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1. APRESENTAÇÃO 
 

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

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394/96), Decreto nº 

5.154/2004, que define a articulação como nova forma de relacionamento entre a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, bem como as Diretrizes Curriculares 

Nacionais – DCNs, definidas pelo Conselho Nacional de Educação para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, o IFPB, Campus Picuí, apresenta o seu Plano 

Pedagógico para o Curso Técnico em Mineração, eixo tecnológico Recursos Naturais, 

na forma Subsequente.  

A atual conjuntura mundial, marcada pelos efeitos da globalização, pelo avanço 

da ciência e da tecnologia e pelo processo de modernização e reestruturação 

produtiva, traz novos debates sobre o papel da educação no desenvolvimento humano. 

As discussões em torno da temática geraram o consenso da necessidade de 

estabelecer uma adequação mais harmoniosa entre as exigências qualitativas dos 

setores produtivos e da sociedade em geral e os resultados da ação educativa 

desenvolvida nas instituições de ensino. 

Visando ampliar as diversidades educacionais e atender aos anseios dos jovens 

em consonância com as vocações econômicas regionais, o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB, Campus Picuí, apresenta o 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) Técnico em Mineração.  

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 Mineração 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 Curimataú e Seridó 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 
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processo formativo e beneficiados ao final, de forma que se exerça, com fulgor, a 

cidadania e se reconheça a educação como instrumento de transformação de 

realidades e responsável pela resolução de problemáticas contemporâneas.  

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

de ação política balizado pelos benefícios da educação de qualidade, tendo a 

pretensão de direcionar o cidadão educando ao desenvolvimento de atividades 

didático-pedagógicas no âmbito da Instituição e profissionais, após ela, pautando-se na 

competência, na habilidade e na cooperação.  

Ademais, com a implantação efetiva do Curso Técnico em Mineração no 

Campus Picuí, 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 e de crescimento humano. 

 

 
1.1 CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO 

 
1.1.1  DADOS  
 

CNPJ: 10.783.898/0009-22 

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

Unidade:  Campus de Picuí  

Esfera Adm.: Federal 

End.: Acesso Rodovia PB 151 n.: s/n 

Bairro: Cenecista Cidade:  Picuí CEP: 58187-000 UF: PB 

Fone: (83) 3371-2727 Fax:         (83) 3371-2555 

E-mail: campus_picui@ifpb.edu.br 

Site: http://www.ifpb.edu.br/picui 

 

1.1.2 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 - de 1909 a 1937; 

Liceu Industrial de João Pessoa - de 1937 a 1961; Escola Industrial “Coriolano de 

Medeiros” ou Escola Industrial Federal da Paraíba - de 1961 a 1967; Escola Técnica 

Federal da Paraíba - de 1967 a 1999; Centro Federal de Educação Tecnológica da 

Paraíba – de 1999 a 2008; e, finalmente, IFPB, de 2008 aos dias atuais. 

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

perfil atendia a uma determinação contextual que vingava na época. Como Escola de 

mailto:campus_picui@ifpb.edu.br
http://www.ifpb.edu.br/picui
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Aprendizes Artífices seu primeiro nome foi concebido para prover de mão-de-obra o 

modesto parque industrial brasileiro que estava em fase de instalação. 

 À época, a Escola absorvia os 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, 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 foi transferida para o Edifício construído na 

Avenida João da Mata, onde funcionou até os primeiros anos da década de 1960, 

quando, finalmente, se instalou no atual prédio, localizado na Avenida Primeiro de 

Maio, bairro de Jaguaribe, em João Pessoa, Capital do Estado. 

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

interiorizou suas atividades, instalando a Unidade de Ensino Descentralizada de 

Cajazeiras - UNED. 

 Enquanto Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba - CEFET-PB, a 

Instituição experimentou um fértil processo de crescimento e expansão em suas 

atividades, passando a contar, além de sua Unidade Sede, com o Núcleo de Educação 

Profissional - NEP, que funciona na 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, esta instituição oferece à sociedade cursos técnicos de nível 

médio (integrado e subsequente) e cursos superiores de tecnologia, bacharelado e 

licenciatura, em consonância com a linha programática e princípios doutrinários 

consagrados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB/EN e normas 
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dela decorrentes. 

 O CEFET-PB, com a Lei 11.892/2008, passa 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. 

 O IFPB, em obediência às suas obrigações previstas em lei, tem desenvolvido 

estudos com vistas a oferecer programas para formação, habilitação e 

aperfeiçoamento de docentes da rede pública. 

 Objetivando ampliar suas fronteiras de atuação, o Instituto desenvolve ações 

para atuar com competência na modalidade de Educação à Distância (EAD) e investe 

fortemente 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 para a oferta de pós-graduação nestes níveis, 

horizonte aberto com a nova Lei. 

 Até o ano de 2010, com o Plano de Expansão da Educacional Profissional, Fase 

II, do Governo Federal, o Instituto implantou mais cinco Campi, no estado da Paraíba, 

contemplando cidades consideradas pólos de desenvolvimento regional, quais sejam 

Picuí, Monteiro, Princesa Isabel, Patos e Cabedelo. 

 Dessa forma, o Instituto Federal da Paraíba abrange João Pessoa e Cabedelo, 

no litoral; Campina Grande, no brejo e agreste; Picuí, no Seridó Ocidental; Monteiro, no 

Cariri; Patos, Cajazeiras, Souza e Princesa Isabel, na região do sertão (Figura 1). 

 

Figura 1 – Abrangência do IFPB no estado. 
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 As novas unidades educacionais levam a essas cidades e suas adjacências 

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

crescimento pessoal, formação profissional, desenvolvimento econômico e social e, 

consequentemente, melhor qualidade de vida a sua população. 

 Vale ressaltar que a diversidade de cursos ora ofertados pela Instituição se 

justifica pela experiência e tradição desta no tocante à educação profissional. 

O Instituto Federal da Paraíba, considerando as definições decorrentes da Lei 

no. 11.892/2009 e observando o contexto das mudanças estruturais que têm ocorrido 

na sociedade e na educação brasileira, adota um Projeto Acadêmico baseado na sua 

responsabilidade social, construindo um projeto pedagógico flexível que busca 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 igual. 

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, 

Infra-Estrutura, Produção Alimentícia, Controle e Processos Industriais, Produção 

Industrial, Hospitalidade e Lazer, Informação e Comunicação, Ambiente, Saúde e 

Segurança. 

Nessa perspectiva, a organização do ensino no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Paraíba oferece aos seus alunos oportunidades em todos os 

níveis da aprendizagem, permitindo o processo de verticalização do ensino. Ampliando 

o cumprimento da sua responsabilidade social, o IFPB também atua fortemente em 

Programas de Formação Continuada (FIC), PROEJA, PROJOVEM, Mulheres Mil, 

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, gradativamente se 

consolida dentro do contexto macro-regional delimitado pelos estados de Pernambuco, 

Ceará e Rio Grande do Norte. 
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Figura 2 – Interiorização do IFPB no estado 

 

O Instituto Federal da Paraíba, 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 campi nas cidades de Guarabira, Itaporanga, 

Itabaiana, Catolé do Rocha, Santa Rita e Esperança, contemplados no Plano de 

Expansão III, configurando um novo mapa da interiorização da educação, conforme 

a Figura 2. 

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

661,654 km², limitando-se ao NORTE com o estado do Rio Grande do Norte, ao SUL, 

com os municípios de Nova Palmeira, Pedra Lavrada e Baraúna; ao LESTE, com os 

municípios de Cuité e Nova Floresta; e ao OESTE, com o município de Frei Martinho e, 

novamente com o estado do Rio Grande do Norte (Figura 3). 
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Figura 3 – Município de Picuí 

Quanto às coordenadas geográficas, o município está localizado a uma altitude 

de 440m acima do nível do mar, com 6º 33’ 19” S e 36º 20’ 56” W. O município está 

incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo 

Ministério da Integração Nacional em 2005, considerando os índices pluviométrico, de 

aridez e de risco de seca. 

Interligando os estados da Paraíba e o Rio Grande do Norte, através da PB-151, 

a cidade de Picuí é caracterizada como pólo de desenvolvimento das microrregiões do 

Seridó Oriental e Curimataú Ocidental Paraibanos, por dar suporte a 16 municípios 

dessas microrregiões, que compreendem uma área de 5.196,020km2 e uma população 

de 135.149 habitantes (Figura 4). 

Conhecida como a Terra da Carne de Sol, Picuí apresenta grande diversidade 

cultural e tradição religiosa, sendo realizados anualmente Festejos Juninos e do 

padroeiro São Sebastião, Festival da Carne de Sol, dentre outros. 

O município dispõe de 1.936 famílias residentes na zona rural, distribuídas de 

forma heterogênea na extensão territorial do município (SILVA; BARBOSA; MELO, 

2007). A economia do Município está concentrada em três grandes atividades: o 

trabalho rural (produção familiar) – 36,8%; trabalho doméstico – 19,8%; e trabalho no 

setor público municipal - 6,7%. O setor produtivo terciário, com 151 empresas 

cadastradas no CNPJ, contribui com mais 30% no potencial econômico de Picuí. Há 

ainda a atividade de mineração ainda em estágio incipiente, necessitando de 

tecnologia industrial para se firmar economicamente como um vetor de 

desenvolvimento do município. A instalação do Campus de Picuí do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba surge como uma auspiciosa e 

promissora oportunidade de alavancar a exploração, produção e beneficiamento dos 
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minérios encontrados nesta região, quais sejam: cassiterita, scheelita, tantalita, berilo, 

quartzo, turmalina, entre outros. 

 

 

Figura 4 – Abrangência de Picuí no estado da Paraíba. 

 

O município de Picuí possui atualmente em sua jurisdição 01 Instituição pública 

de ensino superior, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; 03 

escolas estaduais, 34 escolas municipais e 05 escolas da rede privada de ensino. 

De acordo com os Resultados Preliminares do Censo Escolar 2009 – 

Educacenso, o número de matrículas para o Ensino Médio na rede estadual foi de 786 

e na rede privada de ensino 94 matrículas. Para o ensino fundamental o número de 

matrícula inicial na rede estadual de ensino foi de 1786, 1.571 nas escolas municipais 

e 215 nas escolas particulares.  

O campus de Picuí do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Paraíba resultou do Plano de Expansão II, Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 

da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. No ano letivo de 

2012, estão regularmente matriculados 707 discentes, com meta a ser alcançada de 

5.000 alunos matriculados.  

O ideário pedagógico deste campus vislumbra a exequibilidade de oferta à 

sociedade local, regional e nacional de outros cursos superiores, estando em pleno 

funcionamento o Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia — eixo tecnológico 

Recursos Naturais, conforme Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, 

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

na modalidade Educação a Distância (EAD). 
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A Instituição epigrafada disponibiliza o Curso Técnico Subsequente em 

Mineração — eixo tecnológico Recursos Naturais; Curso Técnico Subsequente em 

Manutenção e Suporte em Informática — eixo tecnológico Informação e Comunicação; 

Curso Técnico Integrado ao Médio em Edificações — eixo tecnológico Infraestrutura; e 

o Curso Técnico de Segurança do Trabalho na modalidade EAD.  

No âmbito institucional, foi implantado o “Programa Mulheres Mil” (instituído pela 

Portaria do MEC nº 1.015, do dia 21 julho de 2011, publicada no Diário Oficial da União 

do dia 22 de julho, seção 1, página 38), que oferece as bases de uma política social de 

inclusão e gênero para 100 (cem) mulheres em situação de vulnerabilidade social no 

Seridó e Curimataú Paraibano, permitindo o amplo acesso à educação profissional, ao 

emprego e à renda. O projeto local está ordenado em consonância com as 

necessidades da comunidade e se alicerça na vocação econômica regional. Oferece o 

Curso Alimentando Saberes, capacitando-as na arte da culinária regional. 

Outro programa especial em evidência no Campus Picuí do IFPB é o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec (Lei nº 12.513/2011), 

ofertando o Curso Técnico em Informática — eixo tecnológico Informação e 

Comunicação, na modalidade concomitância, tendo como demandante a Escola 

Estadual Professor Lordão, da cidade de Picuí-PB, além de diversos outros cursos de 

Formação Inicial e Continuada (FIC). 

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 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, com base no que 

preceitua Dias (2009), que ensino com extensão e pesquisa aponta para a formação 

contextualizada como parte intrínseca da essência do que constitui o processo 

formativo, promovendo uma nova referência para o processo pedagógico e para 

dinâmica da relação professor-aluno, o que 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 Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. 

 
1.1.3 MISSÃO INSTITUCIONAL 
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 Com base nos Regimentos Geral e Interno do IFPB, a missão do IFPB – 

Campus Picuí é a formação e qualificação de cidadãos críticos e criativos, aptos à 

atuação profissional nos diversos segmentos da economia humana, em sintonia com 

as exigências do mercado de trabalho, com vistas ao desenvolvimento social, 

econômico, político e cultural local, regional e nacional, em razão da produção e 

transferência de tecnologias sociais voltadas à preservação ambiental e melhoria da 

qualidade de vida de todos e, com isso, constituindo-se em centro referencial em 

ensino, pesquisa e extensão na área tecnológica. 

 

1.1.4 VALORES E PRINCÍPIOS  

 

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

autonomia da Gestão Institucional democrática a partir de uma administração 

descentralizada tendo como referência os seguintes princípios: 

 

a) Ética – Requisito básico orientador das ações institucionais; 

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

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

c) Inovação – Buscar soluções às demandas apresentadas; 

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

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

cada campus; 

f) Transparência – Disponibilizar mecanismos de acompanhamento e de conhecimento 

das 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. 

 

1.1.5 FINALIDADES  

 

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

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

profissional e tecnológica, contemplando os aspectos humanísticos, nas diferentes 

modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e 

tecnológicos com sua prática pedagógica. 

 O Instituto Federal da Paraíba atuará em observância com a legislação vigente 
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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 de Educação, Ciência e Tecnologia 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. 

 

 

1.1.6 OBJETIVOS  
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 Observadas suas finalidades e características, são objetivos do Instituto Federal 

da Paraíba: 

 

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: 

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

setores da economia; 

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

pedagógica, com vistas à formação de professores para a educação básica, 

sobretudo, nas áreas de ciências e matemática e da educação profissional; 

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

os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; 

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

visando à  formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; 

 cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado que contribuam e)

para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e 

tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica. 

 

 

1.2 CONTEXTO DO CURSO 

 



17 

 

1.2.1 DADOS GERAIS 
 

Denominação: Curso Técnico em Mineração 

Forma: Subsequente 

Eixo Tecnológico: Recursos Naturais 

Duração: 02 (dois) anos 

Vigência: A partir do Semestre 2009.2 

Carga Horária: 1.417 horas 

Estágio 360 horas 

Carga Horária Total 1.777 horas 

Turno de Funcionamento: Integral Matutino Vespertino Noturno Totais 

Vagas Semestrais: – – 40 – 40 

 

 

1.2.2 JUSTIFICATIVA 

 

O presente documento trata do Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível 

Médio Subsequente em Mineração do Campus de Picuí. Este projeto está 

fundamentado nas bases legais e nos princípios norteadores explicitados na LDB nº 

9394/96 e no conjunto de leis, decretos, pareceres e referências curriculares que 

normatizam a Educação Profissional no sistema educacional brasileiro, bem como nos 

documentos que versam pela formação integral do profissional-cidadão. Estão 

presentes também, como marco orientador desta proposta, as decisões institucionais 

traduzidas nos objetivos deste documento e na compreensão da educação como uma 

prática social, que se materializam na função social do IFPB de oferecer educação 

científico–tecnológico–humanística. Educação que busca promover a formação de 

cidadãos crítico-reflexivos com competente técnica e com ética, comprometidos 

efetivamente com as transformações sociais, políticas e culturais. Além disso, dar 

condições de atuar no mundo do trabalho, através da formação inicial e continuada de 

trabalhadores; da educação profissional técnica de nível médio; da educação 

profissional tecnológica de graduação e pós-graduação; e da formação de professores. 

O grande desafio a ser enfrentado na busca de cumprir essa função é o de 

formar profissionais que sejam capazes de lidar com a rapidez da produção dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos e de sua transferência e aplicação na 

sociedade em geral e no mundo do trabalho, em particular. 

Diante dessa constatação, a possibilidade de formar pessoas capazes de lidar 

com o avanço da ciência e da tecnologia e dele participar de forma proativa deve 

atender a três premissas básicas: formação científico–tecnológico–humanística sólida, 
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flexibilidade para as mudanças e educação continuada. 

Por outro lado, o IFPB já é uma Instituição de educação profissional com 

tradição na formação de profissionais na área de Mineração e Geologia. Apesar do 

pouco tempo de implantação temos egressos do curso de mineração trabalhando, na 

região e em outras unidades da federação, em empresas ligadas ao setor mineral 

brasileiro. Quando a Diretoria de Desenvolvimento do Ensino propõe a realização do 

Curso Técnico de Mineração, tem em vista ampliar cada vez mais a formação de 

profissionais voltados para essa área e consolidar o status conseguido com dedicado 

trabalho da equipe de docentes e egressos. Visa também a uma maior sinergia com o 

setor produtivo e com a sociedade em geral pela sintonia com os avanços tecnológicos 

e com a realidade regional e o profundo conhecimento das necessidades do setor 

mineral brasileiro. A iniciativa de realização deste curso se coaduna com as políticas 

da maioria das grandes empresas que estão aumentando seus investimentos na 

pesquisa mineral e na extração e beneficiamento, principalmente, na região de 

abrangência do campus de Picuí. 

De acordo com o Departamento Nacional de Produção Mineral, doravante 

DNPM, através do Sumário Mineral 2011, a indústria siderúrgica mostrou forte 

recuperação em 2010. A produção mundial de aço bruto totalizou 1,4 bilhão de 

toneladas, aumentando 14,9% em relação ao ano anterior. A produção brasileira 

representou 2,3% da produção mundial e 53,1% da produção da América Latina. A 

produção mundial de ferro-gusa foi 6,9% maior que a registrada em 2009, atingindo 1  

bilhão de toneladas e o Brasil participou com 3,1% dessa produção (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1 – Produção Mundial da Siderurgia - 2010 

 

Os investimentos no setor siderúrgico em 2010 somaram US$ 4,5 bilhões. A 

ThyssenKrupp CSA Companhia Siderúrgica do Atlântico (Distrito Industrial de Santa 
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Cruz/RJ) iniciou suas operações em 2010 e atingirá a capacidade total de produção 

(5,0Mt/ano) em 2012. A Siderúrgica Norte Brasil – SINOBRAS está investindo R$ 1,5 

bilhão para elevar em 20,0% a produção na Usina de Marabá/PA. Em 2010 a 

Votorantim Siderurgia colocou em operação a Usina de Resende/RJ, que tem 

capacidade de produção de 1,0 Mt de aço bruto/ano. Os investimentos foram da ordem 

de R$1,1bilhão. A Gerdau vai investir R$718,0 milhões para atender à demanda da 

construção civil e indústria automotiva. Os investimentos serão destinados à expansão 

da usina de aços especiais de Pindamonhangaba (SP) dos atuais 700mil para 1,2 

milhões de toneladas em 2012. 

O faturamento da indústria siderúrgica em 2010 foi de R$63,8 bilhões (+14,5% 

em comparação com 2009). O número de empregados totalizou 137.948 (+22,4%), 

sendo 70.083 diretos e 67.865 terceirizados. O recolhimento de impostos (IPI, ICMS e 

outros) atingiu R$ 8,2bilhões (+34,4%). 

Com relação ao mercado de Alumínio o quadro também nos é favorável. As 

reservas mundiais de bauxita em 2010 somaram 27,4 bilhões de toneladas. O Brasil 

detém 9,5% desse total, sendo 96% de bauxita tipo metalúrgico e 4% refratária. As 

reservas brasileiras mais expressivas (95%) estão no Estado do Pará, que têm como 

principais concessionárias as empresas MRN, Vale, ALCOA e CBA. A produção 

mundial de bauxita em 2010 voltou a crescer (3,2%) em relação a 2009, após a crise 

mundial que afetou o comércio global. O Brasil apresentou crescimento ligeiramente 

superior à média (3,6%) respondendo por 14% da produção mundial, ficando atrás da 

Austrália e da China. De acordo com o IAI-2011 (International Aluminium Institute), a 

produção de alumina em 2010 foi de 56,4 milhões de t contra 53,7 milhões de t em 

2009 (recuperação de 5%). De acordo com o USGS (U.S. Geological Survey), a 

produção mundial de alumínio atingiu 41,4 milhões de t, uma recuperação de 11% em 

relação a 2009, puxada principalmente pelo aumento na produção chinesa (30%). 

A Alcoa anunciou que a produção de alumina em São Luis (MA) aumentará 

gradualmente. A fábrica se recupera da falha ocorrida no seu descarregador de 

bauxita. Sua plena capacidade produzirá 3,5 milhões de t/ano de alumina. A Novelis 

anunciou investimento de US$ 300 milhões na ampliação das operações de laminação 

de alumínio em Pindamonhangaba (SP). A CBA deverá instalar mais uma linha de 125 

mil t de alumínio, entretanto, enfrenta custos de energia. 

A Vale concluiu a transferência de todas as suas participações na área do 

alumínio: Alumínio Brasileiro (Albras), Alumina do Norte do Brasil (Alunorte) e 

Companhia de Alumina do Pará (CAP) para a Norsk Hydro. De acordo com os termos 
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do acordo, a Vale, através de suas subsidiárias integrais, transferiu para a Hydro 51% 

do capital total da Albras; 57% do capital total da Alunorte; 61% do capital total da 

CAP. 

No que diz respeito a nossa região podemos citar a Bentonita, rocha constituída 

essencialmente por Argilominerais do grupo das Esmectitas, que se origina mais 

frequentemente das alterações de cinzas vulcânicas. Seu nome faz alusão a um 

depósito de argila Esmectítita na região de Fort Benton, Wyoming (EUA). As 

Bentonitas caracterizam-se por apresentar: (1) partículas muito finas; (2) elevada carga 

superficial; (3) alta capacidade de troca catiônica; (4) elevada área superficial; e (5) 

inchamento quando em presença de água. Essas características resultam em 

propriedades que determinam o seu uso industrial. Dentre as principais utilizações 

desta argila, estão: (a) componente de fluidos utilizados para perfuração de poços de 

petróleo; (b) aglomerante de areias de moldagem usadas em fundição; (c) pelotização 

de minério de ferro; (d) descoramento de óleos e clarificação de bebidas; (e) 

impermeabilizante de solos; (f) absorvente sanitário para animais de estimação; (g) 

carga mineral em produtos farmacêuticos, rações animais, produtos cosméticos e 

outros; (h) agente plastificante para produtos cerâmicos; (i) composição de cimento, 

entre outros.  

As reservas mundiais de Bentonita são abundantes e por isso sua estimativa 

não vem sendo publicada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). As 

reservas lavráveis nacionais são de 31.388 x 10³ t. Em termos de participação nas 

reservas, o estado do Paraná concentra 48,2% do total, o estado da Paraíba 24,5%, 

São Paulo 17,9% e a Bahia 9,4%. 

A bentonita, por ser utilizada como um mineral industrial, tem sua dinâmica de 

demanda/oferta profundamente afetada pelo desempenho econômico dos setores 

produtivos que a utilizam como insumo e, consequentemente, depende do 

desempenho econômico dos países consumidores. A produção mundial de Bentonita 

em 2010 aumentou em 8,87%. Esse aumento revela uma recuperação dos setores 

consumidores dessa substância em relação à crise iniciada em 2008, que causou 

diminuição no consumo e na produção no ano de 2009. 

Os investimentos das empresas na produção da Bentonita para o ano de 2010 

somaram a quantia de R$ 2.583.739,00. Esses investimentos localizaram-se nas 

seguintes áreas: geologia e pesquisa mineral, 2%; infraestrutura, 59%; caracterização 

tecnológica do minério, 1%; inovações tecnológicas e de sistemas, 7%; aquisição e/ou 

reforma de equipamentos, 21%; saúde e segurança do trabalho, 7%; e meio ambiente, 
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3%. Quanto à distribuição geográfica, os investimentos localizaram-se principalmente 

nos seguintes estados: 47,81% na Paraíba, 32,06% em São Paulo e 20,13% na Bahia. 

Em relação ao ano de 2009, houve um aumento de 48,27% nos investimentos, o que 

mostra uma recuperação do setor produtivo frente à crise de 2008. Os investimentos 

previstos para os próximos três anos na mineração e beneficiamento da Bentonita no 

Brasil foram apurados em R$ 5.298.000,00. 

Os minerais industriais são um nicho de oportunidades ainda pouco explorado 

no Brasil. Evidências na literatura científica e nos anuários de produção do setor 

mostram que um país atinge sua maturidade industrial quando o valor da produção de 

não metálicos supera o da produção de metálicos. Isto aconteceu na Inglaterra no 

século XIX, nos Estados Unidos no início do século XX, na Espanha no começo dos 

anos 70, na Austrália no final dos anos 80 e no Brasil ainda não aconteceu. Logo, o 

desafio para o setor da Bentonita é a descoberta e difusão das propriedades e usos 

industriais do mineral de forma a popularizar seu uso. 

O elemento berílio (Be) está presente em diversos minerais, porém, o mineral 

berilo (Be3Al2Si6O18) é comercialmente o mais importante. As reservas oficiais desse 

minério em nosso país são pouco representativas, com teores entre 10 a 12% de BeO. 

Encontra-se em rochas pegmatíticas, distribuídas nos estados de Minas Gerais, Goiás, 

Bahia, Ceará e também está presente em muitas ocorrências minerais e garimpos da 

região do Curimataú Paraibano. 

De acordo com o United States Geological Survey (USGS), estima-se que a 

reserva mundial de berílio em 2010 seja superior a 80.000 t., encontrada 

principalmente em depósitos pegmatíticos, rocha característica da nossa região. Os 

Estados Unidos, principais consumidores e fornecedores de concentrado e de produtos 

manufaturados de berílio, são detentores de 65% da reserva mundial de berílio. 

Destaque deve ser dado ao depósito não pegmatítico de Spor Mountain, no Estado de 

Utah - EUA, onde as reservas medidas estão em torno de 16.000 t de berílio contido, 

provenientes do minério Bertrandita (Be4Si2O7). 

O mundo dispõe de grandes depósitos de interesse comercial de caulim, os 

quais têm ampla distribuição no planeta e são geologicamente classificados de acordo 

com sua gênese: depósitos primários, resultantes da alteração hidrotermal ou 

intempérica de rochas cristalinas; e em depósitos secundários, resultantes dos 

processos de erosão e deposição. Essas reservas mundiais são abundantes, sendo 

destaque a quantidade e qualidade do caulim encontrado no Brasil, utilizado 

principalmente como carga e cobertura na indústria de papel. As reservas brasileiras 
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(medidas e indicadas) somam 7,3 bilhões de toneladas. São grandes reservas de 

origem sedimentar (97%) localizadas nos seguintes estados da região norte do país: 

Pará, cujos detentores são a Imerys Rio Capim Caulim S/A–IRCC, Pará Pigmentos 

S/A–PPSA e Companhia Brasileira de Equipamento-CBE; Amapá, a CADAM; e 

Amazonas, a Mineração Horboy Clays Ltda. Vale destacar que a região de Junco do 

Seridó, na Paraíba, tem parte de sua economia apoiada na produção de Caulim. 

O mapa de produção mundial de caulim tem se apresentado ao longo dos anos 

concentrado em determinados lócus. Assim, 66,5% da produção encontram-se em 

apenas 6 países: EUA, Uzbequistão, Alemanha , República Tcheca, Brasil e Reino 

Unido. Apesar de o Brasil responder por apenas 6,8% da produção mundial, é o único 

país que disponibiliza aos mercados (interno e externo) grandes quantidades do 

minério beneficiado, principalmente para o mercado externo (98%). 

É certo que as grandes empresas exportadoras deverão retomar o aumento de 

suas produções e, dependendo do crescimento da demanda externa, haja novas 

expansões de suas capacidades de produção. 

