca funciona de segunda a sexta, no horário das 7 horas às 22 horas, 

ininterruptamente, atendendo assim aos três turnos, possibilitando uma maior 

flexibilidade quanto a sua utilização pela comunidade escolar. 

Atualmente, a Biblioteca utiliza um software de automação local desenvolvido 

pela Recursive, Empresa Junior do Curso de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas do próprio campus, trata-se de um sistema de gestão de acervo com a 

funcionalidade de empréstimo e consulta em catálogo eletrônico. Por outro lado, 

possibilita  uma maior gerência do acervo com dados de circulação e consulta com 

grande precisão. Planeja-se novas funcionalidades para o sistema, como consulta 

em meio Web, indexação de conteúdo digital em listas de links voltados a áreas dos 
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cursos da instituição e OPAC mais atrativo para os consulentes, ainda em fase 

experimental. 

Em 2012 foi adquirida a plataforma Ebrary Academic Complete, base de 

dados que possibilita consultas e pesquisas em livros e documentos, que é 

considerada a maior base de livros eletrônicos do mundo. Pelo menos 76 mil títulos 

estão disponíveis na base de dados. O contrato com a empresa foi de um ano e a 

sua renovação está vinculada à aceitação e ao uso por parte da nossa comunidade 

acadêmica. Os títulos podem ser lidos online, impressos (grupos de páginas ou 

capítulos) ou ainda baixados para leitura offline em tablets, netbooks, notebooks ou 

mesmo em desktops. 

São considerados usuários da Biblioteca os servidores lotados no IFPB- 

Campus Cajazeiras, além dos alunos regularmente matriculados. Esses usuários 

com cadastro no sistema da biblioteca têm acesso ao empréstimo domiciliar por um 

período de 30 dias para servidor e professor e 10 dias para alunos, podendo ser 

renovados por igual período, desde que não tenha nenhum registro de reserva do 

material. O empréstimo do material bibliográfico é pessoal e intransferível, cabendo 

ao usuário a responsabilidade pela conservação e devolução das obras. 

O espaço físico da biblioteca pode ser utilizado, também pelos demais 

membros da comunidade externa que venham procurar com a finalidade de realizar 

suas pesquisas. 

O acesso às estantes do acervo geral é livre, com direito à consulta de todos 

os documentos registrados com ou sem orientação pelo setor de referência, 

permitindo, ao usuário, conhecer a distribuição do espaço físico, os recursos que a 

biblioteca oferece, bem como normas e procedimentos para sua utilização. 

A Biblioteca do IFPB–Campus Cajazeiras 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 para a produção cientifica do campus.  

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA BIBLIOTECA 

A Biblioteca é gerida por uma bibliotecário, especialista na área de 

Biblioteconomia. 

 

FUNCIONÁRIO (A) FUNÇÃO|ATRIBUIÇÃO TITULAÇÃO 
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Andréia Alves Pereira Assistente em Administração Ensino Médio 

Giliardo de Paulo de Oliveira 
Lins 

Assistente em Administração 
Graduação em Direito 

Especialização em Direito 
Administrativo 

Jansen Beserra de Lima Auxiliar em Biblioteca Graduação em Direito 

Rosineide Nobrega de 
Queiroz 

Bibliotecária 
Graduação em Biblioteconomia 
Especialização em Gestão 

Pública 

Thiago Ferreira Cabral de 
Oliveira 

Bibliotecário 
Graduação em Biblioteconomia 
Especialização em Mídias na 

Educação 
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18. INFRAESTRUTURA 

18.1 ESPAÇO FÍSICO GERAL 

O IFPB-Campus Cajazeiras, disponibilizará para o Curso Técnico em Meio 

Ambiente, as instalações elencadas a seguir: 

AMBIENTES Qde. ÁREA (m
2
) 

Sala de Direção Geral 01 62,00 

Sala de Coordenação 01 86,00 

Sala de Professores 04 98,00 

Salas de Aulas (geral) 22 1046,71 

Banheiro (WC) 24 229,87 

Pátio Coberto / Área de Lazer / Convivência 01 212,00 

Recepção (Atendimento) 02 30,00/15,00 

Praça de Alimentação 01 -- 

Auditórios 01 146,00 

Sala e Núcleo de Artes 01 95,14 

Sala de Leitura / Estudos (biblioteca) 01 200,00 

Outros (Área Poli-Esportiva) 01 1.377,00 

18.2 RECURSOS AUDIOVISUAIS E MULTIMÍDIA 

TIPO DE EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Projetor multimídia  22 

Câmera fotográfica 02 

Filmadora 02 

Televisores 12 

18.3 CONDIÇÕES DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

Para permitir o acesso de portadores de necessidades especiais (físicas, 

auditivas e visuais) ao curso, atendendo ao que prescreve o Decreto no 5.296/2004 e 

Portaria no 3.824/2003, o Campus Cajazeiras construiu rampas de acesso, estando 

em fase de estudos a implantação de elevadores. 

