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Sem pré-requisito

BIBLIOGRAFIA

Básica

CARVALHO, A. C. P. L. F.; LORENA, A. C. Introdução à Computação 
Hardware, Software e Dados. São Paulo: LTC, 2017.

PAES, R. B. Introdução a Programação com a Linguagem C. São Paulo: 
Novatec, 2016.

Complementar

MANZANO, A.L.N.G.; MANZANO, M.I.N.G. Informática básica. São Paulo: Editora 
Ática, 2008.

SILVA, M. G. Informática: terminologia básica. Rio de Janeiro: Editora Érica, 
2008.

KERNIGHAN, B. W.; RITCHIE, D. C Programming Language. Prentice Hall, 1988.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL (FP) I

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do Componente Curricular: Biocombustíveis

Curso: Técnico de Nível Médio Integrado em Sistemas de Energia Renovável

Série/Período: 1º ano

Carga Horária: 2 a/s - 80 h/a - 67 h/r

Docente Responsável: Hanniman Denizard Cosme Barbosa

EMENTA

Conceitos Gerais e Definições. Matérias-primas para Produção de 
Biocombustíveis. Tecnologia de Produção de Bioetanol. Tecnologia de Produção 
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de Biodiesel. Tecnologia de Produção de Biogás. Caracterização e Controle e 
Qualidade de Biocombustíveis. Impacto Ambiental.

OBJETIVO GERAL DO CURSO

Contribuir para a formação de cidadãos com saberes técnico-profissionais em 
sistemas de energia renovável, integrando estes conhecimentos àqueles 
pertinentes ao nível médio da Educação Básica, com qualidade e excelência no 
âmbito social, das ciências e da cultura, bem como preparados a desenvolver as 
funções a si concernentes no mundo do trabalho, promovendo perspectivas de 
empregabilidade e criatividade em seu segmento, com reconhecidas habilidades 
técnicas, políticas e éticas, firmados a se tornarem disseminadores de uma cultura 
de sustentabilidade justa e equilibrada dos recursos naturais, tanto às gerações do 
presente como as do futuro, em todos os ambientes possíveis, desde o produtivo 
industrial até aqueles cuja reprodução da existência dependa do discernimento e 
prudência socioambiental do ser humano.

OBJETIVOS DO COMPONENTE CURRICULAR

Geral

Desenvolver e demonstrar um entendimento dos diferentes processos de 
produção de biocombustíveis e seus impactos para o ser humano e o meio 
ambiente.

Específicos
Compreender os conceitos fundamentais relacionados às biomoléculas 
(carboidratos, lipídios e proteínas) e participação destas no metabolismo;

Perceber a importância dos carboidratos, lipídios e proteínas para produção 
de biocombustíveis;
Entender as principais vias e relacioná-las à produção de biocombustíveis;
Obter conhecimentos teórico-práticos de bioquímica voltada aos diversos 
biocombustíveis.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I
Histórico dos biocombustíveis;
Conceitos e generalidades de biocombustíveis;
Panorama do uso de biocombustíveis no Brasil e no mundo.

UNIDADE II
Biomassa como resíduos agrícolas e agro-industriais: produção de biogás e 
tecnologia de conversão;
Bioetanol: Matérias-primas e produção.

UNIDADE III
Biodiesel. Produção de biodiesel: transesterificação; esterificação e 
hidroesterificação

UNIDADE IV
Matérias-primas alternativa para produção de biocombustíveis.
Impactos ambientais: 



105

Principais impactos;
Formas de mitigação. 

METODOLOGIA DE ENSINO

Exposição dialogada com material auxiliar;
Esquematização de Conteúdos;
Aplicação, resolução e correção de questionários estruturados;
Orientação e supervisão nos trabalhos de grupo;
Abordagem cotidiana relacionando todos os fenômenos envolvidos.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Textos xerocados;
Instrumentos de laboratório e substância;
Apostilas e livros didáticos;
Quadro branco e pincel;
Modelos moleculares.

AÇÕES DE ENSINO APRENDIZAGEM INTEGRADAS

UNIDADE I e II
Geografia Vocação agrícola e custo alimentar. 

UNIDADE III e IV
Química - As reações químicas utilizadas para geração de energia sustentável.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

(INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS)

Trabalho em grupo;
Resolução de listas de exercícios;
Participação das atividades didáticas;
Pesquisas e apresentações;
Participação e assiduidade nas aulas teóricas e práticas;
Avaliações escritas;
Em cada bimestre letivo serão realizadas duas avaliações.

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO PARALELA

A recuperação de aprendizagem ocorrerá com o uso de instrumentos de avaliação 
escrita, oral e apresentações a serem realizadas pelos alunos.

PRÉ-REQUISITOS

Sem pré-requisito

BIBLIOGRAFIA

Básica

Lora, E. E. S.; Venturini, O. J. Biocombustíveis. Vol. 1, Editora Interciência. São 
Paulo, 2012.

Knothe, G.; Krahl, J.; Von Gerpen, J.; Ramos, L. P. Manual do Biodiesel. Editora 
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Edgard Blucher, 2006.

Complementar
Abreu, F. V. Biogás: Economia, Regulação e Sustentabilidade, Editora 
Interciência, 2014.

Leite, J. R. M.; Ferreira, H. S. Biocombustíveis: Fonte de Energia Sustentável?
Editora Saraiva, São Paulo, 2010.

Neto, Pedro R. Costa et al. Produção de biocombustível alternativo ao óleo diesel 
através da transesterificação de óleo de soja usado em frituras. Química nova, v. 
23, n. 4, p. 531-537, 2000.

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do Componente Curricular: Desenho Auxiliado por Computador

Curso: Técnico de Nível Médio Integrado em Sistemas de Energias 
Renováveis

Série/Período: 1º ano

Carga Horária: 2 a/s - 80 h/a - 67 h/r

Docente Responsável: Bruno Allison Araújo

EMENTA

Introdução ao desenho; Normas empregadas para desenho técnico; Projeções 
ortogonais; Desenho em perspectiva; Cotagem; Introdução ao Desenho Auxiliado 
por Computador (CAD); Teclas de funções; Menus Suspensos; Comandos de 
desenho e modificação; Comandos básicos e intermediários de desenho e 
modificação; Inserção de hachuras; Criação e edição de polilinhas; Hachura; 
Cópias múltiplas circulares e retangulares; Gerenciamento de Camadas; Criação 
de Textos; Criação e Formatação de Cotas; plotagem e impressão; CAD aplicado a 
instalações elétricas de baixa tensão.

OBJETIVO GERAL DO CURSO

Contribuir para a formação de cidadãos com saberes técnico-profissionais em 
sistemas de energia renovável, integrando estes conhecimentos àqueles 
pertinentes ao nível médio da Educação Básica, com qualidade e excelência no 
âmbito social, das ciências e da cultura, bem como preparados a desenvolver as 
funções a si concernentes no mundo do trabalho, promovendo perspectivas de 
empregabilidade e criatividade em seu segmento, com reconhecidas habilidades 
técnicas, políticas e éticas, firmados a se tornarem disseminadores de uma cultura 
de sustentabilidade justa e equilibrada dos recursos naturais, tanto às gerações do 
presente como as do futuro, em todos os ambientes possíveis, desde o produtivo 
industrial até aqueles cuja reprodução da existência dependa do discernimento e 