No mundo os principais depósitos exploráveis de mica se concentram nos 

seguintes países: Rússia, Finlândia, Estados Unidos, República da Coréia, França, 

Canadá, Índia e Brasil. No Brasil as reservas de minérios de mica em pegmatitos, mica 

xistos e granitos chegam à casa dos 4 mil toneladas, localizadas nos estados da Bahia, 

Ceará, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais 

e Rio de Janeiro. Existem várias ocorrências de mica na região de Pedra Lavrada, no 

entanto, são exploradas de forma artesanal por garimpeiros e a produção direcionada 

para outros estados e países. 

A oferta mundial de mica em 2010 foi de 347 mil toneladas, o que representou 

um crescimento de, aproximadamente, 2% em relação ao ano anterior. No exercício de 

2010, a Rússia, Finlândia e Estados Unidos foram os maiores produtores mundiais de 

fragmentos (pó) e flocos de mica. 

Em 2010 foi registrado um aumento da ordem de 13% nos valores de reservas 

mundiais de molibdênio (Mo), totalizando 9,8 milhões de toneladas métricas. Em 

termos geológicos, o molibdênio ocorre principalmente como sulfeto de molibdênio 

(Molibdenita – MoS2), com teores de 0,01 a 0,5% em depósitos tipo molibdênio pórfiro 

ou como subproduto de minérios de cobre pórfiro. Outras formas de mineralizações 

com expressão econômica podem estar associadas a Greisens e/ou Escarnitos. De 

acordo com a Tabela 2, China, Estados Unidos da América e Chile respondem por 

cerca de 81% da oferta global. Entretanto, dentre estes países, os EUA e o Chile 
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apresentaram incrementos mais expressivos em sua produção anual. 

 

 

Tabela 2 – Reservas e Produção Mundial de Molibdênio 

 

A produção mundial de molibdênio acompanhou a expansão do quadro global 

de reservas. A alta produtiva de aproximadamente 5,6% em 2010 denota a retomada 

do crescimento econômico das cadeias produtivas da siderurgia, as quais foram 

afetadas pelo arrefecimento econômico provocado pelo quadro recessivo do biênio 

2008/2009. 

Não há dados oficiais de lavra e produção de molibdênio no Brasil. Não obstante 

trabalhos de pesquisa realizados na região de Currais Novos (RN) apontam recursos 

geológicos (sem demonstração de viabilidade técnico-econômica) da ordem de 

300.000 t de minério de molibdênio com teores abaixo de 1%. 

A produção mundial de rochas ornamentais atingiu em 2010 estimadamente, 

cerca de 111,5 milhões de toneladas, com a China respondendo por cerca de 29,6% 

deste total. As exportações mundiais foram estimadas em 45 milhões de toneladas 

(rochas brutas e beneficiadas). Segundo dados do Anuário Mineral Brasileiro (AMB), as 

reservas recuperáveis (30% das reservas medidas) são da ordem de 6 bilhões de m3 

de rochas ornamentais no Brasil. Não existem estatísticas consolidadas sobre as 

reservas mundiais. Conforme dados estimados pela Associação Brasileira de Rochas 

Ornamentais - Abirochas, que considera índices do desempenho das exportações e do 

consumo interno, o Brasil se colocaria em 5° lugar no ranking mundial tanto em 

produção como nas exportações, que atingiram 2,24 milhão de t e US$ 959 milhões.  

Cerca de 90% da produção nacional estão presentes nos estados do ES, MG, 

BA, CE, PR, RJ, GO e PB. Apesar de MG produzir um percentual menor de granitos, 

destaca-se pela produção de ardósias, quartzitos folheados e pedra-sabão (esteatito). 

Existem no Brasil 18 Arranjos Produtivos Locais (APLs) ligados a rochas ornamentais 
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em 10 estados. Segundo a Abirochas, estima-se que a cadeia produtiva de rochas no 

Brasil tenha cerca de 7.000 marmorarias, 2.200 empresas de beneficiamento, 1.600 

teares, 1.000 empresas dedicadas à lavra – com cerca de 1.800 frentes ativas e 

legalizadas, em cerca de 400 municípios e cerca de 135.000 empregos diretos. 

Já se observa a retomada de novos projetos em novas áreas produtoras por 

todo o interior do Brasil. O Serviço Geológico do Brasil, antiga Companhia de 

Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM), lançou o livro “Rochas Ornamentais da 

Amazônia”. Por sua vez, o DNPM está apoiando a legalização de diversas áreas 

produtoras de rochas, garantindo a geração de emprego e renda regionais, buscando a 

competitividade. Também já podem ser citados diversos projetos de aproveitamento de 

rejeitos de placas de quartzitos em areia artificial (Pirenópolis-GO, Várzea-PB) e 

geração de peças para mosaicos, com agregação de valor. 

O tântalo (Ta) ocorre principalmente na estrutura dos minerais da série 

Columbita-Tantalita (Mg, Mn, Fe)(Ta,Nb)2O
6, presentes em rochas graníticas \ 

pegmatitos e alcalinas. As reservas mundiais em 2010 são de aproximadamente 130 

mil toneladas de metal contido. As reservas brasileiras de tântalo contido estão 

estimadas em 87 mil t. Brasil e Austrália são os países com as maiores reservas de 

tântalo do mundo com 59% e 36% respectivamente. 

As reservas brasileiras de tântalo estão localizadas principalmente na Mina do 

Pitinga (Mineração Taboca), localizada no município de Presidente Figueiredo - AM, de 

propriedade do grupo peruano MINSUR S.A. As reservas lavráveis nesta mina são de 

cerca 175 mt de minério (Columbita-Tantalita), com 35 mil toneladas de Ta2O5 contido, 

ocorrendo ainda Criolita (Na3AlF6) e outros minerais portadores de Li, Y, U, Th, TR e 

Zr, dentre outros. Também existem ocorrências relacionadas à Província Pegmatítica 

de Borborema, situada na região nordeste, destacando-se os estados da Paraíba, Rio 

Grande do Norte e Ceará. Na Bahia, as ocorrências estão associadas a xistos e 

pegmatitos da Faixa de Dobramentos Araçuaí. No estado do Amazonas podem ser 

citadas inúmeras ocorrências no Alto e Médio Rio Negro, situadas nos municípios de 

Barcelos e São Gabriel da Cocheira. Existem também ocorrências nos estados de 

Roraima, Rondônia, Amapá, Minas Gerais e Goiás. 

A produção mundial de concentrado de titânio em 2010 foi de 6,4 Mt, um 

aumento de aproximadamente 10% em relação ao total produzido no ano de 2009, 

consequência da retomada do crescimento econômico mundial após a crise de 2008. 

Aproximadamente, 91% da produção mundial de titânio são obtidas da ilmenita 

(Fe2+TiO3), mineral de titânio de ocorrência mais comum, enquanto que o restante 
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vem do rutilo (TiO2), mineral com maior teor de titânio, porém mais escasso. As 

reservas de titânio na forma de ilmenita e rutilo totalizaram em 2010 aproximadamente 

650 Mt, sendo que mais da metade dessas reservas estavam concentradas em três 

países: China (30,77%), Austrália (15,38%) e Índia (13,08%). As reservas brasileiras 

de ilmenita e rutilo estavam em 3 Mt e representavam apenas 0,5% das reservas 

mundiais. Os maiores produtores mundiais de titânio foram: Austrália (21,1%), África 

do Sul (19,5%), Canadá (10,9%) e China (9,4%). O Brasil é o maior produtor da 

América Latina, tendo produzido em 2010 aproximadamente 2% da produção mundial 

de titânio. 

Os principais municípios produtores de titânio no Brasil são Mataraca (PB), 

Santa Bárbara de Goiás (GO), Floresta (PE) e São Francisco de Itabapoana (RJ). A 

produção brasileira de titânio concentrado, que havia registrado uma queda 

significativa entre 2008 e 2009 (-57,5%), teve um acentuado crescimento entre 2009 e 

2010, quando a produção subiu de 41.900 t para 125.900 t, um aumento de 

aproximadamente 200%. No ano de 2010, três empresas beneficiaram titânio no Brasil: 

Millenium Inorganic Chemicals Mineração Ltda., Titânio Goiás Mineração Indústria e 

Comércio Ltda., e Indústrias Nucleares do Brasil S/A, sendo a Millenium Inorganic 

Chemicals responsável por mais de 65% da produção nacional de titânio beneficiado. 

A DuPont Titanium Technologies, maior fabricante de dióxido de titânio do 

mundo, anunciou um aumento de preço líquido de US$ 300 por tonelada métrica, ou 

conforme permitido por contrato, para todos os graus de dióxido de titânio da empresa 

vendidos na América Latina. No Vietnã, políticas públicas estão sendo utilizadas para 

diminuir as exportações de Ilmenita, controlar a mineração ilegal e promover o 

desenvolvimento de produtos de titânio com maior valor agregado. Na Suíça, cientistas 

alertam a população sobre a possibilidade das nanopartículas de dióxido de titânio 

(presente em diversos produtos de uso cotidiano, tais como protetor solar e creme 

dental) provocar efeitos nos pulmões similares aos causados pelo amianto, inclusive 

causando câncer. 

No que diz respeito ao tungstênio no Brasil, ele é encontrado nos minerais 

Scheelita (CaWO4) e Wolframita (Fe, Mn)WO4. Em 2010, as reservas lavráveis de W 

totalizaram cerca de 40 mil toneladas. Destas, cerca de 70% advêm dos recursos de 

Scheelita do Estado do Rio Grande do Norte, região de Currais Novos, próximo a Picuí, 

e são caracterizadas pelo elevado teor de WO3. As reservas oriundas dos depósitos de 

Wolframita estão nos Estados do Pará (17%) e Rondônia (13%). 

Os dados sobre a produção de Scheelita, aqui apresentados, considerou as 
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informações das minas Barra Verde, Boca de Lage e Brejuí, situadas no município de 

Currais Novos/RN, operadas pelas empresas: Mineração Barra Verde, Mineração Boca 

de Lage e Mineração Tomás Salustino, respectivamente. A empresa Shamrock 

Minerals do Brasil, responsável pela Mina Retiro, localizada no mesmo município, 

prorrogou o início das operações. A empresa Metais do Seridó S/A, responsável pela 

Mina Bodó, no município de Bodó/RN, arrendou totalmente a concessão de sua lavra 

para a empresa Bodó Mineração Ltda. no final de 2009. 

A empresa canadense Largo Resources Ltd. anunciou em 09/agosto/2010 que 

concluiu o estudo do projeto para tratamento e recuperação de tungstênio a partir de 

pilhas de rejeitos depositados durante o processamento nas Minas Barra Verde e Boca 

de Laje, que têm operado de forma intermitente desde o início da década de 1940. 

O aproveitamento médio previsto no projeto é de 45% de WO3. A construção da 

planta de beneficiamento iniciou em setembro de 2010 e as primeiras entregas são 

esperadas no primeiro semestre de 2011. 

A implantação do Gasoduto Assu-Seridó, na região do Seridó/RN, irá garantir a 

distribuição da produção nas regiões de mineração. Além disso, no Estado do Rio 

Grande do Norte as empresas recebem benefícios fiscais atraentes, redução de 

tributação para minerais de 12% para 7,2. 

A importância do setor mineral para o desenvolvimento sócio-econômico 

autossustentado do semiárido nordestino já foi diagnosticado por inúmeros estudos de 

entidades como o Banco Mundial, SEBRAE, BND, entre outros. Resultados desses 

estudos ressaltam, inclusive, a atividade mineral como uma das poucas alternativas 

para a economia regional. Praticamente, todos os estados nordestinos desenvolvem 

importantes programas de apoio e fomento ao setor a exemplo do EMPREENDER 

PARAÍBA, programa de política pública de microcrédito e fomento ao 

empreendedorismo e a inovação, que muito tem apoiado a cooperativa de garimpeiros 

de Picuí. 

O cenário do mundo moderno já vem há tempos se caracterizando, de um lado, 

por uma acelerada mudança, provocada principalmente pelo avanço, rapidez e 

qualidade das tecnologias produtivas; de outro, por uma transformação progressiva da 

orientação econômica, marcada fundamentalmente por intensa competitividade interna 

e externa, resultante da quebra de barreiras comerciais entre as nações e a formação 

de blocos hegemônicos. 

O IFPB, além de desempenhar o seu próprio papel na qualificação e 

requalificação de recursos humanos, dá suporte tecnológico às diversas instituições de 
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ensino, pesquisa e extensão, bem como apoio às necessidades tecnológicas 

empresariais. Essa atuação não se restringe ao estado da Paraíba, mas 

gradativamente vem se consolidando dentro do contexto macro-regional delimitado 

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

A chegada do IFPB a Picuí traz inovação e tecnologia ao desenvolvimento de 

profissionais, dando-lhe suporte à economia, visto seu dinâmico comércio. 

Finalmente, justifica-se a implantação deste curso a composição crítica 

altamente capacitada do corpo de docentes do IFPB, cuja maioria mestres e doutores 

com experiência profissional em atividades da geologia e mineração e docência. 

Assim sendo, o principal objetivo do curso é formar profissionais técnicos na 

área de Mineração, conscientes do exercício de sua cidadania com competentes 

técnica e ética, com elevado grau de responsabilidade social, contemplando 

habilidades gerenciais próprias da área de prospecção e pesquisa mineral com a 

qualidade exigida pelo mercado e pela sociedade. 

Nessa perspectiva, o IFPB propõe-se a oferecer o Curso Técnico de Nível Médio 

em Mineração, na forma subsequente, modalidade presencial, por entender que 

contribuirá para a elevação da qualidade dos serviços prestados à sociedade, 

formando o Técnico em Mineração, através de um processo de apropriação e de 

produção de conhecimentos científicos e tecnológicos, capaz de impulsionar o 

desenvolvimento econômico da Região. 

 

 

 

2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
  

2.1 CONCEPÇÃO DO CURSO 
 
 
 O Curso Técnico em Mineração se insere no eixo tecnológico Recursos Naturais 

norteando-se pelas legislações específicas e demais ações previstas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI e regulamentos internos do IFPB.  

 A concepção de uma formação técnica que articule trabalho, cultura, ciência e 

tecnologia é o princípio que sintetiza todo o processo formativo por meio de estratégias 

pedagógicas apropriadas e recursos tecnológicos articulados, de forma a oferecer um 

curso técnico com o mesmo nível de qualidade daqueles ofertados na forma integrada. 

 O currículo do Curso Técnico em Mineração será fundamentado nos 

pressupostos de uma educação de qualidade, com o propósito de formar um 
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profissional/cidadão que, inserido no contexto de uma sociedade em constante 

transformação, atenda às necessidades do mundo do trabalho com ética, 

responsabilidade e compromisso social. 

  

2.1.1 OBJETIVOS  

 
 

2.1.1.1 Objetivo Geral 
 

 
Formar profissionais técnicos de nível médio aptos ao desenvolvimento de suas 

funções no campo de trabalho, com maior perspectiva de empregabilidade nas áreas 

de produtos e serviços mineiros, com reconhecida competência técnico-política e ética. 

Além disso, torná-los disseminadores de uma nova cultura de utilização da mineração, 

em todos os espaços possíveis do setor, primando por um elevado grau de 

responsabilidade social, de segurança e de saúde dos trabalhadores e a proteção ao 

meio ambiente, numa concepção de crescimento através do desenvolvimento 

sustentável do planeta, desenvolvendo um conjunto de habilidades e competências 

que proporcione as condições necessárias ao profissional formado no curso de 

Mineração se posicionar em qualquer área da Indústria Mineral. 

 

2.1.1.2 Objetivos Específicos 
 
 

 Compreender a origem, formação, dinâmica e os recursos minerais da Terra, 

bem como a origem, formação, propriedades físicas e químicas, classificação, 

uso e importância dos minerais através do uso adequado de equipamentos de 

laboratórios usados na sua caracterização, visando aplicações na mineração e 

geologia; 

 Identificar os processos de recuperação ambiental de áreas degradadas através 

da revegetação, construção de barragens e depósitos de rejeitos, identificando e 

reconhecendo processos de reaproveitamento e reuso dos rejeitos do 

tratamento de minérios, propondo alternativas com vistas à recuperação do 

meio ambiente; 

 Identificar os principais depósitos minerais, conhecer as suas gêneses e 

características, reconhecer quais associações de minerais possuem interesse 

econômico e ter conhecimento da vocação geológica dos litotipos para cada um 

dos depósitos minerais; 
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 Conhecer as propriedades, o comportamento dos maciços rochosos submetidos 

a tensões ou variações das suas condições iniciais e os elementos necessários 

para atuação em projetos de engenharia (obras subterrâneas, fundações de 

barragens, taludes, etc.); 

 Entender e aplicar métodos e técnicas de uso corrente no desenvolvimento de 

trabalhos mineiros a céu aberto, executar e supervisionar o plano de lavra a céu 

aberto, controlar a produção de minérios e a disposição de rejeitos na 

mineração a céu aberto, supervisionar o carregamento e transporte de minérios, 

monitorar a estabilidade de taludes, executar serviços de drenagem na 

mineração a céu aberto, aplicar medidas de controle e proteção ambiental para 

os impactos gerados pela lavra a céu aberto; 

 Analisar e executar o plano de lavra Subterrânea, definir os métodos de 

organização do trabalho da frente de desenvolvimento na lavra subterrânea, 

elaborar e interpretar mapas e perfis topográficos e geológicos na mineração 

subterrânea, executar e supervisionar amostragem em frentes de lavra 

subterrânea, identificar e prevenir as diluições de minério na lavra subterrânea, 

identificar as técnicas de disposição de estéril na lavra subterrânea, identificar e 

aplicar os métodos de estabilização de maciços terrosos e rochosos em minas 

subterrâneas, identificar equipamentos de transporte e carregamento na lavra 

subterrânea; 

 Conhecer e aplicar as leis que regulam o setor mineral no âmbito da legislação 

mineral e ambiental pertinentes, de forma tal que se possa associar as 

atividades profissionais dentro do trinômio mineração, meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável. 

 Identificar e operar os equipamentos de cominuição, classificação e 

concentração, identificar os princípios técnicos da cominuição, classificação e 

concentração, operar equipamentos de cominuição, classificação e 

concentração, controlar suas variáveis operacionais, auxiliar na manutenção de 

equipamentos de cominuição, classificação e concentração, auxiliar na 

realização de ensaios de processo; 

 Conhecer os vários métodos de exploração e beneficiamento de rochas 

ornamentais, além de conceitos e procedimentos sobre a atuação profissional 

do técnico no seu processo produtivo; 

 Supervisionar trabalhos de Desmonte de Rocha, planejar e executar plano de 

fogo a céu aberto e subterrâneo, fiscalizar os procedimentos de manuseio, 
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transporte e armazenagem das substâncias explosivas e seus acessórios, 

monitorar a estabilidade dos taludes Remanescentes, efetuar plano de fogo em 

minas a céu aberto e subterrâneas; 

 Dominar os aspectos económicos e financeiros próprios das empresas de 

recursos minerais e projetos de engenharia geológica e mineira e a preparação 

para a adequada inserção no mercado de trabalho. 

 

2.1.2 COMPETÊNCIAS  

 

As competências para o Curso Técnico em Mineração são: 

 Desenvolver trabalhos topográficos e geodésicos; 

 Ter iniciativa, responsabilidade e espírito empreendedor, exercer liderança, 

saber trabalhar em equipe, respeitando a diversidade de ideias e ter atitudes 

éticas, visando o exercício da cidadania e a preparação para o trabalho; 

 Elaborar estudos relativos à exploração de bens minerais; 

 Desenvolver trabalhos de prospecção e pesquisa para cubagem de jazidas e 

determinação de seu valor econômico; 

 Dar suporte em assuntos legais relacionados com a lavra e beneficiamento 

mineral e suas operações acessórias; 

 Executar trabalhos de prospecção e pesquisa para a cubagem de jazidas e 

determinação de seu valor econômico, emissão de pareceres em assuntos 

legais relacionados com a especialidade, realização de perícias e 

arbitramentos referentes às matérias pertinentes; 

 Planejar, executar, gerenciar, avaliar e fiscalizar projetos e/ou serviços que 

visem ao conhecimento e a utilização racional dos recursos naturais e do 

ambiente; 

 Otimizar o aproveitamento tecnológico dos recursos minerais e energéticos, 

mas sob o enfoque de mínimo impacto ambiental;  

 Pesquisar novas alternativas de exploração, conservação e gerenciamento 

de recursos hídricos; 

 Fornecer bases para o planejamento da ocupação urbana e para a previsão 

e prevenção de riscos de acidentes por desastres naturais e aqueles 
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provocados pelo homem; 

 Construir uma visão ética, pró-ativa, criativa e empreendedora no 

enfrentamento das demandas do mercado de trabalho e da sociedade;  

 Inserir o aluno de Mineração em atividades práticas de pesquisa e extensão 

voltadas para a comunidade. 

 

2.1.3 PERFIL DO EGRESSO  

 

 Em consonância com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNCT (2009), 

o egresso do Curso Técnico em Mineração do Campus de Picuí: 

 

Opera equipamentos de extração mineral, sondagem, perfuração, 
amostragem e transporte. Auxilia na caracterização de minérios sob os 
aspectos físico-químico, mineralógico e granulométrico. Executa 
projetos de desmonte, transporte e carregamento de minérios. Monitora 
a estabilidade de rochas em minas subterrânea e a céu aberto. Auxilia 
na elaboração de mapeamento geológico e amostragem em superfície 
e subsolo. Opera equipamentos de fragmentação, de separação 
mineral, separação sólido-líquido, hidrometalúrgicos e secagem. 

 

Desta forma, concluídas as etapas de formação, o Técnico em Mineração terá 

um perfil que lhe possibilite: 

 Pesquisar através de sondagens os recursos minerais disponíveis na natureza; 

 Caracterizar macroscopicamente os diversos minerais e rochas; 

 Acompanhar e executar projetos de perfuração e desmonte de rochas; 

 Monitorar a estabilidade de maciços rochosos; 

 Auxiliar a execução de mapeamentos e amostragens geológicas; 

 Operar equipamentos de cominuição, classificação e concentração de minérios; 

 Elaborar estudos relativos à exploração de bens minerais nos aspectos legais e 

ambientais; 

 Elaborar estudos de recuperação de áreas degradadas, segundo a legislação 

vigente; 

 Implantar rotinas de proteção dos trabalhadores quanto aos quesitos legais de 

higiene e segurança do trabalho; 

 Executar serviços de lavra subterrânea a céu aberto e de rochas ornamentais; 

 Ter habilidades e competências para criar e gerenciar novos negócios dentro 



32 

 

dos modernos conceitos de empreendedorismo, identificando e selecionando 

oportunidades de negócios; 

 Elaborar um plano de negócios. 

 

Deverá, ainda, favorecer o desenvolvimento de habilidades e competências 

referentes à capacidade de liderança, comunicação e relacionamento, criatividade, 

comprometimento com a sustentabilidade do meio ambiente, com a qualidade dos 

produtos e serviços gerados, além de buscar constantemente a sua atualização, 

requisitos essenciais para o sucesso no mundo do trabalho. 

 

2.1.4 POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 Consoante o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos - CNCT (2009), os 

egressos do Curso Técnico em Mineração poderão atuar empresas de mineração e de 

petróleo, empresas de equipamentos de mineração e de consultoria e centros de 

pesquisa em mineração. 

 

2.2 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

 A organização curricular do Curso Técnico Subsequente em Mineração, de 

acordo com o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, a legislação vigente, o 

Regulamento Didático do IFPB e suas necessidades pedagógicas, está estruturado em 

regime semestral, com duração de dois anos, sendo construída de forma constante, 

processual e coletiva, envolvendo todos os sujeitos da comunidade escolar – o que 

proporciona a efetivação de estratégias de integração curricular que venha possibilitar 

a formação de um sujeito que atue de forma consciente, contribuindo para o seu 

desenvolvimento e da sociedade. Para isso, é fundamental perceber as relações 

existentes entre o saber sistematizado e a prática social vivenciada nas diferentes 

esferas da vida coletiva. 

 
2.2.1 FUNDAMENTAÇÃO GERAL 

 

Os Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFPB 

fundamentam-se nas bases legais e nos princípios norteadores explicitados no 

conjunto de leis, decretos, pareceres e referenciais curriculares que normatizam a 

Educação Profissional no sistema educacional brasileiro.  
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Destarte, obedecem ao disposto na Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, no 

Parecer CNE/CEB nº 17/97, de 03 de dezembro de 1997, no Decreto nº 5154, de 23 de 

julho de 2004, na Resolução CNE/CEB nº 04/99, de 22 de dezembro de 1999, no 

Parecer nº 16 de 05 de outubro de 1999, no Parecer CNE/CEB nº 39/04, de 08 de 

dezembro de 2004, na Resolução CNE/CEB nº 1, de 03 de fevereiro de 2005, e nas 

demais normas específicas expedidas pelos órgãos competentes. 

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

decisões institucionais traduzidas nos objetivos, princípios e concepções descritos no 

PDI desta Instituição e na compreensão da educação como uma prática social. 

A organização curricular dos cursos técnicos do IFPB tem por características: 

 Atendimento às demandas dos cidadãos, do mundo do trabalho e da sociedade; 

 Conciliação das demandas identificadas com a vocação, a capacidade 

institucional e os objetivos do IFPB; 

 Estrutura curricular que evidencie as competências gerais da área profissional 

organizada em unidades curriculares. 

O projeto curricular do Curso Técnico em Mineração do Campus Picuí tem sua 

essência referenciada na pesquisa de mercado, identificando a demanda para a 

qualificação profissional das características econômicas do Curimataú e Seridó 

paraibanos e adjacências. 

  Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas a serem preenchidas através do Processo 

Seletivo dos Cursos Técnicos – PSCT, porta de acesso para os cursos técnicos 

ofertados pelo IFPB. 

O currículo do curso está apresentado em sua Organização Curricular e 

desenvolvido de acordo com os planos de disciplinas previstos. 

O Curso Técnico em Mineração será desenvolvido no turno da tarde, com a 

carga horária de 1.417 horas, distribuídas em 04 (quatro) semestres letivos, acrescidas 

de 360 horas destinadas ao estágio supervisionado. 

 Em observância ao CNCT (2009), a organização curricular do Curso Técnico em 

Mineração (Eixo Tecnológico Recursos Naturais) deve contemplar estudos sobre ética, 

desenvolvimento sustentável, cooperativismo, consciência ambiental, normas técnicas 

e de segurança, empreendedorismo, além da capacidade de compor equipes, atuando 

com iniciativa, criatividade e sociabilidade. 

Considerando que a atualização do currículo consiste em elemento fundamental 

para a manutenção da oferta do curso ajustado às demandas do mundo do trabalho e 
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da sociedade, os componentes curriculares, inclusive as referências bibliográficas, 

deverão ser periodicamente revisados pelos docentes, coordenação do curso e 

representante do setor pedagógico, resguardado o perfil profissional de conclusão. 

 Destarte, o currículo 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 curricular, será 

protocolada à Pró-Reitoria de Ensino – PRE, 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 

compuseram 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 da PRE, o processo será encaminhado para apreciação e 

deliberação do Conselho Superior do IFPB, contudo a nova matriz só será aplicada 

após a sua homologação.    

   

2.2.2 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 no PDI da Instituição. 

Para viabilizar aos alunos 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. A esse 

respeito, Freire (1998, p. 77) destaca: 

 

“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 (...)”.  
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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.  

Ao sabor 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 se deve 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 e os aspectos cognitivo e o afetivo. 

Nessa prática, os conteúdos devem possibilitar aos alunos meios para uma 

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

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

correspondência com outros conhecimentos e com sua própria vida. 

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

importante é que o professor, consciente de seus objetivos e dos fundamentos de sua 

prática (...) assuma os riscos – a dificuldade e a insegurança - de construir o seu 

objeto. Faz-se necessário aos professores reconhecer a pluralidade, a diversidade de 

abordagens, abrindo possibilidades de interação com os diversos contextos culturais. 