Todos os pavimentos dos blocos administrativos e pedagógicos dispõem de 

sanitários adaptados para os PNEs. 

18.4 NÚCLEO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECÍFICAS (NAPNE) 

O Campus Cajazeiras conta com a implantação e implementação do Núcleo 

de Atendimento as Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (NAPNE), 

cujo núcleo está implantado através da Resolução nº 98, de 03 de dezembro de 
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2010, aprovada “ad referendum”, e convalidada pela Resolução nº 108, de 30 de 

Dezembro de 2010. 

O IFPB, em observância à legislação específica, consolida sua política de 

atendimento as 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 as 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; 

III – Adequar a estrutura arquitetônica, de equipamentos e de procedimentos que 

favoreça à 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: sintetizadores de voz, , 

computador, softwares, 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, vídeos em Libras, software para ampliação de tela 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. 

Desde a sua implementação o NAPNE vem desenvolvendo ações que 

minimizem as barreiras arquitetônicas, atitudinais e conceituais. Durante todo o 

período letivo há orientações específicas aos docentes que convivem com alunos 

com deficiência em sala de aula e procuram o NAPNE a fim de melhor atender às 

necessidades dos alunos, além de reuniões entre docentes e equipe pedagógica. 
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Atualmente existe uma servidora efetiva, com o cargo de transcritora do 

sistema braille, com o propósito de acompanhar alunos com deficiência visual e 

transcrever conteúdos do sistema convencional para o sistema braille, e, quando há 

necessidade, adaptações em alto relevo, proporcionando ao aluno acesso aos 

conteúdos e prestar orientações acerca de pessoas com deficiência visual. 

Há duas intérpretes contratadas com o intuito de intermediar a comunicação 

entre alunos com surdez e seus professores/colegas e, consequentemente, 

favorecer o processo de ensino-aprendizagem, ministrando, inclusive, a contraturno, 

semanalmente, o ensino de Libras. 

São articuladas parcerias entre NAPNE e diversos segmentos acadêmicos 

como: auxílio de 03 (três) bolsistas que acompanham diretamente 03 (três) alunos 

com deficiência, em que um apresenta deficiência visual e dois deficiência física (um 

deles apresenta paralisia cerebral), com o objetivo de auxiliá-los no dia-a-dia e 

ajudando a minimizar os obstáculos, além de parceria com monitores que, a 

contraturno, acompanham e direcionam, semanalmente e de forma individualizada, 

determinados alunos com dificuldades específicas de assimilação de conteúdos de 

determinadas disciplinas. 

18.5 INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA 

Serviço de Segurança Patrimonial  

 Sistema de prevenção de incêndio (extintores, caixas (mangueira) de incêndio 
e sistema de alarme); 

 Câmera de filmagem (em instalação) 

 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, novos, com a grande 

maioria ainda dentro do prazo de garantia.  

19. LABORATÓRIOS 

O Curso Técnico em Meio Ambiente (PROEJA) do Campus Cajazeiras 

utilizará os laboratórios, nas áreas de Análise de Solo, Biologia, Química e Fisica: 

 

  



 133 

20. 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 

Ar condicionado split 12000 btus 1 

Ar condicionado split 9000 btus 7 

20.1 AMBIENTES DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

MATERIAL QTD 

Mesa em ―L‖ 1 

Cadeira giratória 1 

Computador 1 

Impressora Multifuncional 1 

Mesas para impressora 1 

Armário alto 2 

Armário baixo 1 

Ar condicionado 1 

 

As coordenações de todos os cursos estão, atualmente, alocadas num único 

espaço.  
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21. SALAS DE AULA 

 

MATERIAL QDE. 

Mesa para docente 1 

Cadeira para docente 1 

Carteiras 40 

Quadro Branco 1 

Projetor multimídia 1 

Ar condicionado 1 
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