 Assim, o corpo docente será constantemente incentivado a utilizar metodologias 

e instrumentos criativos e estimuladores para que a 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; 
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 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 Mineração; 

 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; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Visitas técnicas. 
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2.2.3 MATRIZ CURRICULAR 

 
 

 
 

 

 

 

1 9 4 16 23

3 4 8 2 2

50 66,7 33,3 33,3

2 10 17 24

3 2 4 3

50 33,3 66,7 50

3 11 6 18 6 25 19

3 2 4 3

50 33,3 66,7 50

4 12 19 14 26

2 3 3 3

33,3 50 50 50

5 13 20 15 27 16

2 2 3 3

33,3 33,3 50 50

6 14 4 21 6 28 18

3 4 3 8 2

50 66,7 50 33,3

7 15 5 22 29 21

2 4 4 3

33,3 66,7 66,7 50

8

4

66,7

22 21 23 19

366,6 350 383,4 316,6

LEGENDA

N 1417

N P A/S 360

A/S P C 1777

C P P

Carga Horária Total

Carga Horária Estágio Supervisionado

Carga Horária do Curso
NOME DA 

DISCIPLINA

Número da Disciplina

Aulas Semanais

Carga Horária

Pré-Requisito

PLANEJAMENTO E 

GERENCIAMENTO 

AMBIENTAL NA 

MINERAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO 

E TRANSPORTE

LAVRA 

SUBTERRÂNEA

30 SEMESTRE

LEGISLAÇÃO 

MINERAL E 

AMBIENTAL

OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE 

MINA

40 SEMESTRE

GESTÃO DA 

PRODUÇÃO

ECONOMIA 

MINERAL

TRATAMENTO DE 

MINÉRIOS III

EMPREENDE 

DORISMO

MINERALOGIA 

APLICADA

PESQUISA 

MINERAL

HIGIENE E 

SEGURANÇA NO 

TRABALHO

TRATAMENTO DE 

MINÉRIOS I

TOPOGRAFIA

INTRODUÇÃO AO 

TRATAMENTO DE 

MINÉRIOS

DESENHO BÁSICO

PORTUGUÊS 

INSTRUMENTAL

LAVRA DE MINA A 

CÉU ABERTO

TRATAMENTO DE 

MINÉRIOS II

GEOLOGIA GERAL

INFORMÁTICA 

BÁSICA

GEO 

PROCESSAMENTO

GEOLOGIA DE 

MINA

PERFURAÇÃO E 

DESMONTE DE 

ROCHA

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO TÉCNICO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO - CAMPUS PICUÍ

Aulas Semanais

Carga Horária

Aulas Semanais

Carga Horária

Aulas Semanais

Carga Horária

Aulas Semanais

Carga Horária

10 SEMESTRE 20 SEMESTRE

LAVRA E 

BENEFICIAMENTO DE 

ROCHAS 

ORNAMENTAIS

RELAÇÕES 

HUMANAS NO 

TRABALHO

INTRODUÇÃO À 

MECÂNICA DAS 

ROCHAS

INGLÊS 

INSTRUMENTAL

MATEMÁTICA 

BÁSICA
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PLANOS DE DISCIPLINAS  
 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS INSTRUMENTAL 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

SEMESTRE: 1º  

CARGA HORÁRIA: 3 A/S - 60 H/A – 50 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: ANA ANGÉLICA DE LUCENA TAVEIRA ROCHA 

EMENTA 

 O componente curricular Inglês Instrumental aborda a leitura de textos autênticos 
em língua inglesa de gêneros diversos que discorram sobre Mineração.  O 
processo de leitura englobará tanto a compreensão geral e detalhada do texto, 
quanto a sua interpretação.  Para isso, serão considerados a prática de 
estratégias de leitura diversas e o estudo da gramática e vocabulário 
contextualizado, ou seja, observando a função e sentido que as palavras 
exercem no texto lido. 

OBJETIVOS 

Geral 

 
           Ajudar o aprendiz a desenvolver a habilidade de ler, compreender e interpretar 
textos em língua inglesa.  Possibilitar ao aluno a aquisição de termos técnicos em inglês 
e a prática de leitura em língua inglesa de gêneros textuais que serão úteis na carreira 
profissional do discente.  Guiar o aluno na percepção da função e sentido das palavras 
no contexto lido. 
Específicos 

 
           Este componente curricular objetiva levar o aprendiz a: 
 

 Utilizar estratégias de acordo com o objetivo de leitura; 
 Identificar gêneros textuais, através do reconhecimento de marcas tipográficas e 

lexicais; 
 Utilizar o dicionário de maneira eficaz; 
 Reconhecer e identificar elementos que caracterizam a situação de produção de 

um texto (autor, público-alvo, veículo, objetivo, fonte, local, data); 
 Compreender e/ou interpretar ideias/informações veiculadas em textos diversos 

sobre Mineração; 
 Identificar e/ou inferir sentido(s) de expressões/termos contextualizados; 
 Reconhecer elementos de ligação e as ideias por eles expressas; 
 Identificar tempos, modos e vozes do verbo em situação, e identificar e/ou inferir 

sentidos de formas verbais contextualizadas, relacionando emprego e uso de 
formas verbais; 

 Mobilizar, reconhecer e utilizar recursos linguístico-estruturais: grupos nominais, 
estrutura frasal, verbos auxiliares e modais, tempos verbais, referentes, 
conectivos.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
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 O que é leitura; 
 Conscientização de estratégias de leitura que são utilizadas em língua materna; 
 Os processos envolvidos na construção de sentido de um texto; 
 Estudo de textos autênticos de gêneros diversos sobre Mineração; 
 Estratégias de leitura (observação de elementos tipográficos, informação não-

linear e distribuição gráfica do texto; ativação do conhecimento prévio, linguístico 
e textual; identificação de cognatos; skimming; scanning; inferência de palavras 
desconhecidas; identificação de elementos de coesão, referentes e marcadores 
do discurso; reconhecimento de elementos importantes; avaliação das condições 
de produção textual); 

 Formação de palavras; 
 Estudo de grupos nominais; 
 Identificação de ideias principais e de suporte; 
 Distinção entre fatos e opiniões; 
 Localização da introdução, desenvolvimento e conclusão do texto; 
 Identificação da função do texto (informar, persuadir, aconselhar, ordenar, 

instruir, etc); 
 Avaliação do texto lido – posicionamento do leitor diante do fato, ideia ou opinião 

expressa no texto; 
 Utilização eficiente do dicionário convencional e eletrônico; 

Sumarização do texto lido. 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Abordagem interacionista de ensino, onde o professor e aluno trabalham os 
conhecimentos de mundo, linguístico e textual para construir sentido(s) para o 
texto lido; 

 Aulas expositivas e dialogadas; 
 Leitura e discussão de textos de maneira individual e coletiva; 
 Exercícios individuais, em dupla e em pequenos grupos.  

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 Participação do aluno no desenvolvimento das atividades realizadas ao longo da 
disciplina;  

 Observação, ao longo da disciplina, do progresso do desempenho do aluno na 
resolução de atividades individuais e em grupos; 

 Seminário em grupo semestral; 
 Avaliações escritas, atendimento individual ao aluno. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro branco e pincel; 

 Textos autênticos e/ou adaptados em língua inglesa; 

 Data-show. 

BIBLIOGRAFIA 
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Referência/Bibliografia Básica 
 

 Textos de diversos gêneros em língua inglesa sobre Mineração; 
 Dicionários bilíngues (inglês-português; português-inglês). 

 
 

Referência / Bibliografia Complementar 
 

 DELL’ISOLA, Regina Lúcia Péret.  Leitura: inferências e contexto sociocultural. 
Belo Horizonte: Formato Editorial, 2001. 

 
 KLEIMAN, Ângela.  Texto e leitor: aspectos cognitivos da Leitura.  11ª Edição, 

Campinas, SP: Pontes, 2008.  
 

 KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça.  Desvendando os segredos do texto.  São 
Paulo: Cortez, 2002. 

 
 MACHADO, Anna Rachel.  O diário de leituras: a introdução de um novo 

instrumento na escola.  São Paulo: Martins Fontes, 1998. (coord.).  Resenha.  
São Paulo: Parábola, 2004. Resumo. São Paulo: Parábola, 2004. 

 
  Palestra O diário de leituras – escrevendo sobre a própria leitura.  Mesa 

redonda: Atividades de Produção Textual no ensino Fundamental e Médio.  
Seminário O texto na Escola, Salão Internacional do Livro, 1999. 

 
 MARCUSCHI, Luiz Antônio.  Produção textual, análise de gêneros e 

compreensão. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.  
 

 MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 
2000. 

 
 PRESCHER, E.; PASQUALIN, E.; AMOS, E. New Graded English – volumes 1 e 

2. São Paulo: Ed. Moderna, 1997. 
 

 SWAN, M.; WALTER, C. The Good Grammar Book. Oxford: Oxford University 
Press, 2001. 

 
 TORRES, Nelson. Gramática “O Inglês Descomplicado”. 10 ed. Rio de Janeiro: 

Saraiva, 2007. 
 

  



41 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA BÁSICA 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

PERÍODO: 1º 

CARGA HORÁRIA: 3 A/S - 60 H/A – 50 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS DA COSTA 

EMENTA 

A matemática objetiva a comunicação especifica, produção cientifica nas mais variadas 
formas, identificação e solução de problemas afins, com a devida qualidade exigida, 
analisando dados apresentados, investigando e compreendendo fatos que possibilitem 
a sua completa contextualização e equação de problemas do cotidiano. Compreende 
historicamente o avanço ou retrocesso cientifico em diferentes áreas, desenvolvendo 
novas tecnologias e acompanhando seus avanços. 

OBJETIVOS 

Geral: 

 Aplicar técnicas de regra de três simples e composta em situações cotidianas; 

 Aplicar as propriedades e operações da aritmética na resolução de problemas 
reais; 

 Aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução de equações na parte técnica 
utilizada na mineração; 

 Aplicar os conhecimentos adquiridos No estudo de funções com caráter no 
objeto de estudo. 

  Calcular transformações de unidades pertinentes área mineradora;  
 

Específicos: 

 Articular os diversos conhecimentos da área numa perspectiva interdisciplinar e  
aplicar esses conhecimentos na compreensão de questões do cotidiano;  

 Compreender conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas que 
permitam adquirir uma formação científica geral , base da formação profissional, 
aplicando conhecimentos matemáticos na área da mineração. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Regra de três simples e composta; 
Problemas de Porcentagem; 
Problemas de conjuntos; 
Transformações de unidades e potência de 10; 
Resolução de equações do 1o grau e do 2o grau (problemas de aplicação); 
Funções e seus gráficos (aplicações); 
Função Exponencial; 
Logaritmo; 
Funções Trigonométricas 

                                        METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula Expositiva (quadro e pincel); Livros e Apostilas; Softwares dinâmicos; Exploração  
Resolução de situações problemas (Aplicação) dos conhecimento adquirido. 

 Exercícios 

 Avaliações escritas 
 
 
        AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 
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O processo avaliativo será contínuo, por meio de observação na participação nas 
atividades, leitura, produção e reelaboração de textos, trabalhos individuais e coletivos, 
apresentação e discussão de textos e avaliação escrita. 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá por meio de 
atividades que possibilitem ao estudante a apreensão efetiva dos conteúdos. Essas 
atividades serão desenvolvidas por meio de exercícios de revisão, oficinas de leitura, 
produção de textos e estudos dirigidos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro, pincel, transparências, retroprojetor, projetor de imagens, vídeo, DVD, CD.  
BIBLIOGRAFIA 

DANTE, Luiz Roberto. Matemática, volume único. Ed. Ática. São Paulo – 2008. 
IEZZI, Gelson. Matemática, volume único. Ed. Atual. São Paulo – 2002.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE DISCIPLINA 
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NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

SEMESTRE: 1º  

CARGA HORÁRIA: 3 A/S - 60 H/A – 50 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: ADRIANA RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA 

EMENTA 

Língua, linguagem, variação linguística, comunicação, discurso e significação; 

Aspectos linguísticos, pragmáticos, semânticos e discursivos da Língua 

Portuguesa: pontuação gráfica, ortografia, concordância nominal e verbal. 

Fatores de textualidade: coerência e coesão; Gêneros textuais: funcionalidade, 

estrutura, especificidade, interação e discursividade; Discurso, argumentação e 

significação: historia e estratégias para a construção da argumentação em textos 

no domínio acadêmico, da correspondência, redação técnica. 

OBJETIVOS 

Geral 

Estudar os aspectos linguísticos, estilísticos, pragmáticos e discursivos que são 
usados na construção de textos técnico-científicos e oficiais, e que permitam 
compreender e usar a Língua Portuguesa como geradora de efeitos de sentido e 
integradora de percepção, organização e representação do mundo e da própria 
identidade.   
 

Específicos 
 

• Desenvolver o senso crítico no processo de leitura teórico-informativa e de produção 
textual, identificando em textos técnico-científicos e oficiais as variações linguísticas da 
Língua Portuguesa usadas para a sua adequação e aplicabilidade em diferentes 
situações enunciativas. 
• Caracterizar os diferentes gêneros textuais, do domínio técnico-científico e oficial, e 
reconhecer os mecanismos de textualidade, estilísticos e discursivos que colaboram 
para a sua estruturação e significação. 
• Analisar os aspectos argumentativos e discursivos em textos técnico-científicos e 
oficiais e os efeitos de sentido em diferentes situações enunciativas. 
• Analisar os aspectos lexicais e semânticos da linguagem, considerando a relação 
entre norma culta, pragmática, interação, as adaptações linguísticas realizadas em 
diferentes situações enunciativas e as implicações no uso/escolha dos gêneros textuais 
para efeito de sentido. 
• Produzir gêneros textuais, técnico-científicos e oficiais, utilizando os mecanismos 
linguísticos, gramaticais e discursivos adequados a sua estruturação, funcionalidade, 
situacionalidade e significação. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
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• Linguagem: enunciação, discursividade e efeitos de sentido. 
• Variação linguística 
• Produção textual: aspectos comunicativos e cognitivos do processo de escrita e 
fatores de textualidade. 
•Gêneros textuais/discursivos: funcionalidade, estrutura, especificidade, interação e 
discursividade. 
• Leitura, análise e produção de gêneros textuais do domínio técnico-científico e oficial: 
Avisos, Circular, Memorando, Ofício, Requerimento, Curriculum Vitae, Exposição de 
motivos. 
• Pontuação: usos e efeitos de sentido. 
• Concordâncias nominal e verbal: uso, gramaticalidade e representação social. 
• A construção da argumentação: as estratégias para a composição textual  

METODOLOGIA DE ENSINO  

 A construção das competências pretendidas será facilitada por meio das 
seguintes estratégias: 

 Aulas expositivas. 

 Leitura e discussão de textos teórico-informativos, textos técnico-científicos, 
textos do domínio oficial, vídeos, dentre outros. 

 Exercícios e/ou trabalhos individuais e em grupo. 

 Seminários: trabalhos em grupo sobre temáticas da unidade curricular. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

Para efeito de avaliação, serão observados:  
• Exercícios escritos e orais realizados em sala de aula. 
• Trabalhos escritos de análise e produção de textos;  
• Seminários; 
• Pesquisa.                                                                
• Provas escritas; 
• Participação nas atividades, pontualidade e assiduidade. 
• Frequência mínima de 75% da carga horária. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

• Aulas em horário extra. 
• Orientação individual e em grupo para a realização dos trabalhos propostos. 

•O trabalho a ser desenvolvido será facilitado por meio dos seguintes recursos 

didáticos: 

• Textos (livros, artigos, dissertações).   
• Datashow. 
• Vídeos sobre os temas a serem abordados durante a execução da disciplina.                                                                               
• Quadro branco e caneta para quadro branco. 

REFERÊNCIA/BIBLIOGRAFIA 
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ABAURRE, Maria Luiza M., PONTARA, Marcela. Gramática. Texto: análise e 
construção de sentido. São Paulo: Editora Moderna, 2009. 
ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernadete M. Produção de texto: 
interlocução e gêneros. São Paulo: Moderna, 2009. 
AQUINO, Ítalo de Sousa. Como escrever artigos científicos – sem rodeios e sem 
medo da ABNT. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2007. 
BAGNO, Marcos. Preconceito Linguístico: o que é e como se faz. 31 ed. São Paulo: 

Loyola, 2006. 
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. Rio de Janeiro: Editora 

Nacional, 2009. 
COSTA VAL, M. G. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 
GARCEZ, L. H. C. Técnicas de Redação – o que é preciso saber para bem 
escrever. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
HOUAISS, Antônio & VILLAR, Mauro de Salles. Minidicionário Houaiss da língua 
portuguesa. 3ª ed. (ver. e aum.). Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. 
KOCH, Ingedore Villaça, ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do 
texto. 2 ed. 2 reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008. 
KOCH, Ingedore Villaça, ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de 
produção textual. São Paulo: Contexto, 2009. 
MACHADO, A. R.; LOUSADA, E.; ABREU-TARDELLI, L.S. Resumo. São Paulo: 
Parábola Editoral, 2005. 
MACHADO, A. R.; LOUSADA, E.; ABREU-TARDELLI, L.S. Resenha. São Paulo: 
Parábola Editoral, 2005. 
MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português instrumental: de 
acordo com as normas da ABNT. 29 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

SOARES, Willy Parede (org.). Novo acordo ortográfico: comentado e ilustrado. 

João Pessoa-PB: MVC Editora, 2010. 
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO AO TRATAMENTO DE 

MINÉRIOS 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

SEMESTRE: 1º  

CARGA HORÁRIA: 2 A/S - 40 H/A - 33,3 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: AILMA ROBÉRIA SOUTO DE MEDEIROS 

EMENTA 

 Introdução ao tratamento de minérios - conceitos, objetivos e importância. 

 Amostragem - conceitos, erros de amostragem, plano de amostragem, técnicas 
de amostragem e determinação de massa mínima. 

 Preparação de amostras - técnicas de homogeneização e quarteamento. 
 Caracterização tecnológica de minérios - densidade real e aparente, noções de 

granulometria, métodos de análise química, mineralógica e liberação mineral. 
 Práticas no laboratório. 

           Estudo de caso - caracterização de minérios. 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 
 Conhecer a importância do tratamento de minérios e o seu devido 

aproveitamento. 
 Compreender a relevância do processo de amostragem para as etapas 

subsequentes do tratamento de minérios. 
 Executar as técnicas de homogeneização e quarteamento. 
 Caracterizar os minérios objetivando o seu aproveitamento de forma otimizada. 
 Aplicar os conhecimentos adquiridos relacionando com estudos de caso. 

 
Específicos 

 
 Os alunos deverão ter aptidão em aplicar técnicas de caracterização dos 

minerais/minérios, assim gerando uma noção de rotas de beneficiamento. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Tratamento de minérios: 

a) Introdução; 
b) Conceitos; 
c) Histórico; 
d) Importância do tratamento de minérios. 

 Amostragem: 
a) Introdução; 
b) Conceitos; 
c) Erros de amostragem: 
Erro total de amostragem; 
Erro de preparação. 
d) Plano de amostragem: 
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Amostragem aleatória; 
Amostragem estratificada; 
Amostragem sistemática. 
e) Massa mínima de amostra; 
f) Técnicas de amostragem; 
g) Amostradores. 

 Homogeneização e quarteamento: 

a) Tipos de pilhas; 
b) Técnicas de construção de pilhas. 

 Caracterização tecnológica de minérios: 
a) Densidade real - método do picnômetro; 
b) Densidade aparente - método da proveta; 
c) Noções de granulometria; 
d) Análise química - fluorescência de raios-x; 
e) Análise mineralógica; 
f) Liberação. 

 Estudos de caso: 

      a) Exemplos de fluxogramas de caracterização.6.7.1. Nivelamento Barométrico; 
       6.7.2. Nivelamento Trigonométrico; 
       6.7.3. Nivelamento Estaqueométrico ou Estadimétrico; 
       6.7.4. Nivelamento Geométrico: 
       6.7.4.1 Tipos de Nivelamento Geométrico; 
       6.7.4.2. Caderneta de Campo e Distribuição do erro; 
7. Representação do Relevo 
      7.1. Desenho de Perfil; 
      7.2. Curvas de Nível; 
      7.3. Hachuras; 
      7.4. Plano de Relevo; 
      7.5. Tintas Hipsométricas; 
      7.6. Perspectiva; 
      7.7. Ponto Cotado; 
8. Calculo de Área 
     8.1. Processo Gráfico; 
     8.2. Processo Computacional; 
     8.3. Processo Mecânico; 
     8.4. Processos Analíticos; 
9. Memorial Descritivo 
    9.1. Conceitos 
    9.2. Tipos. 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Aulas teóricas do tipo expositivas utilizando quadro branco, pincel, projetor 
multimídia, lousa digital etc. Ao final de cada item serão aplicados exercícios, a 
fim de fixar os conteúdos com a utilização de exemplos práticos e atuais. 

 Aulas no ambiente do laboratório aliando a teoria com a prática observando o 
aprendizado do alunado. 

 Seminários apresentados pelos alunos. 
 Aulas de campo e visitas técnicas as empresas de mineração. 
 

 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  
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 Investigação da vida diária (comportamento em sala de aula, frequência, 
interesse e participação). 

 Trabalhos individuais realizados com literatura especializada. 
 Trabalhos em grupo. 
 Provas teóricas. 
 Relatórios das práticas realizadas no laboratório. 
 Seminários usando softwares em multimídia. 
 Relatórios das aulas de campo e visitas técnicas. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Humanos: professor, alunos, coordenação pedagógica e de curso e assistentes 
de aluno. 

 Materiais: bibliografia básica, quadro branco, pincel para quadro branco, 
apagador, notebook, projetor multimídia e lousa digital. 

 Físicos: disposição de sala de aula, laboratório de tratamento de minérios, 
transporte para viagens de campo e visitas técnicas. 

Referência/Bibliografia 

Referência/Bibliografia Básica 
 

 Chaves, A. P. Teoria e Prática do Tratamento de Minérios, volume I. 3ª Edição. 
São Paulo: editora Signus, 2006. 

 Luz, A. B., Sampaio, J. A., França, S. C. A. Tratamento de Minérios. 5ª Edição. 
Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2010. 

 Sampaio, J. A., França, S. C. A., Braga, P. F. A. Tratamento de minérios - 
Práticas laboratoriais. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2007. 

 Valadão, G. E. S., Araujo, A. C. Introdução ao tratamento de minérios. Belo 
Horizonte: editora UFMG, 2007. 

 
REFERÊNCIA / BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
 Portal de periódicos da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível 

superior/CAPES. 
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: DESENHO BÁSICO 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

PERÍODO: 1º 

CARGA HORÁRIA: 2 A/S - 40 H/A – 33,3 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: VERUSKA KELLY G. R. AVELINO 

EMENTA 

 
O desenho (Expressão Gráfica) no contexto das diversas áreas profissionais. 
Fundamentos do desenho geométrico. Instrumentos de desenho. Noções de 
paralelismo, perpendicularismo, operações com segmentos, operações com ângulos. 
Figuras planas. Noções de proporção: unidades de medida e escala.  Projeções: 
introdução. Noções de Geometria descritiva: ponto, reta e plano. Noções de 
visualização espacial. Vistas ortográficas principais: vista frontal, lateral direita e vista 
superior. Perspectivas: tipos, perspectiva isométrica. Introdução ao desenho 
arquitetônico. Introdução ao desenho na área de Topografia, como curvas de nível. 
 

OBJETIVOS 

 
Geral: 

 Proporcionar a percepção de objetos e edifícios tridimensionais, bem como 
desenvolver a competência de utilização das ferramentas e construção de projetos.  

 

Específicos: 

 Usar corretamente as ferramentas básicas do desenho; 
 Aplicar os conceitos básicos do Desenho na construção de figuras planas; 

 Representar no plano objetos tridimensionais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. O desenho (Expressão Gráfica) no contexto das diversas áreas profissionais 
2. Fundamentos do desenho geométrico 
3. Instrumentos de desenho 
4. Noções de paralelismo, perpendicularismo, operações com segmentos, operações 
com ângulos 
5. Figuras planas 
6. Noções de proporção: unidades de medida e escala 
7. Projeções: introdução 
8. Noções de Geometria descritiva: ponto, reta e plano 
9. Noções de visualização espacial 
10. Vistas ortográficas principais: vista frontal, lateral direita e vista superior 
11. Perspectivas: tipos, perspectiva isométrica 
12. Introdução ao desenho arquitetônico 
13. Introdução ao desenho na área de Topografia, como curvas de nível. 

 

                                        METODOLOGIA DE ENSINO 
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Aulas expositivas. Demonstração com instrumentos de desenho. Trabalho em grupo/ 
individual. Construções fundamentais. Construção de figuras planas. Construção de 
uma peça em sabão ou similar. Desenho de vistas ortográficas utilizando uma peça 
real. Desenho de perspectivas isométricas a partir de um modelo real. 
 

        AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 
O processo avaliativo será contínuo, por meio de prova individual dos conhecimentos 
teóricos; trabalho individual e/ou em grupo relacionados aos conhecimentos teórico-
práticos. 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro, pincel, projetor de imagens, par de esquadros, compasso e escalímetro .  

BIBLIOGRAFIA 

 
 ABNT / SENAI, Coletânea de Normas de Desenho Técnico. São Paulo, 1990. 
 ARAUJO, Mauro. Definição e objetivos do layout. URL: 

http://www.zemoleza.com.br/trabalho.asp?cod=621. Acessado em 28/10/2001 
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. URL: 

http://www.abnt.org.br. Acessado em 07/11/2001. 
 BORGES, Aldan. TAVARES, Cláudia. SILVA, Gerson. Apostila de Desenho 

Técnico. CEFET-RN, 2004. 
 BORGES, Aldan. TAVARES, Cláudia. SILVA, Gerson. SOUZA, Sérgio. Apostila de 

Desenho Geométrico. CEFET-RN, 2004. 
 CARVALHO, Benjamin de A. Desenho Geométrico. Rio de Janeiro: ed. Ao Livro 

Técnico,3ª edição,1993. 
 COSTA, Mário Duarte. VIEIRA, Alcy P. de A. Geometria Gráfica Tridimensional. - 

Sistemas de Representação. ed. Universitária - UFPE, vol. 1, 2a edição, 1992. 
 _______. Geometria Gráfica Tridimensional - Ponto, reta e plano. ed. Universitária - 

UFPE, vol. 2, 2ª edição, 1992. 
 DESENHO TÉCNICO. URL: http://www.isq.pt/modulform/modulos/c5.html. 

Acessado em 28/10/2001. 
 FERREIRA, Joel. SILVA, Regina Maria. Telecurso 2000. URL: 

http://www.bibvirt.futuro.usp.br/acervo/matdidat/tc2000/tecnico/des_tecnico/des_tec
nico.htm.Acessadoem 28/10/2001.  
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: GEOLOGIA GERAL 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

PERÍODO: 1º 

CARGA HORÁRIA: 3 A/S - 60 H/A – 50 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA 

EMENTA 

 Entender a evolução das Ciências Geológicas no tempo e no espaço. 

 Compreender a origem, dinâmica e os recursos minerais da Terra. 
 

OBJETIVOS 

 

 Entender de forma ordenada a origem da Terra e sua evolução desde o 
Arqueano até o Quaternário, identificar as diversas camadas da Terra e seu 
detalhamento através dos estudos das ondas sísmicas, entender a geodinâmica 
identificando os fenômenos endógenos e exógenos, descrever as principais 
classes de minerais e rochas, manusear a bússola de geólogo, entender os 
princípios da tectônica de placas, a atividade geológica dos ventos, do mar dos 
rios e do gelo, os princípios formação das bacias sedimentares e origem do 
petróleo. da origem do os ricipais   o magnetismo terrestre e seu relacionamento. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Introdução ao estudo da geologia, histórico, conceitos básicos, as 
camadas da Terra, escala do tempo geológico, dinâmica interna e 
externa da Terra, ondas sísmicas, plutonismo e vulcanismo, minerais 
e rochas, intemperismo e formação de solos,  perturbações 
tectônicas da Terra, tectônica de placas, atividades geologias dos 
ventos do mar, dos rios e do gelo, as bacias sedimentares e origem 
do petróleo. 
 

                                        METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 Aulas expositivas, seminários, aulas práticas de laboratório, aulas 
práticas de campo, exibição e discussão de filmes, fotografias e 
mapas referentes à disciplina, manuseio da bússola, GPS, martelo de 
geólogo, trenas e outros equipamentos, análises de amostras de 
rochas, minerais e fósseis, pesquisa bibliográfica em revistas, 
periódicos, livros, internet.  

 

        AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 
O processo avaliativo será contínuo, por meio de observação na participação nas 
atividades, leitura, produção e reelaboração de textos, trabalhos individuais e coletivos, 
apresentação e discussão de textos e avaliação escrita. 
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SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá por meio de 
atividades que possibilitem ao estudante a apreensão efetiva dos conteúdos. Essas 
atividades serão desenvolvidas por meio de exercícios de revisão, oficinas de leitura, 
produção de textos e estudos dirigidos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro, pincel, transparências, retroprojetor, projetor de imagens, vídeo, DVD, CD.  
BIBLIOGRAFIA 

1. LEINZ, V. &  AMARAL, Sérgio E. Geologia Geral. 11ª Ed. São Paulo, Nacional. 
1989. 

2. MENDES, Josué Camargo. Elementos de Estratigrafia. São Paulo. T.A. Queiroz 
Editora Ltda. 1984. 

3. POPP, José Henrique. Geologia Geral. 5ª edição. Ri de Janeiro, LTC Editora. 
1999. 

4. REED WICANDER, JAMES S. MONROE. Fundamentos de Geologia. Editora 
Nacional. 2009. 508p.   

 

5. KENITIRO SUGUIO.  Geologia do Quaternário e Mudanças Ambientais. Oficina de 
Textos.  

Bibliografia complementar 
 

1. DANA, J. Manual de Mineralogia. Revisado por S. Hurbult Jr. Tradução de Rui 
Ribeiro Franco. Rio de Janeiro, LTC – Livros Técnicos e Centíficos Editora S.A. 
1984. 

2. TEIXEIRA, Wilson, TOLEDO, Maria Cristina M. de, FAIRCHILD, Thomas Rich 
(organizadores). Decifrando a Terra. São Paulo. Oficina de Textos. 2000. 

3. Revista Brasileira de Geociências. 
4. GEOFF  BROWN. Os Recursos Fisicos da Terra: Bloco 1:  Recursos, Economia 

e Geologia. UNICAMP. 
5. Assuntos relacionados à disciplina Geologia Geral na Internet. 

 
    

 
 
 
 
 
  

http://www.bestbooks.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Autor&PalavraChave=REED%20WICANDER,%20JAMES%20S.%20MONROE%20
http://www.bestbooks.com.br/defaultlivros.asp?Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Editora&PalavraChave=Unicamp%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&Ordenado=MaisVendido
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: INFORMÁTICA BÁSICA 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

PERÍODO: 1º 

CARGA HORÁRIA: 2 A/S - 40 H/A – 33,3 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: JOÃO RICARDO FREIRE DE MELO 

EMENTA 

Conceitos básicos de informática. Manipulação em editores de texto, planilha e 
apresentação. Introdução e Caracterização da linguagem algorítmica. Variáveis e 
expressões aritméticas. Estruturas de decisão. Estruturas de repetição. Resolução de 
problemas. Vetores e matrizes.  

OBJETIVOS 

 Entender conceitos que fazem parte do funcionamento do computador; 

 Dominar a edição básica de documentos de texto, apresentação e planilha; 

 Criar programas de computadores; 

Específicos 

a) Identificar as principais fases históricas da computação; 

b) Compreender detalhes de hardware e software; 

c) Manipular os editores de documentos do openoffice; 

d) Definir a estrutura e montagem de algoritmos; 

e) Utilizar o Python para criação de programas de computadores; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução a Informática - Conceitos Básicos 
2. Sistema Computacional – Hardware 
3. Software 
4. Windows Vista 
5. Microsoft Word 2003 
6. Microsoft Excel 2003 
7. Microsoft Power Point 2003 
8. Internet 

 

                                        METODOLOGIA DE ENSINO 

1. Exercícios Práticos 
 

2. Provas; 
 
3. Trabalhos aplicados. 
 
 
        AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 
O processo avaliativo será contínuo, por meio de observação na participação nas 
atividades, leitura, produção e reelaboração de textos, trabalhos individuais e coletivos, 
apresentação e discussão de textos e avaliação escrita. 
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SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá por meio de 
atividades que possibilitem ao estudante a apreensão efetiva dos conteúdos. Essas 
atividades serão desenvolvidas por meio de exercícios de revisão, oficinas de leitura, 
produção de textos e estudos dirigidos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro, pincel, transparências, retroprojetor, projetor de imagens, vídeo, DVD, CD.  
BIBLIOGRAFIA 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
CAPRON, H.L., Johnson, J.A. Introdução à Informática. 8a edição. Editora 

Prentice Hall. 
 
MAÑAS, Antonio V. Administração de sistemas de informação. São Paulo: Érica, 
1999.  
 
MELO, Ivo Soares. Administração de sistemas de informação. São Paulo: 

Pioneira, 1999. 
 
OLIVEIRA, Jayr Figueiredo. Sistemas de informação. São Paulo. Érica, 2000.  
 
OLIVEIRA, Rômulo Silva de; CARISSIMI, Alexandre da Silva; TOSCANI, Simão 
Sirineo. Sistemas Operacionais. 2a Ed. Porto Alegre: Instituto de Informática da 

UFRGS: Sagra Luzzatto, 2001. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
TANENBAUM, Andrew S. Sistemas Operacionais Modernos. 2a Ed. Rio de 
Janeiro: Pearson Brasil, 2003. 
 
WHITE, Ron. Como funciona o computador. 2. ed. Emeryville: Ziff-Davis, 1993.  

 
 , RON. Como funciona o software. Emeryville: Ziff-Davis, 1992.  

 
VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: Conceitos básicos. Editora Campus, 

2004. 
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MINERALOGIA APLICADA 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

PERÍODO: 1º 

CARGA HORÁRIA: 4 A/S - 80 H/A – 66,7 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA 

EMENTA 

 Compreender a origem, formação, propriedades físicas e químicas, classificação, 
uso e importância dos minerais. 

 Usar, adequadamente, os equipamentos de laboratório para fazer a identificação 
mineralógica, propriedades físicas e químicas, visando sua aplicação na área de 
mineração e geologia. 

 

OBJETIVOS 

Entender a evolução da mineralogia como ciência desde nossos antepassados até o 
presente, interpretar diagramas de cristalização mineral no ambiente endógeno e 
estabilidade mineral no ambiente exógeno, identificar as propriedades físicas e 
distintivas e nomenclatura dos minerais em amostras de mão, ter noções básicas dos 
diversos sistema cristalinos que governam a estrutura interna dos minerais, identificar 
as várias classes dos minerais de acordo com a composição química e arranjo interno 
dos íons e moléculas, ter noções básicas sobre a formação,  lapidação e 
comercialização de minerais-gema, classificar os minerais industriais.   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Introdução ao estudo da mineralogia como ciência, sua importância no 
desenvolvimento da sociedade, da economia, saúde e meio ambiente. Breve 
historio da mineralogia. 

2. Conceitos básicos: O que é mineralogia, os minerais formadores de rochas, 
minerais primários e secundários e ambientes de cristalização.  

3. O Diagrama de Cristalização Mineral de Bowen. Diagrama de Estabilidade 
Mineral de Goldish.  

4. Propriedades físicas dos minerais: dureza, clivagem, partição, fratura, traço, 
hábito, tenacidade, densidade, magnetismo, cor, brilho. 

5. Cristalografia: classificação dos cristais quanto a forma, os tipos de ligações 
químicas envolvidas nas estruturas cristalinas, identificação dos sete sistemas 
de cristalização dos minerais e a rede de Bravais. 

6. Mineralogia descritiva: minerais essenciais e acessórios, as classes dos 
minerais: elementos nativos, sulfetos, sulfatos, óxidos, hidróxidos, silicatos, 
halóides, carbonatos, fosfatos, molibidatos, tungstatos, nitratos, boratos. 

7. Rochas e minerais industriais e ornamentais: Identificar os principais minerais 
industriais e decorativos e seus modelos genéticos prováveis. 

8. Gemas: Identificar minerais-gema, seus modelos genéticos prováveis, tipos de 
lapidação e importância econômica. 

                                        METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas e dialogais com quadro, datashow, martelo de geólogo, 
internet, vídeos, laboratório de minerais e rochas, aulas práticas de campo e 
laboratório, biblioteca, mapas topográficos e geológicos, seminários. 
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        AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 
O processo avaliativo será contínuo, por meio de observação na participação nas 
atividades, leitura, produção e reelaboração de textos, trabalhos individuais e coletivos, 
apresentação e discussão de textos e avaliação escrita. 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá por meio de 
atividades que possibilitem ao estudante a apreensão efetiva dos conteúdos. Essas 
atividades serão desenvolvidas por meio de exercícios de revisão, oficinas de leitura, 
produção de textos e estudos dirigidos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro, pincel, transparências, retroprojetor, projetor de imagens, vídeo, DVD, CD.  

BIBLIOGRAFIA 

 
 DANA, J. Manual de Mineralogia. Revisado por S. Hurbult Jr. Tradução de Rui 

Ribeiro Franco. Rio de Janeiro, LTC – Livros Técnicos e Centíficos Editora S.A. 
1984. 

6. BAUER, J. 1974. Minerals, Rocks and Precious Stones. A Field Guide in Color to. 
208 p. 

7. BRANCO, P.M. 1989. Glossário Gemológico. Editora Sagra. Porto Alegre, RS. 2ª 
edição. 187 p. 

8. DEER, W.A.; HOWE, R.A. & ZUSSMAN, J. 1981. Minerais Constituintes das 
Rochas – Uma Introdução. Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa. 558 p. 

9. KIRSCH, H.1972. Mineralogia Aplicada. Ed. da USP. São Paulo. 291p. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

10. FEGER E. & FITZSIMONS C. 1988 – Rocks & Minerals. 125 p. 
11. HOCHLEITNER, R. 1983. Minerales y rocas. Edições Omega, S. A. Barcelona. 

250 .. 
12. KERR, P.F. 1977. Optical Mineralogy. McGraw-Hill Book Co. 170p. 
13. LEIN. C. & HURLBUT Jr., C. S. 1985. Manual of Mineralogy. 20th edition. New 

York. John Wiley & Sons. 596p. 
14. Pesquisa no Portal de Periódicos da CAPES. 
15. Pesquisa no portal de periódicos CETEM 
16. Pesquisa de assuntos na internet relacionados à disciplina. 
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: LAVRA E BENEFICIAMENTO DE ROCHA 

ORNAMENTAL 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

SEMESTRE: 2º  

CARGA HORÁRIA: 4 A/S - 80 H/A – 66,7 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: TIAGO DA COSTA SILVA 

EMENTA 

 Introdução a Indústria de Rochas Ornamentais – tipos de Rocha Ornamental, 
cadeia produtiva, objetivos e importância. 

 Pesquisa Geológica – pesquisa geológica regional e de detalhe, conceitos, plano 
de pesquisa, técnicas de pesquisa e determinação de reservas. 

 Caracterização Tecnológica de Rochas Ornamentais – propriedades físicas e 
químicas, densidade real e aparente, porosidade, abrasividade, resistência à 
compressão e flexão, ensaios de gelo e degelo. 

 Lavra de Rochas Ornamentais – tipos e métodos de lavra, tecnologias de corte 
empregadas, movimentação e transporte. 

 Beneficiamento de Rochas Ornamentais – beneficiamento primário (corte dos 
blocos/chapas), beneficiamento secundário (polimentos) e acabamentos diversos. 

 Atividades de Campo para conhecer a prática da lavra e do beneficiamento de 
Rochas Ornamentais. 

OBJETIVOS 
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Geral 

 
 Conhecer a cadeia produtiva da indústria de Rochas Ornamentais e sua 

importância local e regional. 
 Compreender a relevância da pesquisa geológica para a localização e 

dimensionamento de jazidas. 
 Caracterizar as propriedades físicas das Rochas Ornamentais para guiar as 

atividades de lavra e beneficiamento. 
 Enxergar de forma ampla o processo de lavra, sabendo ajustar as tecnologias de 

corte necessárias para cada tipo de empreendimento, bem como a movimentação 
e transporte de Rochas Ornamentais. 

 Saber quais as técnicas necessárias para o beneficiamento primário e secundário 
de Rochas Ornamentais. 

 Aplicar os conhecimentos adquiridos visualizando nas atividades de campo 
 
Específicos 
 

 Saber aplicar técnicas de pesquisa para dimensionamento de reservas de Rochas 
Ornamentais. 

 Caracterizar as Rochas Ornamentais para direcionar os tipos adequados de lavra 
e beneficiamento necessários para cada tipo de rocha. 

 Distinguir os tipos de lavra de Rocha Ornamental, a fim de utilizar as técnicas de 
lavra adequadas para cada caso, apresentando uma noção de rotas de 
beneficiamento; 

 Conhecer as atividades de serragem de chapas, tiras e espessores, bem como as 
diversas formas de acabamento adequadas para cada tipo de produto.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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 Cadeia Produtiva das Rochas Ornamentais: 

           a)Introdução; 
           b)Conceitos; 
           c)Etapas 

 Pesquisa Geológica Regional e de Detalhe: 
 Lavra de Rochas Ornamentais; 
 Beneficiamento de Rochas Ornamentais 
 Uso final dos produtos de Rochas Ornamentais; 

d)Importância das diversas etapas. 
 Pesquisa Geológica 

a)Introdução; 
           b)Conceitos 

           c)Tipos de Pesquisa Geológica: 

 Pesquisa Geológica Regional; 

 Pesquisa Geológica de Detalhe; 
          d)Plano de Pesquisa; 
          e) Sondagens; 
           f) Dimensionamento de reservas; 

 Caracterização Tecnológica de Rochas Ornamentais 

a) Ensaios de Caracterização de Rochas Ornamentais: 

 Análise Petrográfica; 

 Determinação de Índices Físicos 
Massa Específica; 
Porosidade; 

 Absorção de Água; 

 Desgaste por Atrito; 

 Desgaste por Atrito; 

 Coeficiente de Dilatação Térmica Linear; 

 Resistência ao Impacto; 

 Resistência à Compressão Uniaxial Simples; 

 Resistência à Flexão; 

 Ensaios de Gelo e Degelo; 

 Módulo de Deformabilidade Elástico; 
 Lavra de Rochas Ornamentais: 

Tipos de Lavra: 

 Lavra a Céu Aberto 

 Matacões; 

 Poço; 

 Fossa; 

 Encosta; 
 Lavra Subterrânea: 

 Câmara e Pilares; 

 Salões e Pilares; 
 Metodologias de Lavra: 

 Lavra por degraus 

 Bancadas Baixas; 

 Bancadas Altas; 
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 Bancadas Baixas 

 Bancadas Altas; 
 Lavra por desabamento: 
 Lavra por desabamento: 
 Lavra de Matacões; 
 Câmaras e Pilares; 
 Salões e Pilares 
 Tecnologias de Corte: 
 Tecnologias Cíclicas: 
 Perfuração Contínua; 
 Perfuração e Explosivos; 
 Perfuração e Aragamassa Expansiva; 
 Perfuração e Cunhas; 
 Flamejet; 
 Tecnologias Contínuas: 
 Fio Helicoidal; 
 Fio Diamantado; 
 Waterjet; 
 Cortadeira de Braço de Metal Duro; 
 Cortadeira de Braço de Cinta Diamantada 
 Beneficiamento de Rochas Ornamentais: 
 Beneficiamento Primário: 
 Serragem de Chapas, Tiras e Espessores; 
 Corte com Tear de Lâminas; 
 Corte com Talha-Blocos Monodisco e Multidisco; 
 Corte com Fio Diamantado; 
 Beneficiamento Secundário: 
 Polimento; 
 Conceitos; 
 Características de Polimento: 
 Velocidade da Esteira; 
 Velocidade da Ponte; 
 Sequencia Granulométrica; 
 Vazão de Água; 
 Pressão; 
 Equipamentos: 
 Politrizes de Bancada Fixa: 
 Politrizes Manuais; 
 Politrizes de Ponte; 
 Politrizes Multicabeças; 
 Apicoamento; 
 Flamagem; 
 Fresagem; 
 Acabamentos: 
 Acabamento de Bordas; 
 Furação; 
 Ladrilhos; 

METODOLOGIA DE ENSINO 
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 Aulas ambientadas em laboratório, aliando a teoria com a prática de 
caracterização tecnológica de Rochas Ornamentais, observando o aprendizado 
do alunado. 

 Seminários apresentados pelos alunos. 
 Aulas de campo e visitas técnicas as empresas de extração e beneficiamento 

de Rochas Ornamentais. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 Investigação da vida diária (comportamento em sala de aula, frequência, 
interesse e participação). 

 Atividades individuais realizados com literatura especializada. 
 Provas teóricas. 
 Relatórios das práticas realizadas em laboratório. 
 Seminários usando softwares em multimídia. 
 Relatórios das aulas de campo e visitas técnicas. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Humanos: professor, alunos, coordenação pedagógica e de curso e assistentes 
de aluno. 

 Provas teóricas. 
 Materiais: bibliografia básica, quadro branco, pincel para quadro branco, 

apagador, notebook, projetor multimídia e lousa digital. 
 Físicos: sala de aula, laboratório de caracterização tecnológica mineral, 

transporte para viagens de campo e visitas técnicas. 

BIBLIOGRAFIA 

 
 ALENCAR, C. R. A.; CARANASSIOS, A.; CARVALHO, D. Tecnologia de Lavra e 

Beneficiamento de Rochas Ornamentais. Fortaleza: Instituto Evaldo Lodi - IEL, v. 
3, 1996.) 

 CARUSO, L. G. Pedras naturais - extração beneficiamento e aplicação, Rochas e 
Equipamentos, Lisboa - Portugal, n. 43, 1996. 

 
 CHIODI FILHO, C. Aspectos Técnicos e Econômicos do Setor de Rochas 

Ornamentais. Série Estudos e Documentos, Rio de Janeiro, n. 28, 1995. 
 

 CHIODI FILHO, C.; ONO, P. A. Tipos de lavra e técnicas de corte para desmonte 
de blocos. Rochas de Qualidade, São Paulo, n. 120, 1995. 

 
REFERÊNCIA / BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
Portal de periódicos da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível 
superior/CAPES. 
 

 CHIODI FILHO, C. et al. A Geofísica Aplicada na Análise de Blocos e Jazidas. 
Revista Rochas de Qualidade, Edição 121, mar./abr. 1995.KOCH, Ingedore 
Grunfeld Villaça.  Desvendando os segredos do texto.  São Paulo: Cortez, 2002. 

 
 CHIODI FILHO, C. et al. A Geofísica Aplicada na Análise de Blocos e Jazidas. 

Revista Rochas de Qualidade, Edição 121, mar./abr. 1995. 
 FRAZÃO, E. B. Caracterização tecnológica de rochas ornamentais de 

revestimento. Rochas de Qualidade, São Paulo, n. 110, p.111-113, 1992. 
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PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO A MECÂNICA DAS ROCHAS 

Curso: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

Série/Período: 2º  

Carga Horária: 2 A/S - 40 H/A – 33,3 H/R 

Docente Responsável: TÚLIO CÉSAR SOARES DOS SANTOS ANDRÉ 

 

EMENTA 

 

 Estudar os tipos de rocha, o conceito de rocha intacta, as suas descontinuidades 
e o que é um maciço rochoso; 

 Descrever quantitativamente as descontinuidades das rochas e conhecer as 
propriedades da rocha intacta; 

 Classificar geomecanicamente os maciços rochosos as suas deformabilidades e 
resistências bem como os seus critérios de ruptura; 

 Analisar a estabilidade de taludes em rocha: ruptura plana, circular, cunhas e 
tombamento; 

 Projetar as fundações em rochas, as escavações subterrâneas: histórico, 
tensões in-situ e induzidas, sistemas de suporte e interação maciço-suporte. 
 

 
 
 

OBJETIVOS 

 

Geral 
 
 O curso tem por objetivo o desenvolvimento dos fundamentos teóricos e práticos 

da mecânica de rochas, tendo como ênfase a aplicação nos campos da 
engenharia civil, mineração, petróleo e meio ambiente. 

 
Específicos 

 
 Estudar os tipos de rocha, e as características do maciço rochoso; 
 Conhecer as propriedades da rocha intacta; 
 Classificar os maciços rochosos; 
 Analisar a estabilidade de taludes em rocha; 
 Projetar as fundações em rochas, as escavações subterrâneas. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (O que se pretende ensinar?) 
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 Introdução; 
 Definições e Propriedades; 
 Descontinuidades; 
 Classificação dos Maciços Rochosos; 
 Rocha Intacta; 
 Intemperismo; 
 Estabilidade de Taludes 
 Movimentos de Massa; 
 Resistência ao Cisalhamento de Descontinuidades; 
 Escavações; 
 Equipamentos e Métodos de Escavação; 
 Mineração Subterrânea; 
 Investigações Mecânicas; 
 Técnicas e Sustentação Subterrâneas; 
 Sistemas de Suporte 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO (Como se pretende ensinar?) 

 

 Os procedimentos Didáticos, as formas como serão trabalhados os conteúdos, 
visando ao alcance dos objetivo utilizados em sala de aula para facilitar a 
aprendizagem dos estudantes, ou seja, para conduzi-los em direção aos objetivos 
da aula ou do conjunto de aulas da disciplina serão: aulas, expositivas, dialogadas, 
ilustradas com recursos audiovisuais e computacionais disponibilizados pelo 
Instituto; atividades propostas aos discentes, leituras e discussões de textos, 
pesquisas e trabalhos individuais e em grupo, seminários, laboratórios de 
vivências, problematizações, dinâmicas de grupos, lista de exercícios; em sala de 
aula, laboratório ou em campo através de  visitas técnicas. 

 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 Os procedimentos para se obter informações qualificadas sobre o nível de 
aproveitamento do alunado, e aquilatação do seu progresso e suas dificuldades, 
em relação aos objetivos propostos e aos conteúdos específicos, serão conduzidos 
de forma a refletir a metodologia de ensino e a adequação dos instrumentos de 
verificação de aprendizagem, de forma flexivel quanto ao conteúdo, à metodologia 
e aos recursos utilizados em face da apreciação qualitativa/diagnóstica dos 
resultados alcançados e dos objetivos. 

 A avaliação do aprendizado será feita de forma continua e seguindo o regimento 
da instituição, podendo ser utilizados os diversos mecanismos possíveis: provas, 
trabalhos, relatórios de práticas, pesquisas, seminários, participação em sala de 
aula. 

 Serão feitas no mínimo 3 avaliações por módulo semestral. 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 



64 

 

 

Serão utilizados os recursos disponibilizados pelo instituto, tais como, salas de aula, 
laboratórios, lousa eletrônica, notebook e periféricos, internet, cadernos e canetas 

adquiridos pelos alunos, docentes,  técnicos de laboratório, profissionais da área em 
atividade nas empresas a serem visitadas, docentes de outras instituições a serem 

convidados para apresentar palestras. 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Referência/Bibliografia Básica 
 

 ROCHA, M. (1981) - Mecânica das Rochas, LNEC, Lisboa. 
 PANDE, BEER & WILLIANS (1990) - Numerical Methods in Rock Mechanics, John 

Wiley & Sons. 
 WITTKE, N. (1990) - Rock Mechanics-Theory and Applications with Case Histories, 

Springer - Verlag. 
 

Referência / bibliografia complementar 
 

 BIENIAWSKI, Z.T. (1984) - Rock Mechanics Design in Mining and Tunnelling. 
 ROSSMANITH, H.P. (aditor) (1983) - Rock Fracture Mechanics. Apringer - Verlag. 
 BIENIAWSKI, Z.T. (1987) - Strata Control in Mineral Engineering - A.A.Balkema 
 BIENIAWSKI, Z.T. (1989) - Engineering Rock Mass Classification – John Wiley & 

Sons. 
 FRANKLIN, J.A. and DUSSEAULT, M.B. (1989) - Rock Engineering – Mc Graw Hill 
 GOODMAN, R.E. (1976) - Methods of Geologycal Engineering in Discontinuous 

Rock - West Public. 
 GOODMAN, R.E. (1980) - Introduction to Rock Mechanics - John Wiley & Sons. 
 GOODMAN, R.E. & SHI, G. (1985) - Block Theory and its Aplication on Rock 

Engineering New Jersy, Prentice Hall, 338p. 
 HOEK, E. and BRAY, J. (1978) - Rock Slope Engineering. Inst. Mining and 

Metallurgy, London. 
 HSIEH, P.A., NEUMAN, S.P. and SIMPSON, E.S. (1983) - Pressure Testing of 

Fractured Rocks - A Methodology Employing Cross-Hole Tests. Report 
NUREG/CR-3213, Dep. Hydrology and Water Resources, Univ. Arizona. 

 JAEGER, J.C. and COOK, N.G.W. (1979) - Fundamentals of Rock Mechanics - 
Chapman and Hall. 
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: RELAÇÕES HUMANAS NO TRABALHO  

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

SEMESTRE: 2º  

CARGA HORÁRIA: 2 A/S - 40 H/A – 33,3 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: RACHEL COSTA RAMALHO VASCONCELOS 

EMENTA 

 Abordagem das relações interpessoais nas organizações, abrangendo tópicos 
referentes às organizações, no que tange ao tratamento da comunicação, 
motivação humana, cultura organizacional, mudança organizacional, gestão de 
conflitos e processo decisório. 

 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 
 Reconhecer a importância de se estudar Relações Humanas no Trabalho, 

sensibilizando para um posicionamento crítico e reflexivo do papel do indivíduo 
em uma sociedade voltada para o mundo do trabalho. 

 
Específicos 

 
 Capacitar o aluno a compreender a dinâmica do poder nas organizações e 

detectar sua influência 
 Introduzir noções referentes às aplicações práticas de técnicas para implantação 

do sistema de comunicação nas organizações 
 Introduzir conceitos básicos sobre grupos, levando o aluno a conhecer os 

diversos tipos de grupos e estilos gerenciais, liderança e chefia; 
 Capacitar o aluno a compreender o processo motivacional humano nas 

organizações 
 Capacitar o aluno para avaliar a dinâmica relacional-grupal: conflitos; 

negociações; tomada de decisões  
 Compreender a mudança e a cultura organizacional como aspectos relevantes 

no desenvolvimento das atividades das organizações 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 O processo administrativo: planejar; organizar; dirigir; e controlar 
 Organização formal e informal 
 Liderança e Chefia 
 Estilos gerenciais 
 Motivação humana 
 Comunicação nas organizações 
 Cultura Organizacional 
 Mudança Organizacional 
 Administração de Conflitos, Negociação e Processo Decisório  
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METODOLOGIA DE ENSINO  

 Aulas expositivas; estudos de casos em grupos; debates; dinâmicas de     
grupo, seminários orientados; avaliação de aprendizagem 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 Freqüência comprovada do estudante, participação nas aulas, estudos de 
casos, respostas às dinâmicas de grupo e avaliação escrita 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

             Quadro branco, pincel, retro-projetor, pesquisas e vídeos 

BIBLIOGRAFIA 

 
 BERGAMINI, M. C. Psicologia aplicada à Administração. São Paulo: Atlas 
 
CARVALHO, Antônio Vieira. Administração de Recursos Humanos Volume I 2. 

Ed., São Paulo: Atlas, 1997. 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. São Paulo: 
Makron Books. 
 
HAMTON, David R. Administração contemporânea. São Paulo: McGraw Hill do Brasil. 

 
MARRAS, Jean Pierre. Administração de Recursos Humanos: do operacional ao 
estratégico.  
3. Ed., São Paulo : Futura, 2000. 
  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

HUNTER, James C. O Monge e o Executivo Uma História Sobre a Essência da 
Liderança. Ed. Sextante, 2004. 

CHIAVENATO, Idalberto, Gerenciando com Pessoas Transformando o executivo 

em um excelente gestor de pessoas: Campus, 2004. 
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: PESQUISA MINERAL 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

PERÍODO: 2º 

CARGA HORÁRIA: 3 A/S – 50 H/A – 60 H/R           

DOCENTE RESPONSÁVEL: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA 

EMENTA 

 Identificar e caracterizar recursos minerais. 
 Definir as etapas de prospecção e pesquisa mineral. 
 Com base em mapas e estudos de campo, conhecer e caracterizar depósitos 

minerais. 
 

OBJETIVOS 

Geral 

 Realizar trabalhos de Pesquisa Mineral de substâncias metálicas e não-
metálicas, envolvendo desde a Pesquisa Regional, Detalhe e Avaliação Técnico-
Econômica. 

 
Específicos 

 Identificar e diferenciar recursos naturais renováveis dos não renováveis. 
 Identificar os principais depósitos minerais metálicos e não metálicos. 
 Entender todas as etapas da pesquisa e prospecção mineral. 
 Aplicar os métodos de amostragem por sedimentos de corrente e concentrados 

de bateia, cálculo de teor de mineral-minério. 
 Identificar os levantamentos básicos geofísicos e geoquímicos de exploração e 

os principais métodos de análise geoquímica de minerais e rochas. 
 Identificar estudos básicos de levantamentos hidrogeológicos na pesquisa e 

exploração de águas subterrâneas.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  Diferenciar recursos naturais renováveis e não renováveis, recursos geológicos 
hídricos, pedológicos, minerais e energéticos, recursos minerais metálicos, não 
metálicos, rochas ornamentais e industriais recursos minerais do Brasil. 

 Identificar os estágios de pesquisa e prospecção mineral. 
 Diferenciar jazida de ocorrência mineral, mineral minério de ganga, subproduto e 

estéril. 
 Avaliar as Normas Internacionais e Brasileiras para classificação de Recursos 

Minerais 
 Calcular teor, teor de corte (cut off), teor crítico, teor limite (blendagem), teor 

diluido. 
 Conceituar clarque, anomalia, background, limiar, metaloctete. 
 Classificação dos Depósitos Minerais. 
 Classificar minério singenético e epigenético, depósitos primários e secundários, 

depósitos minerais pegmatíticos. 
 Analisar mapas topográficos, geológicos e metalogenéticos 
 Trincheiras e Poços de Pesquisa: planejar e executar trincheiras e poços de 

pesquisa 
 Sondagens:Principais tipos de sondagem na pesquisa mineral. 
 Identificar os principais métodos geofísicos e geoquímicos utilizados na pesquisa 
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e prospecção mineral  
 Identificar a abundância dos elementos químicos na Crosta Terrestre: Elementos 

maiores, Elementos menores, Elementos traços. 
 Classificar a geoquímica dos elementos: Siderófilos, Calcófilos, Atmófilos, 

Litófilos, Biófitos. 
 Identificar os principais ambientes: Ambiente primário, Ambiente 

secundário. 
 Classificar halo geoquímico primário e secundário. 

 

                                        METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas, seminários, aulas práticas de laboratório, aulas práticas de 
campo, exibição e discussão de filmes, equipamentos de sondagem, 
equipamentos de análise geoquímica, metodologia de amostragem de solos, 
rochas e águas superficiais e subterrânea, pesquisa bibliográfica em revistas, 
periódicos, livros, internet.  

        AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 
O processo avaliativo será contínuo, por meio de observação na participação nas 
atividades, leitura, produção e reelaboração de textos, trabalhos individuais e coletivos, 
apresentação e discussão de textos e avaliação escrita. 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá por meio de 
atividades que possibilitem ao estudante a apreensão efetiva dos conteúdos. Essas 
atividades serão desenvolvidas por meio de exercícios de revisão, oficinas de leitura, 
produção de textos e estudos dirigidos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro, pincel, transparências, retroprojetor, projetor de imagens, vídeo, DVD, CD.  

BIBLIOGRAFIA 

1. DOBRIN, M. B. and SAVIT, C.H., 1988. Introduction to Geophysical Prospecting. 
4ª ed. New York: McGraw-Hill, 867 p. Título da edição em espanhol: 
Introduccion a La Prospeccion Geofisica. 

2.  FERNANDES, C.E.M. 1984. Fundamentos de Prospecção Geofísica. Rio de 
Janeiro, Interciência, 190 p. 

3. FLETCHER, W.K. 1998. Geochemical Exploration for Havy Minerals: Enphasis 
on Gold and Cassiterite. Notas de curso ministrado na UFRN, Natal-RN. 

4. LEVINSON, A.A. 1974. Introduction to Exploration Geochemistry. Maywood, 
Applied Publ. 605 p. 

5. LICHT, O.A.B. 1998. Prospecção Geoquímica: Princípios, Técnicas e Métodos. 
Serviço Geológico do Brasil – CPRM. Rio de Janeiro-RJ, 218 p. 

6.  MARANHÃO, R.J.L. 1985. Introdução à Pesquisa Mineral. Editora BNB, 
Fortaleza-CE. 

7. SKINNER, B.J. 1980. Recursos Minerais da Terra. Editora Edgard Blucher Ltda.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

8. ALMEIDA, Fernando, F.M. de., HASUI, Yociteru, 1984. O Pré-Cambriano do 
Brasil. Edgard Brucher, Ltda.   

9. DARDENE, M. A., Schobbenhaus, C. 2001. Metalogênese do Brasil. Editora 
UNB. 

10. HOOD, p. 1977. Geophysics and Geochemistry in the Search for Metallics Ores.  
11. FIGUEROLA, J.C. 1987. Geofísica Aplicada. 3 ed. Madrid. 526 p. 

 



69 

 

  



70 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: TRATAMENTO DE MINÉRIOS I 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

SEMESTRE: 2º  

CARGA HORÁRIA: 4 A/S – 80H/A – 66,7H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: AILMA ROBÉRIA SOUTO DE MEDEIROS 

EMENTA 

 Cominuição - conceitos e princípios de fragmentação. 
 Britagem - conceitos, tipos de britagem, equipamentos, desgaste e operação dos 

britadores, noções de dimensionamento e fluxogramas de britagem. 
 Moagem - conceitos, equipamentos, desgaste, moagem via seca e via úmido, 

circuitos de moagem, noções de dimensionamento e fluxogramas de moagem. 
 Moagem autógena. 
 Peneiramento - conceitos, equipamentos, eficiência do peneiramento, noções de 

dimensionamento e fluxogramas de peneiramento. 
 Classificação - conceitos, sedimentação, equipamentos e fluxogramas de 

classificação. 
 Práticas no laboratório - britagem, moagem, granulometria e ensaios de 

classificação. 
 Estudo de caso - cominuição, peneiramento e classificação. 

OBJETIVOS 

Geral 

 
 Conhecer a importância da cominuição como etapa primordial para o tratamento 

de minérios. 
 Entender os métodos de cominuição e o funcionamento dos equipamentos. 
 Compreender a distinção entre moagem convencional e moagem autógena. 
 Entender os princípios e métodos de peneiramento e classificação empregados. 
 Executar práticas no laboratório de tratamento de minérios. 
 Aplicar os conhecimentos adquiridos com estudos de caso. 

 
Específicos 
 

 Os alunos deverão ter aptidão em visualizar os métodos, equipamentos e 
fluxogramas empregados pelas empresas nas visitas técnicas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
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 Cominuição: 
a) Conceitos; 
b) Princípios; 
c) Importância no tratamento de minérios. 

 Britagem: 
a) Introdução; 
b) Conceitos; 
c) Britagem primária: 
Equipamentos. 
d) Britagem secundária: 
Equipamentos. 
e) Britagem secundária: 
Equipamentos. 
f) Britagem terciária; 
Equipamentos. 
g) Desgaste; 
h) Operação: 
Lubrificação; 
Regulagem; 
Fatores operacionais. 
i) Dimensionamento; 
j) Fluxogramas de britagem. 

 Moagem: 
a) Introdução; 
b) Conceitos; 
c) Equipamentos; 
d) Alimentação; 
e) Descarga; 
f) Desgaste; 
g) Enchimento; 
h) Moagem por via seca: 
Vantagens e desvantagens. 
i) Moagem por via úmido: 
Vantagens e desvantagens. 
j) Circuitos de moagem; 
l) Dimensionamento; 
m) Fluxogramas de moagem. 
m) Fluxogramas de moagem. 

 Moagem autógena 
a) Introdução; 
b) Conceitos; 
c) Equipamentos; 
d) Moagem semi-autógena (SAG); 
e) Moagem autógena parcial. 
f) Fluxogramas 
g) Fluxogramas de peneiramento; 
h)Gráfico de análise granulométrica. 
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 Classificação: 
a) Conceitos; 
b) Sedimentação: 
Queda livre; 
Queda impedida. 
c) Equipamentos; 
d) Fluxogramas. 

 Práticas no laboratório: 
a) Ensaios de britagem; 
b) Ensaios de moagem: 
c) Análise granulométrica após a cominuição; 
d) Ensaios de classificação. 

 Estudo de caso: 
a) Cominuição; 
b) Peneiramento; 
c) Classificação. 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Aulas teóricas do tipo expositivas utilizando quadro branco, pincel, projetor 
multimídia, lousa digital, vídeos etc. Ao final de cada item serão aplicados 
exercícios, a fim de fixar os conteúdos com a utilização de exemplos práticos e 
atuais. 

 Seminários apresentados pelos alunos. 
 Aulas no ambiente do laboratório aliando a teoria com a prática observando o 

aprendizado do alunado. 
 Aulas de campo e visitas técnicas as empresas de mineração. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 Investigação da vida diária (comportamento em sala de aula, frequência, 
interesse e participação). 

 Trabalhos individuais realizados com literatura especializada. 
 Trabalhos em grupo. 
 Provas teóricas. 
 Relatórios das práticas realizadas no laboratório. 
 Seminários usando softwares em multimídia. 
 Relatórios das aulas de campo e visitas técnicas. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro branco e pincel; 
 Textos autênticos e/ou adaptados em língua inglesa; 
 Data-show. 
 Humanos: professor, alunos, coordenação pedagógica e de curso e assistentes 

de aluno. 
 Materiais: bibliografia básica, quadro branco, pincel para quadro branco, 

apagador, notebook, projetor multimídia e lousa digital. 
 Físicos: disposição de sala de aula, laboratório de tratamento de minérios e 

transporte para viagens de campo e visitas técnicas. 

BIBLIOGRAFIA 
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 Chaves, A. P., Peres, A. E. C. Teoria e Prática do Tratamento de Minérios - 

Britagem, peneiramento e moagem, volume III. 4ª Edição. São Paulo: editora 
Signus, 2006. 

 Luz, A. B., Sampaio, J. A., França, S. C. A. Tratamento de Minérios. 5ª Edição. 
Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2010. 

 Sampaio, J. A., França, S. C. A., Braga, P. F. A. Tratamento de minérios - 
Práticas laboratoriais. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2007. 

 Sampaio, J. A., Luz, A. B., Lins, F. F. Usinas de beneficiamento de minérios do 
Brasil. 2ª Edição. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2001. 

 Valadão, G. E. S., Araujo, A. C. Introdução ao tratamento de minérios. Belo 
Horizonte: editora UFMG, 2007. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
 Portal de periódicos da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível 

superior/CAPES. 
Manual da metso minerals - 6ª Edição, 2005. 
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: TOPOGRAFIA 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

SEMESTRE: 2º  

CARGA HORÁRIA: 4 A/S – 80 H/A – 66,7H/R. 

DOCENTE RESPONSÁVEL: MÁRIO HENRIQUE MEDREIROS CAVALCANTI DE 

ARAUJO 

EMENTA 

       A disciplina apresenta os principais conceitos da Topografia, seus objetivos e 
aplicações, bem como os instrumentos e métodos utilizados em levantamentos 
planimétrico, altimétricos e planialtimétricos. Também é contemplado o estudo da 
representação do relevo, cálculos de área e memorial descritivo. 

OBJETIVOS 

 
Geral 

         Aplicar conhecimentos teóricos e práticos sobre a ciência e arte da representação 
gráfica do relevo, resguardando as devidas proporções, desenvolvendo sua importância 
como ciência e como ferramenta de apoio ao técnico em Mineração. 
 
Específicos 

 Descrever sobre a importância da Topografia e seus conceitos; 

 Aplicar conhecimentos práticos para a solução de problemas que envolvam a 
mineração; 

 Caracterizar as principais metodologias de trabalho, em Levantamento, através 
do exercício da prática de campo; 

 Realizar o cálculo de erros de trabalhos executados e propor soluções; 

 Transpor o trabalho prático de campo para o papel, em forma de carta ou mapa. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
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. Topografia – Principais Conceitos 
1.1. Conceitos de Topografia; 
1.2. Objetivo da Topografia; 
1.3. Aplicações da Topografia; 
1.4. Divisão da Topografia; 
2. Geodésia 
2.1. Forma da Terra: 
2.1.1. Plano Retangular; 
2.1.2. Esférica; 
2.1.3. Elipsóide de Revolução; 
2.1.4. Geóide; 
2.2. Plano Topográfico; 
2.3. Ponto Topográfico; 
2.4. Alinhamento; 
2.5. Tipos de Poligonais: 
2.5.1. Aberta; 
2.5.2. Fechada; 
2.5.3. Fechada em Base Diferente; 
2.6 Escala; 
2.7. Estaqueamento; 
 
3. Orientação 
3.1. Paralelos e Meridianos; 
3.2. Norte Magnético e Verdadeiro; 
3.3. Azimute e Rumo; 
3.4. Conversão entre Rumo em Azimute; 
3.5. Declinação Magnética; 
3.6. Variações da Declinação Magnética; 
 
4. Instrumentos 
4.1. Tipos de Instrumentos; 
4.2. Objetivos e Metodologias; 
 
5. Planimetria 
5.1. Conceitos de Planimetria; 
5.2. Tipos de Levantamentos: 
5.2.1. De detalhe; 
5.2.2. Expedito; 
5.2.3. Topográfico; 
5.3. Tipos de Levantamento Topográfico: 
5.3.1. Planimétrico; 
5.3.2. Altimétrico; 
5.3.3. Planialtimétrico; 
5.4.Métodos de Levantamento Topográfico: 
5.4.1.Método das Coordenadas Retangulares; 
5.4.2.Método das Irradiações (coordenadas bipolares); 
5.4.3. Método das Intercessões; 
5.4.4. Método do Caminhamento Perimétrico; 
 
6. Altimetria 
6.1. Conceitos de Altimetria; 
6.2. Levantamentos Altimétricos 
6.3. Referência de Nível; 
6.4.Cota ou Cota Relativa; 
6.5. Altitude ou Cota Absoluta. 
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6.6. Diferenças de Nível; 
6.7. Tipos de Nivelamento: 
6.7.1. Nivelamento Barométrico; 
6.7.2. Nivelamento Trigonométrico; 
6.7.3. Nivelamento Estaqueométrico ou Estadimétrico; 
6.7.4. Nivelamento Geométrico: 
6.7.4.1 Tipos de Nivelamento Geométrico; 
6.7.4.2. Caderneta de Campo e Distribuição do erro; 
 
7. Representação do Relevo 
7.1. Desenho de Perfil; 
7.2. Curvas de Nível; 
7.3. Hachuras; 
7.4. Plano de Relevo; 
7.5. Tintas Hipsométricas; 
7.6. Perspectiva; 
7.7. Ponto Cotado; 
 
8. Calculo de Área 
8.1. Processo Gráfico; 
8.2. Processo Computacional; 
8.3. Processo Mecânico; 
8.4. Processos Analíticos; 
 
9. Memorial Descritivo 
9.1. Conceitos 
9.2. Tipos. 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 
1. Aulas expositivas (teóricas) e teórico-práticas;  
 
2. Aulas práticas com Teodolito; 
 
3. Pesquisas. 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

1. Prova escrita; 
 
2. Prova Prática; 
 
3. Relatório; 
 
4. Produção de materiais. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

1. Quadro branco e acessórios; 
 
2. Equipamentos Topográficos disponíveis; 
 
3. Data-show. 
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REFERÊNCIA/BIBLIOGRAFIA 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 13133: Execução 
de levantamento topográfico. Rio de Janeiro, 1994. 35p. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 10068: Folha de 
desenho – leiaute e dimensões. Rio de Janeiro, 1987. 6 p. 
CINTRA, J. P. Automação da Topografia: do campo ao projeto. Tese apresentada à 
EPUSP para obtenção do título de livre docente junto ao Departamento de Engenharia de 
Transportes na área de Informações Espaciais. São Paulo, junho de 1993. 120 p. 
CINTRA, J. P. Topografia Notas de Aula. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 
Departamento de Engenharia de Transportes, Laboratório de Topografia e Geodésia. 
Disciplina de Topografia Básica PTR 285. São Paulo, 1996. 
DOUBECK, A. Topografia.Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 1989. 
DURAN V. J. L. Topografia Eletrônica, Notas de Aula, 199_. 67p. 
ESPARTEL, L. Curso de Topografia. 9 ed. Rio de Janeiro, Globo, 1987. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
BRASIL, Ministério do Exército, Estado Maior do Exército, Manual Técnico – Serviço 
Geográfico. Nivelamento Geométrico. 1975. 
MEDEIROS, Z. F. Considerações sobre a metodologia de levantamentos altimétricos de 
alta precisão e propostas para a sua implantação. Curitiba, 1999. 142f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Geodésicas) – Curso de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas, 
Setor de Ciências da Terra, Universidade Federal do Paraná. 
McCORMAC, J. C. Survey fundamentals. 2. ed. New York: Prentice Hall, 1991. 567p. 
MUNCH, K. H. The Kern E2 Precision Theodolite, Proc. 17th Fig. Congr. Sofia, Comissão 
5, 1984. 
VEIGA, L. A. K.; CINTRA, J. P. Estações totais e a interface com o computador. In: 
Simpósio Latino Americano de Agrimensura e Cartografia. 2., 2000, Foz do Iguaçu. 
Resumos... Foz do Iguaçu, 2000. 
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

SEMESTRE: 2º  

CARGA HORÁRIA: 2 A/S – 40H/A – 33,3H/R           

DOCENTE RESPONSÁVEL: CAMILA CAMPOS GÓMEZ FAMÁ 

EMENTA 

 Introdução; 

 Objetivo; 

 Principais Fatores de Risco no Setor Mineral; 

 Normas Reguladoras de Mineração. 

OBJETIVOS 

 Introduzir os atuais conceitos de Segurança no Trabalho com ênfase ao setor 

mineral.  

 Implementar os conceitos das Normas Regulamentadoras que são aplicadas na 

Mineração. 

 Conhecimento dos principais fatores de risco no setor mineral - conhecimento 

das Normas regulamentadoras na Mineração. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  



79 

 

1. INTRODUÇÃO: 

a) Importância da Segurança e Saúde no Trabalho (SST) no setor da mineração; 

b) Conceitos da SST: 

Risco – Perigo – Gerenciamento de riscos – acidente – quase-acidente – incidente; 

c) Investigação de incidentes. 

2. GESTÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO: 

a) Introdução; 

b) Adoção de boas práticas de gestão; 

c) Planejamento da segurança; 

d) Cenário atual da SST na mineração. 

3. ERRO HUMANO: 

a) Introdução; 

b) Definições; 

c) Tipos de erros; 

d) Teorias causais dos acidentes de trabalho; 

e) Limitações das teorias causais. 

4. PRINCIPAIS FATORES DE RISCO NO SETOR DA MINERAÇÃO: 

a) Riscos ambientais: 

              - Riscos físicos; 

              - Riscos químicos; 

              - Riscos biológicos; 

              - Riscos ergonômicos; 

              - Riscos mecânicos ou de acidentes; 

b) Medidas preventivas. 

5. NORMAS REGULAMENTADORAS: 

a) Introdução; 

b) Sobre as normas regulamentadoras; 

c) NR-1 a NR-34. 

6. NR 22 - SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL NA MINERAÇÃO 

7. NORMAS REGULADORAS DE MINERAÇÃO – NRM: 

a) Normas gerais; 

b) Responsabilidades do empreendedor; 

c) Responsabilidades do trabalhador; 

d) Direitos do trabalhador; 

e) NRM-1 a NRM-22. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

O conteúdo programático será ministrado pelo professor através de aula expositiva, 

com definições, conceitos e exemplos práticos e ilustrativos projetada em data show, 

apontamentos esporádicos (quando necessário) anotados em quadro branco e efetiva 

discussão do conteúdo proposto. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

A avaliação será realizada através de aplicação de prova escrita, exercícios 

complementares (individuais e em grupo) e seminários a serem apresentados pelos 

alunos de acordo com os temas dados em sala de aula. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
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Textos-base, slides, data show, pincel para quadro branco. 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Barreiros, D. Risco de Acidentes da Ind. Extrativa Mineral. Fundacentro. Atualização 

em Prevenção de Acidentes, São Paulo, V.17, n. 199, p. 13-14 – 1986. 

2. Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. NR 1 à NR 32. Brasília, DF, 2011. 

Disponível em: <http://www.mte.gov.br>. Acesso em 30 jan. 2011. 

3. Seminário Nacional sobre Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho no Setor 

Mineral. 2002. 

4. Normas Regulamentares da Mineração – DNPM. Publicado no D.O.U. 18/10/2001. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

1. Zocchio, A. Prática de Prevenção de Acidentes: abc da segurança do trabalho. 7. ed. 

São Paulo: Atlas, 2002. 
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: LEGISLAÇÃO MINERAL E AMBIENTAL 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

PERÍODO: 3º 

CARGA HORÁRIA: 2 A/S - 40 H/A – 33,3 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA 

EMENTA 

 
A disciplina apresenta as principais Leis que regem a mineração e o meio ambiente; e 
suas aplicações. 
 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 
         Apresentar as leis que regem a mineração e o meio ambiente.  
 
Específicos 
 

 Conhecer a mineração na Constituição Federal de 1988 e no novo Código Civil. 
 Conhecer o Código de mineração e os regimes que rege o aproveitamento dos 

recursos minerais. 
 Aprender sobre o Estatuto do garimpeiro e sobre o cooperativismo. 
 Conhecer as leis ambientais. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Legislação Mineral e Ambiental 
 

 Constituição Federal – 1988; 

 O novo Código Civil e o cooperativismo; 

 Código de mineração e Legislação complementar; 

 Regimes de aproveitamento dos recursos minerais; 

 Regime de Autorização; 

 Regime de Concessão; 

 Regime de Licenciamento; 

 Regime de Permissão de Lavra Garimpeira; 

 Regime de Extração; 

 Regime de Monopolização. 

 O Estatuto do garimpeiro – 2008; 

 O cooperativismo e o Regime fiscal-tributário; 

 Resoluções CONAMA; 

 Resolução nº 001 – DOU 17.02.1986 

 Resolução nº 009 – DOU 03.12.1990 

 Resolução nº 009 – DOU 28.12.1990 

 Resolução nº 010 – DOU 28.12.1990 

 Lei de crimes ambientais. 
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                                        METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 Aulas expositivas teóricas; 

 Estudos orientados. 

        AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 Prova escrita; 

 Pesquisa. 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro branco e acessório; 

 . Data-show. 
.  

BIBLIOGRAFIA 

 
BARBOSA, ALFREDO RUY; MATOS, HUMBERTO. O NOVO CÓDIGO DE MINERAÇÃO: ÍNDICE 

REMISSIVO, TABELA DE PRAZOS E NOTAS DE REFERÊNCIAS. SÃO PAULO: SIGNUS 

EDITORA, 1997. 
 
2. BRASIL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM. 

COOPERATIVISMO MINERAL NO BRASIL: O CAMINHO DAS PEDRAS, PASSO A PASSO. 
BRASÍLIA: DNPM/DIDEM, 2008. 

 
3. BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. MANUAL DE CONTROLE AMBIENTAL. 

JOÃO PESSOA: SUDEMA, 2003. 
 
4. ENRÍQUEZ, MARIA AMÉLIA. MINERAÇÃO: MALDIÇÃO OU DÁDIVA?. SÃO PAULO: SIGNUS 

EDITORA, 2008. 
  
5. PINTO, UILE REGINALDO. CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MINERAL E AMBIENTAL. 12. 

ED. BRASÍLIA, 2010. 
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

SEMESTRE: 3º  

CARGA HORÁRIA: 4 A/S – 80 H/A – 66,7H/R. 

DOCENTE RESPONSÁVEL: TÚLIO CÉSAR SOARES DOS SANTOS ANDRÉ 

EMENTA 

 

 Noções de operação e manutenção de equipamentos utilizados nas diversas 
etapas do indústria mineral, desde a mina e suas atividades relacionadas, 
passando pela beneficiamento de minério e finalizando com a área de despacho do 
minério. 

 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 
 Correlacionar às técnicas de manutenção em função das característica do 

processo e dos equipamentos. 
 

Específicos 
 

 Interpretar catálogos, manuais e tabelas. 
 Caracterizar os sistemas de controle de manutenção. 
 Identificar os tipos de equipamentos 
 Confeccionar manuais de procedimentos. 
 Utilizar sistemas de controle de manutenção. 
 Aplicar a técnica de manutenção a ser empregada. 
 Diagnosticar problemas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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 Tipos de manutenção: vida útil, falhas latentes e concretas, manutenção corretiva, 
preventiva, preditiva, sistemática, monitorização, auto-diagnose, manutenção 
produtiva total. 

 Programação da manutenção preventiva: ficha de manutenção preventiva. 
 Lubrificação: características e propriedades dos óleos e das graxas, aditivos, 

especificação, métodos de lubrificação, ficha de lubrificação. 
 Análise de falhas: origem dos danos, trincas, falhas em cabos de aço, chavetas, 

molas, mancais, rolamentos, eixos, correntes, polias, correias, redutores, 
engrenagens. 

 Técnicas de manutenção preditiva: líquido penetrante, partículas magnéticas, 
correntes parasitas, radiografia, ultra-som, vibrometria. 

 Corrosão: processo, potencial elétrico, ferrugem, células galvânicas, técnicas de 
controle da corrosão. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 

 Os procedimentos Didáticos, as formas como serão trabalhados os conteúdos, 
visando ao alcance dos objetivo utilizados em sala de aula para facilitar a 
aprendizagem dos estudantes, ou seja, para conduzi-los em direção aos 
objetivos da aula ou do conjunto de aulas da disciplina serão: aulas, expositivas, 
dialogadas, ilustradas com recursos audiovisuais e computacionais 
disponibilizados pelo Instituto; atividades propostas aos discentes, leituras e 
discussões de textos, pesquisas e trabalhos individuais e em grupo, seminários, 
laboratórios de vivências, problematizações, dinâmicas de grupos, lista de 
exercícios; em sala de aula, laboratório ou em campo através de  visitas 
técnicas. 
  

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 Os procedimentos para se obter informações qualificadas sobre o nível de 
aproveitamento do alunado, e aquilatação do seu progresso e suas dificuldades, 
em relação aos objetivos propostos e aos conteúdos específicos, serão conduzidos 
de forma a refletir a metodologia de ensino e a adequação dos instrumentos de 
verificação de aprendizagem, de forma flexivel quanto ao conteúdo, à metodologia 
e aos recursos utilizados em face da apreciação qualitativa/diagnóstica dos 
resultados alcançados e dos objetivos. 

 A avaliação do aprendizado será feita de forma continua e seguindo o regimento 
da instituição, podendo ser utilizados os diversos mecanismos possíveis: provas, 
trabalhos, relatórios de práticas, pesquisas, seminários, participação em sala de 
aula. 

 Serão feitas no mínimo 3 avaliações por módulo semestral. 
  

RECURSOS NECESSÁRIOS 
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Serão utilizados os recursos disponibilizados pelo instituto, tais como, salas de aula, 
laboratórios, lousa eletrônica, notebook e periféricos, internet, cadernos e canetas 

adquiridos pelos alunos, docentes,  técnicos de laboratório, profissionais da área em 
atividade nas empresas a serem visitadas, docentes de outras instituições a serem 

convidados para apresentar palestras. 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Referência/Bibliografia Básica 
 

 ALVAREZ, Omar Emir. Manutenção Industrial, João Pessoa: Editora da UFPB, 
1986. 

 VLACK, Van. Princípios de ciências dos materiais. São Paulo: Editora Campus, 
1984. 
 

Referência / bibliografia complementar 
 

  Tele curso 2000. Manutenção. 
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: LAVRA DE MINA A CÉU ABERTO 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

PERÍODO: 3º 

CARGA HORÁRIA: 4 A/S - 80 H/A – 66,7H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: TIAGO DA COSTA SILVA 

EMENTA 

 
Introdução – Conceitos básicos sobre a lavra de minas a céu aberto. 
Fases da Mineração. 
Desenvolvimento na lavra de minas a céu aberto. 
Operações unitárias na lavra de minas a céu aberto. 
Planejamento na lavra de minas a céu aberto. 
Estabilidade de taludes. 
Recuperação de áreas de degradação ambiental e fechamento de minas na lavra a céu 
aberto. 
Lavra a céu aberto – estudos de caso e visitas técnicas. 
 
 

OBJETIVOS 

 
Objetivos Geral 

 

 Conhecer, entender e aplicar métodos e técnicas de uso corrente no 
desenvolvimento de trabalhos na lavra de minas a céu aberto. 

 Compreender o planejamento e execução do plano de lavra a céu aberto. 

 Dominar as técnicas de controle de produção, disposição de rejeitos e atividades 
de carregamento e transporte de minérios na lavra de minas a céu aberto. 

 Aplicar métodos para monitoramento de estabilidade de taludes. 

 Conhecer os serviços de drenagem na lavra de minas a céu aberto. 

 Assimilar medidas de controle e proteção ambiental para mitigar os impactos 
gerados pela lavra de minas a céu aberto. 

 Aplicar os conhecimentos adquiridos visualizando nas atividades de campo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Controlar a produção de minérios e a disposição de rejeitos na lavra de minas a 
céu aberto. 

Supervisionar as operações de carregamento e transporte de minérios. 

 Monitorar a estabilidade de taludes. 

 Executar e supervisionar serviços de drenagem na mineração a céu aberto. 

 Aplicar medidas de controle e proteção ambiental para mitigar os impactos 
gerados pela lavra de minas a céu aberto. 

 Executar e supervisionar o fechamento de mina a céu aberto. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  Introdução – Conceitos básicos de lavra de minas a céu aberto. 
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 Terminologias empregadas, exemplos de minas a céu aberto; 

 Considerações econômicas, sociais e ambientais na escolha por lavra a 
céu aberto; 
 Principais minerais lavrados a céu aberto. 

 Fases de um projeto mineral: 

 Requerimento, Pesquisa, Concessão e Fechamento de Mina; 

 Condução e coordenação das operações na lavra de minas a céu aberto, 
análise de cronogramas físicos e financeiros; 

 Técnicas de abertura de minas a céu aberto, cálculo de áreas, volumes e massa 
de estéril e minério. 

Métodos de lavra a céu aberto: 

 Tipos de depósitos minerais, formas do corpo mineralizado; 

 Lavra em cava (open pit mining); 

 Lavra em tiras (open cast mining ou strip mining); 

 Lavra de rocha ornamental (quarry mining); 

 Lavra de contorno (glory hole mining); 

 Lavra de pláceres; 

 Lavra de sais solúveis; 

 Operações de desenvolvimento na lavra de minas a céu aberto: 

 Decapeamento; 

 Estradas ou vias de acesso; 

 Traçado da cava; 

 Equipamentos; 

 Operações unitárias na lavra de minas a céu aberto: 

 Perfuração; 

 Desmonte de rocha; 

 Carregamento; 

 Transporte; 
 Dimensionamento de pilhas; 
 Disposição de estéril; 
 Serviços de apoio: 

 Drenagem; 

 Bombeamento; 

 Eletricidade; 
 Planejamento da lavra de minas a céu aberto: 

 Relação estéril/minério; 

 Definição do teor de corte; 

 Definição da vida útil do projeto; 

 Planejamento a longo prazo; 

 Planejamento a curto prazo: 
 Plano de trabalho diário, semanal, mensal e anual; 

 Estabilidade de taludes: 
o Definição; 
o Características; 
o Principais tipos de talude; 
o Empolamento e ângulo de repouso; 
o Aplicações em mineração e em outras áreas; 
o Métodos de contenção; 
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o Dimensionamento de taludes; 
o Estabilidade de taludes; 

 Recuperação ambiental de áreas degradadas; 
 Fechamento de mina a céu aberto; 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 
 Aulas teóricas do tipo expositivas dialogadas, utilizando quadro branco, pincel, 

projetor multimídia, lousa digital etc. Ao final de cada item serão aplicados 
exercícios, a fim de fixar os conteúdos com a utilização de exemplos práticos e 
atuais. 

Atividades em grupo e seminários apresentados pelos alunos. 
 Aulas de campo e visitas técnicas a unidades de lavra de minerais industriais a 

céu aberto. 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 
O processo avaliativo será contínuo, por meio de observação na participação nas 
atividades, leitura, produção e reelaboração de textos, trabalhos individuais e coletivos, 
apresentação e discussão de textos e avaliação escrita. 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá por meio de 
atividades que possibilitem ao estudante a apreensão efetiva dos conteúdos. Essas 
atividades serão desenvolvidas por meio de exercícios de revisão, oficinas de leitura, 
produção de textos e estudos dirigidos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro, pincel, transparências, retroprojetor, projetor de imagens, vídeo, DVD, CD.  
BIBLIOGRAFIA 

 
 HERBERT, J. H. Introducción a Fundamentos de la Tecnología Minera. 

Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, Espanha, 2006. 
 ____________. Métodos de Minería a Cielo Abierto. Universidad Politécnica de 

Madrid. Madrid, Espanha, 2006. 
 ____________. Elementos de Minería. Universidad Politécnica de Madrid. 

Madrid, Espanha, 2007. 
 COSTA, R.R. Projeto de Mineração – Volume I. Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP). Ouro Preto, 1979. Handbook 
 MAIA, J. Curso de Lavra de Minas – Desenvolvimento. Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP)-Fundação Gorceix. Ouro Preto,1980. 
 

Bibliografia Complementar 
 
RZHEVSKY, V.V. Opencast Mining – Technology and Integrated Mechanization. 
Mir Publishers, Moscow, 1987. 

 CUMMING, A. B.; GIVEN, I. A. Mining Engineering Handbook. SME New York, 
vol. 1 e 2. 1973. 

 HARTMAN, H. L. Introductory Mining Engineering. Ed. John Wiley and sons, inc. 
Wiley – Interscience publication, Canadá, 1987. 

 KOPEZINSKI, I. Mineração x Meio Ambiente – Considerações legais, principais 
impactos ambientais e seus processos modificadores. Editora da Universidade/UFRGS. 
Porto Alegre, 2000.  
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: TRATAMENTO DE MINÉRIOS II 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

SEMESTRE: 3º  

CARGA HORÁRIA: 3 A/S - 60 H/A – 50,0H/R. 

DOCENTE RESPONSÁVEL: TÚLIO CÉSAR SOARES DOS SANTOS ANDRÉ 

EMENTA 

 Apresentação do tratamento de minérios no contexto da Engenharia Mineral os 
balanços de massa nas usinas de Fragmentação (britagem e moagem) e 
separação por tamanho (peneiramento e classificação) seus equipamentos e 
circuitos e os métodos físicos de concentração: gravíticos, magnéticos e 
eletrostáticos. 

OBJETIVOS 

Geral 

 
 Estimular ao aluno o conhecimento sobre os vários métodos de concentração 

mineral, além de conceitos e procedimentos sobre a atuação profissional do 
técnico no processo da separação e concentração de minerais. 

 Desenvolver no corpo discente o entendimento a respeito de metodologias de 
concentração a serem utilizadas adequadamente visando racionalizar a 
exploração dos minerais industriais, aprimorando sua qualidade e agregando 
maior valor aos produtos obtidos. 

Específicos 
 

 Conhecer o conceito de tratamento de minérios no contexto da Engenharia 
Mineral; 

 Elaborar e calcular balanços de massa das usinas de fragmentação, 
classificação e concentração física; 

 Estudar os equipamentos e circuitos de fragmentação (britagem e moagem), 
separação por tamanho (peneiramento e classificação) e de concentração 
física: gravíticos, magnéticos e eletrostáticos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

 

 Introdução; 
 Condições Básicas e Métodos para a Concentração Mineral; 
 Propriedades Diferenciadoras; 
 Balanço de Massa; 
 Seleção Manual; 
 Concentração Gravítica; 
 Separação Magnética; 
 Separação Eletrostática; 
 Equipamentos e Máquinas de concentração mineral. 
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METODOLOGIA DE ENSINO  

 Os procedimentos Didáticos, as formas como serão trabalhados os conteúdos, 
visando ao alcance dos objetivo utilizados em sala de aula para facilitar a 
aprendizagem dos estudantes, ou seja, para conduzi-los em direção aos 
objetivos da aula ou do conjunto de aulas da disciplina serão: aulas, expositivas, 
dialogadas, ilustradas com recursos audiovisuais e computacionais 
disponibilizados pelo Instituto; atividades propostas aos discentes, leituras e 
discussões de textos, pesquisas e trabalhos individuais e em grupo, seminários, 
laboratórios de vivências, problematizações, dinâmicas de grupos, lista de 
exercícios; em sala de aula, laboratório ou em campo através de  visitas 
técnicas. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 Os procedimentos para se obter informações qualificadas sobre o nível de 
aproveitamento do alunado, e aquilatação do seu progresso e suas dificuldades, 
em relação aos objetivos propostos e aos conteúdos específicos, serão 
conduzidos de forma a refletir a metodologia de ensino e a adequação dos 
instrumentos de verificação de aprendizagem, de forma flexivel quanto ao 
conteúdo, à metodologia e aos recursos utilizados em face da apreciação 
qualitativa/diagnóstica dos resultados alcançados e dos objetivos. 

 A avaliação do aprendizado será feita de forma continua e seguindo o regimento 
da instituição, podendo ser utilizados os diversos mecanismos possíveis: provas, 
trabalhos, relatórios de práticas, pesquisas, seminários, participação em sala de 
aula. 

  Serão feitas no mínimo 3 avaliações por módulo semestral. 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

 Serão utilizados os recursos disponibilizados pelo instituto, tais como, salas de aula, 
laboratórios, lousa eletrônica, notebook e periféricos, internet, cadernos e canetas 
adquiridos pelos alunos, docentes,  técnicos de laboratório, profissionais da área em 
atividade nas empresas a serem visitadas, docentes de outras instituições a serem 
convidados para apresentar palestras. 

 

BIBLIOGRAFIA 
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Bibliografia Básica 
 

 Chaves, A.P. e Colaboradores. 2006. Teoria e Prática do Tratamento de 
Minérios, Volume. 1. Signus Editora, São Paulo, 3ª edição, 271p. 

 Luz, A.B.; Possa, M.V. & Almeida, S.L. 2002. Tratamento de Minérios. 
CETEM/CNPq, Rio de Janeiro, 3ª edição, 850p. 

 Sampaio, C.H. & Tavares, L.M.M. 2005. Beneficiamento Gravimétrico – uma 
introdução aos processos de concentração mineral e reciclagem de materiais por 
densidade. Editora da UFRGS. Porto Alegre, 603p. 

 OBLAD, A. E. et alii, Caracterização, cominuição e classificação de minérios, 
in: Tratamento de Minérios e Hidrometalurgia In Memoriam Professor Paulo Abib 
Andery, capítulo 1, Masini, E. ed., ITEP, Recife, p. 17-111. 

 VIANA Jr. A. et alii, Métodos físicos de concentração de minérios, in: 

Tratamento de Minérios e Hidrometalurgia In Memoriam Professor Paulo Abib 
Andery, capítulo 2, Masini, E. ed., ITEP, Recife, p. 115-204. 
 

Bibliografia complementar 
 

  Costes, J. 1970. Equipos de extraccion y de preparacion de minerales. Editores 
técnicos asociados, S.A. Barcelona, 254p. 

 Dudenhov, S.V.; Shubov, L.Y.; Glazunov, L.A. e outros. 1980. Fundamentos de la 
teoria y la práctica de empleo de reactivos de flotación. Editorial Mir. Moscú, 
404p. 

 WILLS, B. A.. Mineral Processing Technology, 5 th  ed., Pergamon Press, New 
York, 1992, 855p. 

 KELLY, E. G. & SPOTTISWOOD, D. J., Introduction to Mineral Processing, John 
Wiley, New York, 1982, 491p. 
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: GEOPROCESSAMENTO 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

SEMESTRE: 3º  

CARGA HORÁRIA: 3 A/S - 60 H/A – 50,0 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: LIDIANE CRISTINA FELIX GOMES 

EMENTA 

 

        A disciplina apresenta os principais conceitos, métodos e aplicações do 
Geoprocessamento através das ferramentas SIG, GPS, Sensoriamento remoto, 
Fotogrametria e fotointerpretação, Banco de dados etc. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

 
         Aplicar conhecimentos teóricos e práticos das principais ferramentas do 
Geoprocessamento, desenvolvendo sua importância como ciência e como ferramenta 
de apoio ao técnico em Mineração. 

 
Específicos 

 

 Descrever sobre a importância do Geoprocessamento e seus conceitos; 

 Aplicar conhecimentos práticos para a solução de problemas que envolvam a 
mineração; 

 Caracterizar as principais metodologias de trabalho, em Levantamento, através 
do exercício da prática de campo; 

 Customização de softwares livres de SIG, aplicados ao uso na mineração; 

 Estudo e interpretação de Fotografias aéreas e imagens de satélite de solos e 
rochas; 

 Georreferenciamento de Minas ativas no Município como prática de 
posicionamento por satélite. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
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1. Bases Cartográficas: 
1.1. Cartografia básica e principais conceitos; 
1.2. Elipsóide de referencia e Datum Geodésico; 
1.3. Coordenadas Geográficas; 
1.4. Sistemas de coordenadas UTM; 
1.5. Projeções Cartográficas; 
1.6. Tipos de Projeções. 
 
2. Dados Georreferenciados: 
2.1. Principais conceitos; 
2.2. Modelagem de dados; 
2.3.Restrições de Integridade; 
2.4. Tipos de Chaves; 
2.5. Modelo de Entidade-Relacionamento 
2.6. Dados em Geoprocessamento. 
 
3. Sistema de Posicionamento Global: 
3.1. Principais conceitos do sistema; 
3.2. Tipos de segmentos; 
3.3. Tipos de Equipamentos; 
3.4. Componentes de um Receptor-GPS; 
3.5. Métodos e aplicações. 
 
4. Fotogrametria e Fotointerpretação: 
4.1. Conceitos e evolução; 
4.2.Características e elementos de uma câmara fotográfica; 
4.3. Tipos de Fotografias; 
4.4. Análise e calculo das Distorções; 
4.5. Correção do vôo; 
4.6. Estereoscopia; 
4.7. Fotomosaico e fotoíndice. 
 
5. Sensoriamento Remoto: 
5.1.Principais conceitos; 
5.2.Tipos de Sensores; 
5.3.Radiação eletromagnética; 
5.4.Obtenção de imagens de satélite; 
5.5.Resposta espectral dos principais alvos naturais terrestres; 
5.6. Aplicações do sensoriamento remoto e SIG: Geomorfologia, Litologia, Rochas 
estruturais, Geologia econômica e desastres Geológicos 
6. SIG 
6.1. Estrutura, elementos e funções; 
6.2. Principais arquiteturas; 
6.3. Manipulação de banco de dados; 
6.4. Customização de práticas de mineração (software gvSIG); 
6.5. Criação de Mapas temáticos. 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  
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1. Aulas expositivas (teóricas) e teórico-práticas;  
 
2. Aulas práticas; 
 
3. Pesquisas. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

1. Prova escrita; 
 
2. Prova Prática; 
 
3. Relatório; 
 
4. Produção de materiais. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

1. Quadro branco e acessórios; 
 
2. Equipamentos Topográficos disponíveis; 
 
3. Data-show. 

BIBLIOGRAFIA 
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Referência/Bibliografia Básica 
 
ASNER GP. 2004. Biophysical remote sensing signatures of arid and semiarid 
ecosystems. In: Ustin S. (ed.). Manual of remote sensing. 3. ed., 4. v. John Wiley & 
Sons, Inc. p. 53-109.   
BATISTELLA, M; MORAN, E. F. Geoinformação e monitoramento ambiental na America 
Latina.  Editora SENAC São Paulo. São Paulo, 2008. 
BOWERS, S. A.; HANKS, R. J. Reflection of radiant energy  from soils. Soil Science, v. 100, n. 

2, p. 130-8, 1965. 

CÂMARA, G.; DAVIS, C.; MONTEIRO, A.M.; D'ALGE, J.C. Introdução à Ciência da 
Geoinformação. São José dos Campos, (2 ed. revista e ampliada). INPE, 2001. 

CÂMARA, G.; CASANOVA, M. A.; HEMERLY, A. S.; MAGALHÃES, G. C; MEDEIROS, C. M. B. 
Anatomia dos Sistema de Informações Geográficas. Campinas/SP: Instituto de computação, 

UNICAMP, 1995. Disponível em: http://www.dpi.inpe.br/teses/gilberto. Acesso em 10 de janeiro 
de 2009. 

CROSTA, A. P. Processamento Digital de Imagens de Sensoriamento Remoto. 
Campinas/SP: IG/UNICAMP, 1993. (APOSTILA). 

CURRAN PJ. 1985. Principles of remote sensing. London: Logman cientific and Technical, 

282 p.   

CURRAN PJ. 1989. Remote sensing of foliar chemistry. Remote Sensing of Environment, 30: 

271-278 

DA COSTA, L. M. Surface Soil Color and Reflectance as Related to physico-chermical and 
Mineralogical Soil Properties. Ph. D. These, University of Missouri, Columbia, Missouri, USA. 
143 PP. 1979. 

DEMATTÊ, J.A.M. Relações entre dados espectrais e características físicas, químicas e 
mineralógicas de solos desenvolvidos de rochas eruptivas. Piracicaba: ESALQ, 1995. 264 

f. Tese (Doutorado em Agronomia – Solos e nutrição de plantas) - Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 1995. 
DIAS, N. W. Processamento Digital de Imagens. UNITAU – Ciências Agrárias, 2004 

(APOSTILA). 
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: GEOLOGIA DE MINA 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

PERÍODO: 3º 

CARGA HORÁRIA: 3 A/S - 60 H/A – 50,0 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA 

EMENTA 

 Obter conhecimentos técnicos utilizados nos modelos geológicos-tipológicos 
como base para as atividades de geologia de mina, tais como tipo de minério, 
posição dos contatos tipológicos, os teores mineralógicos, as características 
físicas e o comportamento dos tipos no processo. 

 
OBJETIVOS 

 
Geral 

 Entender os princípios básicos de avaliação técnico-econômica que definem 
sobre a lavra a céu aberto ou subterrânea. 

 Identificar os principais depósitos minerais metálicos e não metálicos e suas 
relações genéticas com as rochas hospedeiras e com a geotectônica local. 

 Auxiliar no mapeamento topográfico e geológico de detalhe superfície e 
subsuperfície. 

Específico 
 

  Auxiliar na interpretação e avaliação de testemunhos de sondagem e 
amostragem materiais rochosos e minerais. 

 Auxiliar no planejamento e gerenciamento ambiental relacionado à lavra e 
beneficiamento de minérios. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Introdução ao estudo da Geologia de Mina, conceitos gerais, identificar recursos 
naturais renováveis e não renováveis, recursos minerais metálicos e não 
metálicos.  

 Identificar os principais recursos minerais do Brasil e modelos metalogenéticos  
 Caracterização de Mina (a céu aberto e subterrânea), identificando as séries e 

etapas realizadas antes do início das atividades mineiras. 
 Trabalhar com modelagem, softwares. 
 Caracterizar modelos geológicos-tipológicos para atividades de Geologia de Mina, 

os tipos de minério, posição dos contatos litológicos, as características físicas da 
mina, acompanhamento de lavra identificando os tipos de minérios. 

 Mapeamento da Frente de Lavra e acompanhamento do blending alimentado. 
 Composição mineralógica no concentrado e das amostras dos furos de sonda. 
 Geologia dos principais depósitos minerais. 
 Jazidas Minerais em ambiente supergênico. 
 Conceitos básicos de recuperação ambiental de áreas degradadas pela 

mineração. 
 Elaboração de perfis topográficos, plotagem e interpretação geológica de furos de 

sonda. 
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                                        METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas, seminários, aulas práticas de laboratório, aulas práticas de 
campo, exibição e discussão de filmes, interpretação de mapas, equipamentos 
de sondagem, equipamentos de análise geoquímica, metodologia de 
amostragem de solos, rochas e águas superficiais e subterrânea, pesquisa 
bibliográfica em revistas, periódicos, livros, internet.  

 
 
        AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 
O processo avaliativo será contínuo, por meio de observação na participação nas 
atividades, leitura, produção e reelaboração de textos, trabalhos individuais e coletivos, 
apresentação e discussão de textos e avaliação escrita. 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá por meio de 
atividades que possibilitem ao estudante a apreensão efetiva dos conteúdos. Essas 
atividades serão desenvolvidas por meio de exercícios de revisão, oficinas de leitura, 
produção de textos e estudos dirigidos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro, pincel, transparências, retroprojetor, projetor de imagens, vídeo, DVD, CD.  

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia Básica 
DARDENE, M. A., Schobbenhaus, C. 2001. Metalogênese do Brasil. Editora UNB. 
 
FIGUEIREDO, B.R. 2000. Minérios e Ambiente. Editora Unicamp. Campinas (SP).401p. 
KOPEZINSKI,I. 2000. MineraçãoXMeio Ambiente. Editora da 
Universidade/UFRGS.103p. 
 
SKINNER, B.J. 1980. Recursos Minerais da Terra. Editora Edgard Blucher Ltda 
MARANHÃO, R.J.L.1985. Introdução à Pesquisa Mineral. BNB Etene. Fortaleza. 796 p. 
Revista Mineração e Metalurgia 
 
Revista Minérios 
Revista Brasil Mineral 
RUDAWSKY, O.(1986) Mineral Ecomics – Development and Management of Natural 
Resources. Elsevier Science Publishers B.V. 192p. 
 

 

Bibliografia complementar 
FLETCHER, W.K. 1998. Geochemical Exploration for Havy Minerals: Enphasis on Gold 
and Cassiterite. Notas de curso ministrado na UFRN, Natal-RN.  
 
LEVINSON, A.A. 1974. Introduction to Exploration Geochemistry. Maywood, Applied 
Publ. 605 p. 
 
LICHT, O.A.B. 1998. Prospecção Geoquímica: Princípios, Técnicas e Métodos. Serviço 
Geológico do Brasil – CPRM. Rio de Janeiro-RJ, 218 p. 
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: PERFURAÇÃO E DESMONTE DE 
ROCHA 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

PERÍODO: 3º 

CARGA HORÁRIA: 4 A/S – 80H/A – 66,7 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: TIAGO DA COSTA SILVA 

EMENTA 

 Perfuração de Rocha; 
 Equipamentos de Perfuração de Rocha; 
 Dimensionamento e Seleção de Perfuratrizes; 
 Explosivos (Definição, Propriedades e Classificação); 
 Acessórios para Detonação; 
 Estocagem e Manuseio de Explosivos; 
 Tipos de Escavações de Rocha; 
 Escavações de Rocha a Céu Aberto; 
 Desmonte Escultural e Subaquático; 
 Escavações Subterrâneas; 
 Segurança e Controle das Detonações; 

OBJETIVOS 

 Conhecer e selecionar explosivos e acessórios; 
 Compreender as técnicas de amarração e carregamento; 
 Caracterizar e classificar obras de escavação de rocha; 
 Conhecer os tipos e equipamentos utilizados na escavação de rochas; 
 Planejar e executar plano de fogo para desmontes primários e secundários; 
 Conhecer as técnicas de desmonte de rocha e saber emprega-las 

corretamente; 
 Conhecer as normas e as técnicas de controle de vibrações no desmonte de 

rocha com uso de explosivos; 
 Conhecer e aplicar as normas de segurança nas obras de escavação de 

rocha; 
 Aplicar os conhecimentos adquiridos visualizando nas atividades de campo. 

Específicos 

 Supervisionar os trabalhos de desmonte de rocha; 
 Selecionar equipamentos para trabalhos de escavação de rocha; 
 Planejar e executar plano de fogo em escavações a céu aberto e 

subterrâneas; 
 Fiscalizar os procedimentos de manuseio, transporte e armazenagem de 

substâncias explosivas; 
 Manusear e armazenar explosivos e seus acessórios 

 Monitorar a estabilidade de taludes remanescentes; 
 Gerenciar os trabalhos do plano de lavra; 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Histórico da Escavação de Rocha; 
 Princípios Básicos de Perfuração de Rochas; 
 Equipamentos de Perfuração: 

 Conceitos e classificação 

 Compressores; 
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 Perfuratrizes; 

 Dimensionamento e Seleção de Perfuratrizes; 

 Brocas Integrais; 

 Equipamentos seccionados; 
 Duração e vida média de equipamentos de perfuração; 
 Explosivos: 

o Conceitos e classificação: 
o Explosivos nitroglicerinados; 

 Carbonitratos; 

 Lamas Explosivas e Aquagéis; 

 Emulsões; 

 Agentes Detonantes ou Agentes Explosivos; 
 Propriedades dos Explosivos: 

 Força; 

 Energia Absoluta ou Energia Disponível; 

 Velocidade de Detonação (VOD); 

 Densidade; 

 Pressão de Detonação; 

 Resistência; 

 Sensibilidade; 

 Volume Gasoso; 
 Acessórios para Detonação: 

 Iniciadores; 

 Retardos; 

 Estopim; 

 Espoleta Simples, Elétrica e Eletrônica; 

 Cordel Detonante; 

 Linha Silenciosa; 

 Sistema de Iniciação Não-Elétrico (NONEL); 

 Reforçadores; 
 Estocagem e Manuseio de Explosivos e Acessórios; 
 Carregamento dos Furos; 
 Razão de Carga; 
 Caracterização e Classificação de Escavações de Rocha: 

 Escavações com Explosivos; 

 Escavações Mecânicas a Frio; 

 Desmonte Escultural; 
 Escavações Rocha a Céu Aberto: 

 Parâmetros básicos de um Projeto de Escavação de Rocha; 

 Desmonte de Rochas em Bancadas; 

 Plano de Fogo; 

 Desmontes Primário e Secundário; 

 Remoção de Repés; 

 Exploração de Pedreiras: 

 Seleção de Frentes; 

 Desenvolvimento da Jazida; 

 Níveis de Produção e Aberturas de Frentes de Lavra; 

 Equipamentos e Dimensionamento; 

 Escavação de Valas e Cavas de Fundação; 

 Escavações de Rocha a Frio; 
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 Desmonte Escultural: 

 Pré-fissuramento (Presplitting); 

 Detonação Amortecida ou Pós-Fissuração (Cushion Blasting); 

 Fogo Cuidadoso (Smooth Blasting); 

 Perfuração Linear (Line Dreilling); 
 Desmonte Subaquático: 

 Fundamentos e Princípios Básicos; 

 Plano de Fogo; 

 Limpeza da Rocha Detonada; 

 Interfaces com Meio Ambiente; 
 Segurança e Controle de Detonações: 

 Vibrações e Sopros de ar; 

 Instrumentação Sísmográfica; 

 Conceitos, Normas e Padrões Internacionais para o Controle de Vibrações; 

 Ultralançamentos; 

 Desmontes Cuidadosos; 

 Coberturas de Detonações: 

 Tipos de Cobertura; 

 Procedimentos; 
 Escavações Subterrâneas: 

 Conceitos e Princípios Básicos; 

 Classificações Geomecânicas de Maciços Rochosos; 

 Túneis e galerias: 

 Parâmetros de Projeto; 

 Planejamento de Ataque e Frentes de Escavação; 

 Metodologias Atuais para a Escavação de Túneis; 

 Equipamentos de Perfuração, Carga e Transporte; 

 Instalações e Equipamentos de Apoio; 

 Escavação de Túneis em Rocha: 

 Plano de Fogo; 

 Pilões; 

 Ciclos de Avanço e Produção; 

 Tratamentos com Concreto Projetado; 

 Escavação de Poços (Raises): 

 Parâmetros do Projeto Geométrico; 

 Planejamento das Escavações; 

 Metodologias para Escavação de Poços em Rocha; 
                                        METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas teóricas do tipo expositivas dialogadas, utilizando quadro branco, pincel, projetor 
multimídia, lousa digital etc. Ao final de cada item serão aplicados exercícios, a fim de 
fixar os conteúdos com a utilização de exemplos práticos e atuais. 
 
Aulas de campo, aliando a teoria com a prática de perfuração e desmonte de rochas, 
observando o aprendizado do alunado. 
Seminários apresentados pelos alunos. 
 
Atividades de campo e visitas técnicas as empresas de mineração e canteiros de obras, 
onde estejam sendo realizadas operações de escavação e desmonte de rochas. 

 

        AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 
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O processo avaliativo será contínuo, por meio de observação na participação nas 
atividades, leitura, produção e reelaboração de textos, trabalhos individuais e coletivos, 
apresentação e discussão de textos e avaliação escrita. 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá por meio de 
atividades que possibilitem ao estudante a apreensão efetiva dos conteúdos. Essas 
atividades serão desenvolvidas por meio de exercícios de revisão, oficinas de leitura, 
produção de textos e estudos dirigidos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Humanos: professor, alunos, coordenação pedagógica e de curso e assistentes de 
aluno. 
 
Materiais: bibliografia básica, quadro branco, pincel para quadro branco, apagador, 

notebook, projetor multimídia e lousa digital. 
 
Físicos: sala de aula, transporte para viagens de campo e visitas técnicas. 
Visitas técnicas a pedreiras com desmonte mecânico e pedreiras com desmonte de 
rocha com uso de explosivo. 
 

BIBLIOGRAFIA 

 ALENCAR, C. R. A.; CARANASSIOS, A.; CARVALHO, D. Tecnologia de Lavra e 
Beneficiamento de Rochas Ornamentais. Fortaleza: Instituto Evaldo Lodi - IEL, v. 
3, 1996.) 

 GERALDI, J. L. P. O ABC das Escavações de Rocha. Interciência, Rio de Janeiro, 
2011. 

 HERRMANN. C. Manual de Perfuração de Rocha. Polígono, São Paulo, 1972. 
 HUSTRULID, W. Blasting Ptinciples for Open Pit Mining, Vol. 1 General Design 

Concepts and Vol. 2 Theoretical Foundations, Balkema, Rotterdam,1999. 
 JIMENO, L. J. et al.   Manual de perforacion y voladura de rocas, 2.ed., Madri, 

Espanha, Instituto Tecnológico Geominero de España, 1994. 
 KONYA, J. K.; WALTER, E. J.   Seminar on blasting an overbreak control.  U. S. 

Department of Transportation, Virginia, 2004. 
 SILVA, V. C. Desmonte de Rochas com Explosivos, DEMIN, Ouro Preto, 2009. 
 CURSO DE BLASTER – Ricardo, Britanite, Ouro Preto, 2004. 
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO DA PRODUÇÃO MINERAL 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

SEMESTRE: 4º 

CARGA HORÁRIA: 2 A/S - 40 H/A – 33,3 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: TIAGO DA COSTA SILVA 

EMENTA 

 Introdução ao pensamento administrativo: percepções preliminares e a 
administração do presente; 

 Evolução do Processo Produtivo; 
 Planejamento e Gestão; 
 Gestão Tática e Gestão Estratégica; 
 Gestão na Produção; 
 Controle de Qualidade, Sistemas de Gestão da Qualidade; 
 Certificação ISO 9001; 
 Gestão da Produção Mineral; 

OBJETIVOS 

Geral 

 Conhecer o pensamento administrativo, suas origens e evolução nas cadeias 
produtivas; 

 Compreender os princípios do planejamento e gestão; 
 Enxergar de forma ampla o processo de gestão; 
 Saber como funciona o processo de gestão na produção; 
 Conhecer a normatização ISO 9000; 

            
Específicos 

 Saber reconhecer e aplicar técnicas de gerenciamento no dia a dia de uma 
empresa de mineração; 

 Identificar a teoria da firma na prática cotidiana, a função produção e a 
formação dos custos; 

 Familiarizar-se com o ciclo PDCA e o controle da qualidade;  
 Conhecer os requisitos básicos para um Sistema de Gestão de Qualidade; 
 Distinguir entre eficiência e eficácia de um Sistema de Gestão de Qualidade; 
 Conhecer a família de normas ISO 9000 e os procedimentos para a certificação.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
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 Administração na cadeia de produção mineral; 

 Conceitos e princípios da administração; 
Funções da administração 

 Planejar; 

 Organizar; 

 Dirigir; 

 Controlar; 
Evolução do processo produtivo: 

 Sistema fabril; 

 Produção em massa; 

 Linha de montagem; 
 

Administração da produção; 

 Inputs e outputs; 

 Responsabilidades diretas e indiretas; 

 Racionalização; 

 Produtividade; 

 Desenvolvimento do produto; 

 Planejamento e controle da produção; 
Produtos e serviços: 

 Bens tangíveis: 

 Bens de consumo; 

 Bens duráveis; 

 Bens não duráveis; 

 Bens de capital; 

 Bens intangíveis; 

 Ciclo de vida dos produtos e serviços: 
 Introdução; 
 Crescimento; 
 Maturidade; 
 Declínio; 

Sistemas de Produção: 

 Produção sob Encomenda; 

 Produção em Lotes; 

 Produção Contínua; 
Primeiro Modelo Americano de Produção (Taylorismo/Fordismo): 

 Linha de Montagem; 

 Centralização e Verticalização; 

 Crise do Fordismo; 
Modelo Japonês de Produção (Toyotismo); 
Inovações Japonesas: 

 Kaizen; 

 Just in Time (JIT); 

 Controle Estatístico da Qualidade; 
Controle de Qualidade Total: 

o Housekeeping (5S); 
Segundo Modelo Americano de Produção (Downsizing); 
Gestão de Processos; 
Reengenharia e ciclo PDCA: 
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o Preparação; 
o Planejamento; 
o Implementação; 
o Avaliação; 

Benchmarking: 

o Competitivo; 
o Interno; 
o Genérico; 
o Funcional; 

Seis Sigma e o ciclo DMAIC: 
o Definir; 
o Medir; 
o Analisar; 
o Melhorar; 
o Controlar; 

CAD (Desenho Assistido por Computador) / CAM (Fabricação Assistida por 
Computador); 
MRP (Planejamento de Recursos de Manufatura); 
Sistema de Produção: 

o Tecnologia de Produção; 
 Explícita; 
 Implícita; 
 Flexível; 
 Fixa; 

o Operação de Tecnologia Intensiva; 
o Operação de Mão de Obra Intensiva; 
o Capacidade Instalada e Capacidade de Produção; 

Planejamento e Controle da Produção: 
o Conceitos; 
o Planejamento Tático e Planejamento Estratégico; 

Administração de Materiais: 

o Conceitos; 
o Fluxo de Materiais; 
o Classificação de Materiais; 
o Programação de Materiais; 

Estoques: 
o Tipos de estoque; 
o Controle de estoques; 
o Gestão da Cadeia de Suprimentos; 

Controle de Qualidade: 
o Diagrama de Pareto; 
o Diagrama de Ishikawa (Causa e Efeito); 
o Histogramas; 
o Folhas de Verificação; 
o Gráfico de Dispersão; 
o Fluxogramas; 

Família de normas ISO 9000: 

o ABNT NBR ISO 9000:2005; 
o ABNT NBR ISO 9001:2008; 
o ABNT NBR ISO 9004:2010; 
o ABNT NBR ISO/TR 10013:2002; 
o ABNT NBR ISO/TR 19011:2002; 
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Certificação ISO 9001; 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

  Aulas teóricas do tipo expositivas dialogadas, utilizando quadro branco, 
pincel, projetor multimídia, lousa digital etc. Ao final de cada item serão 
aplicados exercícios, a fim de fixar os conteúdos com a utilização de 
exemplos práticos e atuais; 

 Seminários apresentados pelos alunos; 
 Aulas de campo em visitas técnicas a empresas de mineração onde poderão 

ser vistos na prática os princípios de gestão e planejamento estudados. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 Investigação da vida diária (comportamento em sala de aula, frequência, 
interesse e participação); 

 Atividades individuais realizados com literatura especializada; 
 Atividades em grupo; 
 Provas teóricas; 
 Relatórios das visitas técnicas; 
 Seminários usando softwares em multimídia. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Humanos: professor, alunos, coordenação pedagógica e de curso e assistentes 
de aluno; 

 Materiais: bibliografia básica, quadro branco, pincel para quadro branco, 
apagador, notebook, projetor multimídia e lousa digital; 

 Físicos: sala de aula, transporte para as atividades de campo e visitas técnicas. 

BIBLIOGRAFIA 

Referência/Bibliografia Básica 
 

 BOGAN, Christopher E.; ENGLISH, Michael J. Benchmarking: aplicações práticas e 
melhoria contínua. Editora Makron Books, 1996. 

 CHASE, Richard B.; GARVIN, David A. The Service Factory.Harvard Business 
Review, 67 July/August, 1989. 

 CHIAVENATO, Idalberto. Administração para administradores e não-
administradores: a gestão de negócios ao alcance de todos. 1ª Edição. São Paulo. 
Editora Saraiva, 2008. 

 DEMING, W. Edwards. Qualidade: a revolução da administração. São Paulo, 
Editora Saraiva, 1990. 

 DIAS, Marco Aurélio P. Administração de Materiais: uma abordagem logística. 
Editora Atlas, 2007. 

 LAUGENI, Fernando Piero; MARTINS, Petronio Garcia. Administração da Produção. 
2ª Edição. São Paulo. Editora Saraiva, 2005. 

 MOOD, Patrícia E. Strategic Manufactoring, dynamic new directions for the 1990´s. 
Homewood: Dowjones Irwin, 1990. 

 MOLINA, Caroline Cristina; RESENDE, João Batista. Atividades do planejamento e 
controle da produção (PCP). Disponível em:  
<http://www.faneesp.edu.br/novo/conteudo/atividades-do-planejamento-e-controle-da-

producao-PCP.pdf> Acessado em 15 de outubro de 2012. 
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 SLACK, Nigel. Administração da Produção. Editora Atlas, 1999. 
 TENÓRIO, Fernando Guilherme. Flexibilização Organizacional: mito ou realidade? 

São Paulo. FGV, 2000. 
 TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística. 7ª Edição. Rio de Janeiro. LTC, 1998. 

Referência / Bibliografia Complementar 
 

 Portal de periódicos da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível 
superior/CAPES. 

 INMETRO. Gestão da Qualidade na Exportação: Um livro de respostas para 
exportadores de pequeno e médio porte. Rio Janeiro: ITC/Inmetro, 2003. 

 SILVA, E. A.; OLIVEIRA, J. F.; PRADO, J. Gestão de Negócios. São Paulo: Saraiva, 
2005. 

 IACOBUCCI, D. Os Desafios do Marketing: Aprendendo com os Mestres da Kellogg 
Graduate School of Management. São Paulo: Futura, 2001. 
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: ECONOMIA MINERAL 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

PERÍODO: 4º 

CARGA HORÁRIA: 3 A/S - 60 H/A – 50 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: TIAGO DA COSTA SILVA 

EMENTA 

Introdução à teoria da procura mineral. 
Economia das indústria mineral (economia dos mercados minerais, oferta e 
demanda). 
Teoria da produção (fatores de produção na indústria mineral, custos). 
Análise de alternativas de investimento. 
Matemática financeira. 
Estudos de viabilidade de empreendimentos minerais e valor temporal do dinheiro. 

OBJETIVOS 

Dominar os aspectos financeiros e econômicos próprios das empresas de 
produção mineral e projetos de engenharia geológica e mineira. 

Conhecer as técnicas de análise de alternativas de investimento no setor da 
produção mineral. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  Introdução à Economia 

 Lei da escassez, bens e necessidades humanas. 

 Tópicos de microeconomia 

 Oferta-Demanda: Equilíbrio de Mercado 

 Teoria da Firma – Custos e Produção 

 Matemática Financeira 

 Juros Simples e Compostos 

 Valor do dinheiro no tempo 

 Fluxo de Caixa 

 Métodos de Avaliação Econômica de Alternativas de investimento 

 Tipos de alternativas 

 Métodos simplificados de avaliação econômica 

 Critérios de Decisão 

 Método do valor presente líquido 

 Método da taxa interna de retorno 

 Método do valor anual 

 Análise de Sensibilidade 

 Teor de corte e escala de produção de recursos minerais 

 Técnicas de análise de risco 
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 Análise de risco nos projetos de mineração 

 Minerais – economia e comércio 

 Estimação de investimentos, custos operacionais e receitas em empresas de 
recursos minerais 

 Fiscalidade mineira 

 Legislação de recursos minerais 

                                        METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas teóricas do tipo expositivas dialogadas, utilizando quadro branco, pincel, 
projetor multimídia, lousa digital etc. Ao final de cada item serão aplicados 
exercícios, a fim de fixar os conteúdos com a utilização de exemplos práticos e 
atuais; 

 Seminários apresentados pelos alunos; 
 Aulas de campo em visitas técnicas a empresas de mineração onde poderão ser 

vistos na prática os princípios de economia e planejamento estudados. 
 

        AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

O processo avaliativo será contínuo, por meio de observação na participação nas 
atividades, leitura, produção e reelaboração de textos, trabalhos individuais e coletivos, 
apresentação e discussão de textos e avaliação escrita. 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá por meio de 
atividades que possibilitem ao estudante a apreensão efetiva dos conteúdos. Essas 
atividades serão desenvolvidas por meio de exercícios de revisão, oficinas de leitura, 
produção de textos e estudos dirigidos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Humanos: professor, alunos, coordenação pedagógica e de curso e assistentes 
de aluno; 

 Materiais: bibliografia básica, quadro branco, pincel para quadro branco, 
apagador, notebook, projetor multimídia e lousa digital; 

 Físicos: sala de aula, transporte para as atividades de campo e visitas técnicas. 

BIBLIOGRAFIA 

Economia Mineral II - Avaliação Financeira de Projectos, Operações e Empresas de 
Recursos Minerais , Torres Lopes, A., 2002, IST 
Economia Mineral I , Torres Lopes, A., 2002, IST 
Pindyck, Robert S.; Pindyck, Robert S.; Pindyck, Robert S.; Rubinfeld, Daniel L.; 
Rubinfeld, Daniel L.; Rubinfeld, Daniel L. Microeconomia, 7ª Edição, Editora Prentice 
Hall – BR, 2010. 
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: TRATAMENTO DE MINÉRIOS III 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

SEMESTRE: 4º  

CARGA HORÁRIA: 3 A/S - 60 H/A – 50,0 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: TÚLIO CÉSAR SOARES DOS SANTOS ANDRÉ 

EMENTA 

 

 Apresentação do tratamento de minérios no contexto da Engenharia Mineral os 
balanços de massa nas usinas de concentração por flotação e os métodos hidro 
metalúrgicos de extração de metais. 
 

OBJETIVOS 

Geral 

 
 Operacionalização de usinas de beneficiamento de Minérios para as diversas 

espécies de massas minerais tratadas; 
 

Específicos 
 

 Controlar a qualidade e quantidade desses processamentos através do 
balanço de massas e metalúrgico da UBM; 

 Identificar os princípios de funcionamento, variáveis de operação, 
manutenção, lubrificação e reposição de peças, dos diversos tipos de 
equipamentos usados na UBM: concentradores, classificadores, 
alimentadores, transportadores, espessadores, filtros, calibradores industriais, 
extratores de sucata, separadores eletrostáticos e eletromagnéticos. 

 Auxiliar no controle de qualidade de planta; 
 Realizar ensaios de processo; 
 Elaborar relatórios. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
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 Separação por Flotação: Princípios, Classes de reagentes, Fluxogramas de 
Flotação, Flotação simples e diferencial, direta ou reversa, baterias de flotação, 
partículas minerais hidrofóbicas ou hidrofílicas, ângulo de contato, 
condicionadores de polpa mineral (Flotação Convencional e em Coluna). 

 Fluxogramas Clássicos: Usinas de Beneficiamento de Minérios (UBM). 
 Cálculos de UBM: Balanço de Massas e Metalúrgico. 
 Relatórios: Atividades de laboratório e aulas técnicas de campo em Minerações. 
 Agregação, coagulação e floculação; 
 Mecanismos de ação de floculantes; 
 Aspectos práticos; 
  Processos hidrometalúrgicos 
   Lixiviação, Técnicas de lixiviação, Recuperação de metais a partir de uma 

solução – Cementação,  Termodinâmica da redução de metais a partir de uma 
solução, Potenciais de eletrodo, Redução por hidrogênio de íons metálicos; 

  Processo de Purificação 
   Adsorção em carvão ativado, Extração por solventes, Troca Iônica. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Os procedimentos Didáticos, as formas como serão trabalhados os conteúdos, 
visando ao alcance dos objetivo utilizados em sala de aula para facilitar a 
aprendizagem dos estudantes, ou seja, para conduzi-los em direção aos 
objetivos da aula ou do conjunto de aulas da disciplina serão: aulas, expositivas, 
dialogadas, ilustradas com recursos audiovisuais e computacionais 
disponibilizados pelo Instituto; atividades propostas aos discentes, leituras e 
discussões de textos, pesquisas e trabalhos individuais e em grupo, seminários, 
laboratórios de vivências, problematizações, dinâmicas de grupos, lista de 
exercícios; em sala de aula, laboratório ou em campo através de  visitas 
técnicas. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 Os procedimentos para se obter informações qualificadas sobre o nível de 
aproveitamento do alunado, e aquilatação do seu progresso e suas dificuldades, 
em relação aos objetivos propostos e aos conteúdos específicos, serão 
conduzidos de forma a refletir a metodologia de ensino e a adequação dos 
instrumentos de verificação de aprendizagem, de forma flexivel quanto ao 
conteúdo, à metodologia e aos recursos utilizados em face da apreciação 
qualitativa/diagnóstica dos resultados alcançados e dos objetivos. 

 A avaliação do aprendizado será feita de forma continua e seguindo o regimento 
da instituição, podendo ser utilizados os diversos mecanismos possíveis: provas, 
trabalhos, relatórios de práticas, pesquisas, seminários, participação em sala de 
aula. 

  Serão feitas no mínimo 3 avaliações por módulo semestral. 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
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 Serão utilizados os recursos disponibilizados pelo instituto, tais como, salas de aula, 
laboratórios, lousa eletrônica, notebook e periféricos, internet, cadernos e canetas 
adquiridos pelos alunos, docentes,  técnicos de laboratório, profissionais da área em 
atividade nas empresas a serem visitadas, docentes de outras instituições a serem 
convidados para apresentar palestras. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Referência/Bibliografia Básica 
 

 Anais dos Encontros de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa. 
 Chaves, A. P., Tratamento de Minérios – Teoria e Prática, Vol I, II e III, Signus 

Editora, 2002. 
 Luz, A. B., Tratamento de Minérios – 2ª Edição. Editores: Adão Benvindo da Luz - 

Mário Valente Possa – Salvador Luiz de Almeida. CETEM – Centro de 
Tecnologia Mineral – CNPq / MCT. 2004. 

 WILLS, B. A. Mineral Processing Tecnology. University Of Britsh Columbia, 
VANCOUVER., D. C.; PERGAMON PRESS, 1992. 

 

Referência / bibliografia complementar 
 

  Livros Produzidos pelo Centro de Tecnologia Mineral do MCT, disponíveis no 
seu site. 

 Periódicos disponíveis no Portal Capes; 
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: EMPREENDEDORISMO 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

PERÍODO: 4º 

CARGA HORÁRIA: 3 A/S - 60 H/A – 50,0 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: DJAIR ALVES DE MELO 

EMENTA 

 Empreendedorismo e empreendedor. O empreendedorismo no Brasil e a nível 
mundial. Criatividade. Espírito empreendedor. Perfil do empreendedor. Definição, 
características e desenvolvimento de um Plano de Negócio. A constituição de 
uma empresa: passos para legalização. Estudo de Casos de Empreendedorismo 

 
OBJETIVOS 

 
Geral 

 
 Estimular o estudante a se tornar um empreendedor, bem como estimular o 

aluno para empreender sua função de maneira criativa e inovadora, buscando 
aprimorar o ambiente organizacional  
 

Específicos 

 
 Proporcionar ao aluno um momento de autoconhecimento, no sentido do 

despertar o espírito empreendedor e intra-empreendedor,  
 Capacitar o aluno para elaboração de um Plano de Negócio Simplificado. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I – Histórico e evolução do Empreendedorismo: 
 Interpretar os conceitos e a evolução da Administração e do 

Empreendedorismo. Identificar o perfil e as características de um 
empreendedor, seu comportamento e fatores que o motivam para a criação de 
um negócio próprio 
 

– Definição do empreendedorismo 
- Histórico do Empreendedorismo; 
– Definição do empreendedor; 
– O profissional empreendedor; 
– Administração empreendedora; 
– Motivação básica para empreender; 
- Características e perfil empreendedor; 
– O comportamento empreendedor; 
- Mitos do empreendedor; 
- Empreendedorismo social; 
– Estudos de Casos de empreendedorismo  
 
Unidade II – Plano de Negócio. 
 
Identificar aspectos e as diversas fases na elaboração e consolidação de um plano de 
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negócio.  
 
- Conceitos básicos de um Plano de Negócio; 
- Objetivos de um Plano de Negócio; 
- O Plano de Negócio Simplificado; 
- Características e aspectos de um Plano de Negócio (Descrição da empresa, produtos 
e serviços, mercado e competidores, plano estratégico, plano de marketing e plano de 
recursos humanos) 
- Empreendedorismo e Marketing 

                                        METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas; estudos de casos em grupos; debates; dinâmicas de grupo, 
seminários orientados; avaliação de aprendizagem 

 
 

        AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 
O processo avaliativo será contínuo, por meio de observação na participação nas 
atividades, leitura, produção e reelaboração de textos, trabalhos individuais e coletivos, 
apresentação e discussão de textos e avaliação escrita. 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá por meio de 
atividades que possibilitem ao estudante a apreensão efetiva dos conteúdos. Essas 
atividades serão desenvolvidas por meio de exercícios de revisão, oficinas de leitura, 
produção de textos e estudos dirigidos. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro, pincel, transparências, retroprojetor, projetor de imagens, vídeo, DVD, CD.  
BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

 

Dolabela, Fernando. Oficina do empreendedor. São Paulo, Cultura Editores 

Associados,1999. 
 
Dolabela, Fernando. O segredo de Luísa. Cultura Editores Associados. 1ª ed.(1999) 
São Paulo. 
 
Dolabela, Fernando. Pedagogia Empreendedora. Cultura Editores Associados. São 

Paulo, 2003. 
 
Dornela, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias em 
negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 

 
Empreendedorismo e Estratégia/Havard Bussiness Review; tradução Fábio 

Fernandes. – Rio de Janeiro: Campus, 2002. 
 
Freire, Andy. Paixão por Empreender: como colocar suas idéias em prática: como 
transformar sonhos em projetos bem sucedidos. Tradução Maria José Cyhlar 

Monteiro. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
 
Leite, Emanuel. O fenômeno do empreendedorismo. Recife: Bagaço. 2000 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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Malferrari, C.J.,Drucker, P.F. Inovação e Espírito Empreendedor: Prática e princípios, 

5ª edição. Pioneira, 1998. 
 
Mirshawka, Victor. Empreender é a solução. São Pulo: DVS Editora, 2004. 
 

Lodish, Leonard M. Empreendedorismo e Marketing: lições do curso de MBA 
da Wharton. Tradução Roberto Galman. Rio de Janeiro: Campus, 2002 
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO 

AMBIENTAL NA MINERAÇÃO 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

SEMESTRE: 4º  

CARGA HORÁRIA: 3 A/S - 60 H/A – 50,0 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: AILMA ROBÉRIA SOUTO DE MEDEIROS 

EMENTA 

 

 Meio ambiente - conceitos, princípios e características. 
 Mineração - características gerais, implicações ambientais, importância dos 

impactos ambientais e classificação dos impactos ambientais. 
 Resíduos da mineração - conceitos, classificação e gestão dos resíduos. 
 Gerenciamento ambiental - conceitos, métodos de controle da poluição e matriz 

de avaliação de impactos ambientais. 
 Recuperação de áreas degradadas - introdução, histórico, legislação, aplicação e 

exemplos. 
 Tecnologias limpas na mineração - conceitos, planejamento, soluções, avaliação, 

viabilidade e implementação. 
 Desenvolvimento sustentável na mineração - conceitos, fatores, sustentabilidade 

ambiental e problemática das pequenas minerações. 
Estudo de caso - aproveitamento de rejeitos das etapas de lavra e tratamento de 
minérios. 

OBJETIVOS 

Geral 

 
 Conhecer a importância e a preservação do meio ambiente. 
 Compreender a atividade mineradora e suas consequências ambientais. 
 Classificar os resíduos provenientes da atividade mineradora. 
 Aplicar métodos de gerenciamento ambiental na mineração. 
 Saber utilizar métodos de recuperação de áreas degradadas pela mineração. 
 Aprender noções de gerenciamento de tecnologias limpas. 
 Entender a relação entre a mineração e o desenvolvimento sustentável. 

 
Específicos 
 

Os alunos deverão ter aptidão em visualizar as problemáticas ambientais da 

atividade mineradora e apontar possíveis soluções. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
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 Meio ambiente: 
a) Introdução; 
b) Conceitos; 
c) Princípios; 
d) Características: 
Meio biótico; 
Meio físico; 
Meio antrópico. 

 Mineração: 
a) Características gerais; 
b) Implicações ambientais: 
Lavra; 
Beneficiamento. 
c) Importância dos impactos ambientais; 
d) Classificação dos impactos ambientais: 
Impacto positivo; 
Impacto negativo; 
Impacto direto; 
Impacto indireto; 
Impacto local; 
Impacto regional; 
Impacto temporário; 
Impacto permanente; 
Impacto reversível; 
Impacto irreversível. 

 Resíduos da mineração: 
a) Conceitos; 
b) Classificação: 
Resíduos sólidos; 
Resíduos líquidos; 
Resíduos gasosos. 
c) Gestão dos resíduos. 

 Gerenciamento ambiental: 
a) Conceitos; 
b) Métodos de controle da poluição: 
Controle do ar; 
Controle da água; 
Controle do solo. 
c) Matriz de avaliação de impactos e efeitos ambientais causados pela 

mineração. 
 Recuperação de áreas degradadas: 

a) Introdução; 
b) Histórico; 
c) Legislação; 
d) Aplicação: 
Abandono; 
Reabilitação; 

Restauração. 
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e) Exemplos: 
Mina do Guajú - Millennium Inorganic Chemicals. 

 Tecnologias limpas na mineração: 
a) Conceitos; 
b) Planejamento e organização: 
Objetivos 
Ecotime 
Resíduos sólidos; 
Resíduos líquidos; 
Resíduos gasosos. 
c) Barreiras e soluções; 
d) Pré-avaliação e avaliação: 
Objetivos; 
Resultados. 
e) Viabilidade: 
Objetivos; 
Fatores técnicos; 
Fatores econômicos; 
Fatores ambientais. 
f) Implementação: 
Objetivos; 
Resultados. 

 Desenvolvimento sustentável na mineração: 
a) Conceitos; 
b) Fatores; 
c) Sustentabilidade ambiental; 
d) Problemática das pequenas minerações: 
Aspectos educacionais; 
Orientação técnica; 
Segurança e saúde dos trabalhadores. 

 Estudo de caso: 
a) Aproveitamento de rejeitos de lavra; 

b) Aproveitamento de rejeitos tratamento de minérios. 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Aulas teóricas do tipo expositivas utilizando quadro branco, pincel, projetor 
multimídia, lousa digital etc. Ao final de cada item serão aplicados exercícios, a 
fim de fixar os conteúdos com a utilização de exemplos práticos e atuais. 

 Seminários apresentados pelos alunos. 
Aulas de campo e visitas técnicas as empresas de mineração. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 Investigação da vida diária (comportamento em sala de aula, frequência, 
interesse e participação). 

 Trabalhos individuais realizados com literatura especializada. 
 Trabalhos em grupo. 
 Provas teóricas. 
 Seminários usando softwares em multimídia. 
 Relatórios das aulas de campo e visitas técnicas. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
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 Humanos: professor, alunos, coordenação pedagógica e de curso e assistentes 
de aluno. 

 Materiais: bibliografia básica, quadro branco, pincel para quadro branco, 
apagador, notebook, projetor multimídia e lousa digital. 

 Físicos: disposição de sala de aula, transporte para viagens de campo e visitas 
técnicas. 

BIBLIOGRAFIA 

Referência/Bibliografia Básica 
 

 Bôas, H. C. V. A indústria extrativa mineral e a transição para o desenvolvimento 
sustentável. Rio de Janeiro: CETEM/MCT/CNPq, 2011. 

 Bôas, R. V., Sanchez, M. Tecnologias limpias em las industrias extractivas 
minero-metalúrgica y petrolera. Rio de Janeiro: 
CETEM/MCT/CNPq/CYTED/AECI, 2006. 

 Barreto, M. L. Mineração e desenvolvimento sustentável: desafios para o Brasil. 
Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2001. 

 CONAMA/MMA - Conselho nacional do meio ambiente. Legislação ambiental. 
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/> acesso em 4 de outubro 
de 2012. 

 IBRAM - Instituto brasileiro de mineração. Mineração e meio ambiente. Brasília: 
IBRAM, 1992. 

 Matta, P. M. Indústria de rochas ornamentais - Rejeitos x Produção mais limpa. 
Salvador: DNPM/BA, 2003. 

 MMA/Brasil - Plano nacional de resíduos sólidos. Disponível em: 
http://www.cnrh.gov.br/sitio/ acesso em 4 de outubro de 2012. 

 Souza, H. C., Figueiredo Filho, O. A. Aspectos tecnológicos da exploração de 
minerais pesados na mina do guajú/Mataraca-PB: um estudo de caso da 
Millennium inorganic chemicals. XXI Encontro nacional de tratamento de minérios 
e metalurgia extrativa. Natal, 2005. 

 
REFERÊNCIA / BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
 Portal de periódicos da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível 

superior/CAPES. 
 Enríquez, M. A. R. S. Mineração e desenvolvimento sustentável - é possível 

conciliar? Revista iberoamericana de economia ecológica. Vol. 12, 2009. 
 Palermo, H. F. As atividades mineradoras, aspectos do comportamento antrópico 

e a legislação ambiental brasileira. Revista jurídica. Nº 1, 2011. 
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PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 

CURSO: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO SUBSEQUENTE EM MINERAÇÃO 

SEMESTRE: 4º  

CARGA HORÁRIA: 2 A/S – 40H/A – 33,3 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: CAMILA CAMPOS GÓMEZ FAMÁ 

EMENTA 

 Conceitos e definições, 

 Equipamentos de terraplenagem, 

 Estimativa de produção dos equipamentos, 

 Estudo econômico dos equipamentos, 

 Sistemas de escavação mecânica e de transporte em minas, 

 Transporte externo de matérias-primas minerais, 

 Tipos de equipamentos para escavação, carregamento e transporte de minérios, 

 Critérios de dimensionamento de frotas, 

 Controle e proteção ao meio ambiente. 

OBJETIVOS 

 Conhecer os principais serviços na execução de terraplenagem; 

 Identificar os equipamentos de terraplenagem; 

 Selecionar os equipamentos a serem utilizados na movimentação e transporte de 
materiais; 

 Conhecer as técnicas e métodos de escavação mecânica e de transporte de 
materiais em terraplenagem e em minas; 

 Estimar a produção e os custos de frentes de trabalho com o uso dos principais 
equipamentos de terraplenagem e de transporte em minas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
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1. ESTUDO DOS MATERIAIS DE SUPERFÍCIE: 

a) Conceitos. 
2. TERMINOLOGIA SEGUNDO AS DIMENSÕES: 

a) Rochas; 
b) Solos. 

3. DESMONTE; 
4. TERRAPLENAGEM; 
5. EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM: 

a) Unidades de tração ou tratores; 
b) Unidades escavo-empurradoras; 
c) Unidades escavo-transportadoras; 
d) Unidades escavo-carregadoras; 
e) Unidades aplainadoras; 
f) Unidades de transporte; 
g) Unidades compactadoras; 
h) Unidades escavo-elevadoras. 

6. CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS ESCAVADOS; 
7. SEÇÕES TRANSVERSAIS TÍPICAS; 
8. ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 

a) Tempo de ciclo; 
b) Eficiência: 

Fator de eficiência; 
Fatores de correção; 

c) Etapas para o cálculo da produção: 
Capacidade da máquina; 
Tempo de ciclo; 
Produção horária; 
Consideração dos fatores de correção; 

d) Produção dos motoscrapers; 
e) Carregadeiras. 

9. SISTEMA DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA E DE TRANSPORTE EM MINAS: 

a) Equipamentos de perfuração: 
Conceitos e definições; 
Classificação das perfuratrizes; 
Avanços; 
Sistema de locomoção das perfuratrizes; 
Associação de perfuratriz, avanço e locomoção. 

b) Brocas: 
Brocas integrais ou monobloco; 
Brocas de extensão. 

c) Compressores: 
Tipos de compressores. 

d) Escavação mecânica; 
e) Correia transportadora. 

10. TRANSPORTE EXTERNO DE MATÉRIAS-PRIMAS MINERAIS, 
11. TIPOS DE EQUIPAMENTOS PARA ESCAVAÇÃO, CARREGAMENTO E 

TRANSPORTE DE MINÉRIOS, 
12. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO DE FROTAS, 
13. CONTROLE E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  
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O conteúdo programático será ministrado pelo professor através de aula expositiva, 
com definições, conceitos e exemplos práticos e ilustrativos projetada em data show, 
apontamentos esporádicos (quando necessário) anotados em quadro branco e efetiva 
discussão do conteúdo proposto. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

A avaliação será realizada através de aplicação de prova escrita, exercícios 
complementares (individuais e em grupo) e seminários a serem apresentados pelos 
alunos de acordo com os temas dados em sala de aula. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
Textos-base, slides, data show, pincel para quadro branco. 

BIBLIOGRAFIA 

Bibliografia básica: 

1. Ricardo, H.S.; Catalani, G. 2007. Manual Prático de Escavação. Terraplenagem e 
Escavação de Rocha. Pini, São Paulo, 3a. ed., 651p. 

2. Abram, I.;Rocha, A.V. 2000. Manual Prático de terraplenagem. ANEOR, Bahia, 272 
p Engineers, New York, 2 vol. 

3. Kennedy, B.A. (org.) 1990. Surface Mining. Society for Mining, Metallurgy, and 
Exploration, Littleton, 2a. ed. 

4. Hustrulid, W.A.; Bullock, R.L. 2001. Underground Mining Methods. Society for 
Mining, Metallurgy, and Exploration, Littleton, 2a. ed. 

5. Senço, W. 1980. Terraplenagem. Grêmio Politécnico, São Paulo, 363p. 
6. Walker, S.C. 1988. Mine Winding and Transport. Elsevier, 546 p. 
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PLANO DE DISCIPLINA 

Nome da Disciplina: LAVRA SUBTERRÂNEA 

Curso: TÉCNICO MINERAÇÃO        

Carga Horária Semanal: 3 a/s  

Carga Horária total: 60 h/a – 50 h/r  

Docente Responsável: TÚLIO CÉSAR SOARES DOS SANTOS ANDRÉ 

EMENTA 

 

1. Classificação e relação econômica dos métodos de lavra. 

2. Desenvolvimento e planejamento geral de uma mina subterrânea. 

3. Classificação dos principais métodos de lavra subterrânea (Alargamentos 

Abertos, Cheios e Abatidos). 

4. Descrição e desenvolvimento de métodos de lavra convencionais: 

Ascendente, Câmaras e Pilares (e Frentes Longas), Método do Realce, 

Método do Subnível, Corte e Enchimento, Abatimento por Subnível e 

Abatimento por Blocos 

5. Equipamentos de carregamento e transporte. 

 

                                                  Objetivos 

Geral 

Estimular ao aluno o conhecimento sobre os vários métodos de lavra de 

mina subterrânea convencionais, além de procedimentos, sobre o 

desenvolvimento e planejamento geral de uma mina subterrânea, 

necessários a atuação profissional do técnico.  

Promover ao corpo discente o entendimento a respeito das metodologias 

para a realização dos trabalhos mineiros em uma mina subterrânea e os 

critérios adotados na escolha do método de lavra, visando racionalizar a 

exploração dos minerais industriais com as devidas precauções e máximo 

de segurança. 

 

Específicos 

 

Utilizar os métodos de lavra subterrânea com a metodologia correta, 

sistemática e coordenando os serviços de aproveitamento, objetivando uma 

utilização completa, segura e econômica das substâncias minerais com o 

mínimo de perturbação ambiental. 
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Competências/Habilidades 

  

Analisar planos de lavra subterrânea, definir os métodos de organização do 

trabalho da frente de desenvolvimento e estabelecer as metas e variáveis 

da produção; 

Fazer um planejamento geral da mina, com informações técnicas 

preliminares, teor e reserva, e dureza, tenacidade e abrasividade do 

material a ser minerado. 

Classificar os principais métodos de lavra de minas subterrâneas, a 

natureza do desenvolvimento, os tipos de aberturas subterrâneas e 

algumas precauções nos projetos; Identificar equipamentos de 

carregamento e transporte na lavra subterrânea. 

 

Conteúdo Programático 

1. Introdução 

1.1 Classificação dos métodos de lavra 

1.2 Relação econômica dos métodos de lavra 

2. Desenvolvimento de uma mina subterrânea  

2.1 Natureza do desenvolvimento  

2.2 Tipos de aberturas subterrâneas  

2.3 Algumas precauções nos projetos  

3. Planejamento geral da mina  

2.1. Informações técnicas para planejamento preliminar  

2.2. Teor e reserva que influenciam na dimensão da mina  

           2.3. Dureza, tenacidade e abrasividade do material a ser minerado 

4. Critérios adotados na escolha do método de lavra: Classificação dos 

principais métodos de lavra (Alargamentos Abertos, Cheios e Abatidos) 

5.   Métodos de Lavra Convencionais 

5.1. Lavra Ascendente 

5.2. Câmaras e Pilares e Frentes Longas 

5.3. Método do Realce 

5.4. Método do Subnível 

5.5. Corte e Enchimento 

5.6. Abatimento por Subnível 

5.7. Abatimento por Blocos 

6. Equipamentos de carregamento e transporte 

 

Metodologia de Ensino 

 

As aulas serão expositivas, dialogadas e ilustradas com recursos audiovisuais. 

Serão realizadas atividades de pesquisas, trabalhos individuais e em grupo e 

seminários. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

O processo de avaliação será com a realização de provas, exercícios, 

trabalhos e seminários. As mesmas serão realizadas ao longo do curso. 

 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

O sistema de acompanhamento para a recuperação da aprendizagem dos 

alunos que ao longo do curso apresentar deficiência quanto ao entendimento, 

terão acompanhamento individualizado com atividades extra-sala de aula, com 

o objetivo de detectar as suas dificuldades e recuperá-las.  

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Utilização de quadro, retro projetor, data show, de acordo com as 

necessidades e disponibilidades. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Referência/Bibliografia Básica 

           Hamrin, H. 1988. Guide to underground mining – methods and 

applications. Atlas Copco. Stockholm, 39 p.  

 

           Boky, B. 1969. Mining, Mir Publishers, Moscow, 753 p. 

 

            Hartman, H.L. & Mutmesky, J.M. 2002. Introductory Mining Engineering, 

John Wiley and Sons, 2a edição, 584 p. 

 

Hustrulid 1982. Underground Mining Methods Handbbook, Society of 

Mining Engineers, p 88-137. 

 

            Silva, V. C. 1994. Curso de Carregamento e Transporte de Rochas, Ouro 

Preto. 

 

bibliografia complementar 

           Caterpillar, Manual de produção, Edição 24, 1993, USA. 

 

Costes, J. 1970. Equipos de extraccion y de preparacion de minerales. 

Editores técnicos asociados, S.A. Barcelona, 254p. 

 

            Metso Minerals. 2005. Conceitos básicos em processamento de minerais. 
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3. REGULAMENTO DIDÁTICO PARA OS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES  
 

3.1 INGRESSO E MATRÍCULA 
 

 O ingresso no Curso Técnico (subsequente) em Mineração, Campus Picuí, dar-

se-á por intermédio de teste de seleção de natureza pública ou quaisquer outras 

formas que o IFPB venha adotar, podendo ser, inclusive, através de convênios com 

outras instituições ou sistemas de ensino e terá como requisito a conclusão do Ensino 

Médio.  

 O processo seletivo será constituído por provas de Língua Portuguesa e 

Matemática, sendo realizado a cada ano e/ou semestre letivo, de acordo com a 

capacidade de oferta de vagas da Instituição. O preenchimento das vagas ofertadas 

obedecerá rigorosamente aos critérios estabelecidos pelo Edital de Seleção. 

 A matrícula deverá ser efetivada pelo discente ou por seu(sua) procurador(a), 

nos prazos estipulados no Edital de Matrícula, obedecendo-se às condições 

estabelecidas pelo Edital de Seleção. 

 A matrícula no primeiro semestre letivo obedecerá à blocagem curricular e nos 

demais semestres será por disciplina, respeitando-se a quantidade de vagas 

disponíveis para cada uma delas. No preenchimento das vagas, terão prioridade os 

discentes blocados, em seguida o discente concluinte e, por último, a ordem de 

solicitação de matrícula. O discente poderá se matricular em disciplinas não 

obedecendo à sequência do fluxograma definida no PPC, desde que tenha sido 

aprovado nos respectivos pré-requisitos daquela para a qual está requerendo 

matrícula. Aquele que não efetuar a renovação de matricula, em qualquer um dos 

semestres letivos, será desvinculado do curso. 

 As vagas surgidas em virtude do não requerimento de matrícula deverão ser 

preenchidas seguindo-se a ordem de classificação do processo seletivo. Havendo 

disponibilidade de vagas, o IFPB poderá admitir candidatos com diploma de técnico de 

nível médio, através de processo seletivo específico. 

 O processo seletivo específico poderá constar de exame classificatório, análise 

curricular ou qualquer outra forma que o IFPB venha adotar. O ingresso do 

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

permitida a mudança para outro curso. 

 

3.2 TRANCAMENTO E REABERTURA DE MATRÍCULA 
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 Não será permitido o trancamento de matrícula no semestre inicial do curso, 

exceto nos seguintes casos devidamente comprovados: 

I – Tratamento de saúde; 

II – Convocação para o Serviço Militar; 

III – Gravidez de risco; 

IV – Trabalho formal; 

V – Mudança de domicílio para outro município ou unidade federativa; 

VI – Acompanhamento do cônjuge. 

 O trancamento de matrícula poderá ocorrer apenas uma vez, exceto nos casos 

acima descritos. 

 O prazo para trancamento é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a partir do 

início do semestre letivo cuja solicitação será mediante requerimento à Coordenação 

de Controle Acadêmico (CCA). 

 Permite-se o trancamento por semestre ou por disciplina de forma isolada. Para 

os discentes com admissão por reingresso e transferência, o trancamento só poderá 

ser concedido quando for integralizado o período em que ele foi posicionado após a 

realização do aproveitamento de estudo, não sendo permitido após uma desistência ou 

reprovação total no semestre.  

 O discente deverá reabrir, obrigatoriamente, sua matrícula no início do semestre 

letivo seguinte ao do seu trancamento, observando os prazos previstos no Calendário 

Acadêmico. Perderá a vaga o discente que não efetivar a matrícula nos prazos 

estabelecidos no Calendário Acadêmico e o seu retorno às atividades acadêmicas será 

definido pela coordenação de curso, considerando a capacidade instalada e a 

disponibilidade de vagas, podendo, até mesmo, efetivar-se apenas no período seguinte 

àquele solicitado. 

 Ao final de cada semestre, em período definido pelo IFPB, o discente deverá 

renovar sua matrícula para manutenção do seu vínculo com a Instituição. Ficará 

impedido de renovar matrícula o discente com 02 (duas) reprovações totais e/ou 

desistências consecutivas em qualquer um dos semestres, perdendo direito à vaga. 

 

3.3 APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS 
 

 O discente poderá requerer aproveitamento de conhecimentos adquiridos dentro 

ou fora do sistema regular de ensino. Para o aproveitamento dos conhecimentos 

adquiridos anteriormente, considerar-se-ão: 
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I – inicialmente, as competências da área profissional; 

II – a correspondência com as competências da habilitação específica. 

 O requerimento para aproveitamento de conhecimentos adquiridos deverá ser 

encaminhado à Coordenação do Curso nos primeiros 10 (dez) dias letivos, conforme 

as exigências abaixo relacionadas: 

 para qualificação profissional, etapas de nível técnico, apresentar histórico e 

ementa; 

 para curso de qualificação profissional de nível básico, apresentar certificado e 

ementa; 

 para conhecimentos adquiridos por meio informal, apresentar documentos 

relativos à experiência profissional; 

 Para conhecimentos adquiridos em qualificação profissional, etapas, disciplinas 

de nível técnico cursados na habilitação profissional ou inter-habilitação, será feita uma 

análise de currículo para verificar a correspondência com o perfil de conclusão de 

curso, desde que esteja dentro do prazo limite de 05 (cinco) anos (Parecer CNE/CEB 

16/99). Os conhecimentos adquiridos em disciplinas nos cursos de nível superior de 

tecnologia poderão ser aproveitados, sem necessidade de avaliação, passando pela 

apreciação do professor. A análise da equivalência de estudos deverá recair sobre os 

conteúdos que integram os programas e não sobre a terminologia das disciplinas 

requeridas, e a correspondência mínima de 75% da carga-horária. 

 O conhecimento adquirido em cursos realizados até 05 (cinco) anos, em cursos 

de nível básico e, ainda, os adquiridos no trabalho poderão ser aproveitados mediante 

avaliação, considerando-se o perfil de conclusão do curso (Parecer CNE/CEB 16/99 – 

Lei 9.394/96, Art. 41). Na avaliação desses conhecimentos poderão ser utilizados os 

seguintes instrumentos: 

I – Atividades práticas; 

II – Projetos; 

III – Atividades propostas pelos docentes. 

 

3.4 TRANSFERÊNCIA E ADAPTAÇÃO CURRICULAR 
 

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

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

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

disciplinas cursadas. 
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 A análise curricular será realizada pela Coordenação do Curso. Ocorrendo 

divergência curricular, o aproveitamento de estudos dar-se-á quando houver 

compatibilidade de, no mínimo, 75% da carga horária total e do conteúdo.  

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

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

e de prazos estabelecidos, nos termos da Lei No 9.356/97. 

 

3.5 REINGRESSO 
 

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

IFPB, por abandono ou jubilamento, de reingressar na Instituição, a fim de integralizar 

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

de origem. 

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

origem. Somente serão apreciados os requerimentos de reingresso de ex-discentes 

que se enquadrem nas seguintes situações: 

I – Não ter sido reintegrado anteriormente; 

II – Não estar matriculado em nenhum curso do IFPB; 

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

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

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

período pretendido para o reingresso. 

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

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

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

período letivo adicional para ele promover a adaptação curricular. 

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

reingresso. Ao inscrever-se, o candidato firmará declaração de que aceita as condições 

estabelecidas nestas orientações. 

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

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

relatório de estágio curricular obrigatório ou de práticas profissionais, poderá solicitar o 

reingresso a qualquer momento, independentemente de prazo previsto no calendário 

acadêmico.  

 Nesta condição, o candidato deve protocolar uma declaração do Professor 
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Orientador, informando o período e carga horária do estágio (no caso de estágio 

curricular). Uma vez requerido o reingresso nos termos destas orientações, a DDE 

autorizará a matrícula do discente no estágio curricular obrigatório, apenas para efeito de 

entrega do relatório, com prazo não superior a 30 dias, a contar da data de seu reingresso. 

 

3.6 AVALIAÇÃO 
 

 A avaliação, no IFPB, deve ser compreendida como uma prática processual, 

diagnóstica, contínua e cumulativa da aprendizagem, de forma a garantir a prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos e o redimensionamento da prática educativa. 

 A avaliação da aprendizagem ocorrerá por meio de instrumentos próprios, 

buscando detectar o grau de progresso do discente em processo de aquisição de 

conhecimento, expresso em notas, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem), 

considerando-se os indicadores de conhecimento teórico e prático e de relacionamento 

interpessoal. 

 Realizar-se-á através da promoção de situações de aprendizagem e utilização 

dos diversos instrumentos de verificação que favoreçam a identificação dos níveis de 

domínio de conhecimento/competências e o desenvolvimento do discente nas 

dimensões cognitivas, psicomotoras e atitudinais como também a análise de 

competências e o desempenho do discente, alguns como trabalhos práticos, estudos 

de caso, simulações, projetos, situações-problema, relatórios, provas, pesquisa, 

debates, seminários e outros. 

 O número de verificações de aprendizagem durante o semestre deverá ser no 

mínimo de: 

I – 02 (duas) verificações para disciplinas com carga horária até 67 (sessenta e sete) 

horas; 

II – 03 (três) verificações para disciplinas com carga horária acima mais de 

67(sessenta e sete) horas. 

 Os discentes deverão ser, previamente, comunicados a respeito dos critérios do 

processo avaliativo e os resultados deverão ser comunicados no prazo de até 7 (sete) 

dias úteis, contados a partir da data da avaliação. 

 O docente deverá registrar as temáticas desenvolvidas nas aulas, a frequência 

dos discentes e os resultados de suas avaliações diretamente no Diário de Classe e no 

sistema acadêmico (Q-Acadêmico). O controle da frequência contabilizará a presença 

do discente nas atividades programadas, das quais estará obrigado(a) a participar de 
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pelo menos 75% da carga horária prevista em cada componente curricular. 

 

3.7 APROVAÇÃO E REPROVAÇÃO 
 

 Considerar-se-á aprovado no período letivo o discente que, ao final do semestre, 

obtiver média aritmética igual ou superior a 70 (setenta) em todas as disciplinas e 

frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária por disciplina. 

Se o mesmo atingir Média Semestral (MS) igual ou superior a 40 (quarenta) e inferior a 

70 (setenta) em uma ou mais disciplinas, e frequência igual ou superior a 75% (setenta 

e cinco por cento) da carga horária por disciplina do período, terá direito a submeter-se 

à Avaliação Final em cada disciplina em prazo definido no calendário acadêmico.  

 Será, ainda, considerado aprovado, após a avaliação final, o discente que 

obtiver Média Final igual ou superior a 50 (cinquenta), calculada através da seguinte 

equação: 

 

10

AF.4MS.6
MF


  

MF = Média Final  

MS = Média Semestral  

AF = Avaliação Final  

  

 Considerar-se-á reprovado por disciplina o discente que: 

I – Obtiver frequência inferior a 75% da carga horária prevista na disciplina; 

II – Obtiver média semestral menor que 40 (quarenta); 

III – Obtiver média final inferior a 50 (cinquenta). 

 Após a Avaliação Final não haverá segunda chamada ou reposição, exceto no 

caso decorrente de julgamento de processo e nos casos de licença médica, 

amparados pelas legislações específicas. 

 Ao término do semestre letivo, os docentes deverão encaminhar à Coordenação 

de Controle Acadêmico (CCA) os diários de classe devidamente preenchidos no 

sistema acadêmico (Q-Acadêmico), impressos e com todas as folhas rubricadas. 

 Para efeito de justificativa de faltas, o discente terá o prazo máximo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados a partir da data da falta, para protocolar solicitação específica para 

este fim, apresentando um dos seguintes documentos: 

I – Atestado médico; 

II – Comprovante de viagem para estudo; 

III – Comprovante de representação oficial da instituição; 

IV – Comprovante de apresentação ao Serviço Militar Obrigatório; 
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V – Cópia de Atestado de Óbito, no caso de falecimento de parente em até segundo 

grau. 

 

3.8 REPOSIÇÃO DAS AVALIAÇÕES 
 

O discente que não comparecer à atividade de verificação da aprendizagem 

programada terá direito a apenas um exercício de uma reposição por disciplina, 

devendo o conteúdo ser o mesmo da avaliação a que não compareceu. Fará jus, 

ainda, sem prejuízo do direito assegurado acima, o discente que faltar à avaliação por 

estar representando a Instituição em atividades desportivas, culturais, técnico-

científicas, de pesquisa e extensão e nos casos justificados. 

 

3.9 REGIME ESPECIAL DE EXERCÍCIO DOMICILIAR 
 

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

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

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

durante 90 dias; 

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

esporádica, incompatível com a frequência às atividades escolares na Instituição, 

desde que se verifique a observância das condições intelectuais e emocionais 

necessárias para o prosseguimento da atividade escolar. 

 Para fazer jus ao benefício o requerente deverá: 

 Solicitar a sua concessão à Coordenação do Curso; 

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

período de afastamento. 

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

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

hipótese alguma, o discente de realizar as avaliações da aprendizagem. O 

representante do discente em regime domiciliar deverá comparecer à Coordenação do 

Curso para retirar e/ou devolver as atividades previstas. 

 As atividades curriculares de modalidade prática que necessitem de 

acompanhamento do docente e da presença física do discente em regime especial 

deverão ser realizadas, após o retorno do discente às aulas e em ambiente próprio 

para sua execução, desde que compatíveis com as possibilidades da Instituição. 
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3.10 PRÁTICAS PROFISSIONAIS 
 

A prática profissional é um procedimento didático-pedagógico que contextualiza, 

articula e interrelaciona os saberes apreendidos, unindo a teoria à prática, a partir da 

atitude de desconstrução e (re)construção do conhecimento. Configura-se como 

atividade curricular dos cursos técnicos, o que compreende o desenvolvimento de 

atividades teóricas e práticas, podendo ser realizado a partir do 3º semestre, no próprio 

IFPB, ou em empresas de caráter público ou privado conveniadas a esta Instituição de 

ensino. 

 Inclui, quando necessário, o estágio supervisionado, além de outras 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. 

 

3.11 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
 

 O estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 

de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que 

estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de 

educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do 

ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 

 O estágio supervisionado, no Curso Técnico em Mineração, poderá ser iniciado 

a partir do 3o semestre do curso; a conclusão deverá ocorrer dentro do período máximo 

de duração do curso. A carga horária mínima destinada ao estágio supervisionado é de 

200 horas, além da carga horária estabelecida na organização curricular para o curso. 

No caso de indisponibilidade de campo para estágio supervisionado, será 

obrigatório o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou relatório de exercícios de 

práticas profissionais.  

A apresentação do relatório do estágio supervisionado, TCC e/ou relatório de 

exercícios de práticas profissionais é requisito indispensável para a conclusão do 

curso, sendo o discente submetido a uma apresentação para avaliação por uma banca 
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composta, no mínimo, pelo professor(a) orientador(a) e um professor(a) da área. Após 

a apresentação do relatório de estágio supervisionado, TCC e/ou relatório de 

exercícios de práticas profissionais, a ata da apresentação deverá ser encaminhada 

pela Coordenação de Estagio à Coordenação de Controle Acadêmico. Enquanto que a 

ata de apresentação do TCC deverá ser encaminhada pela Coordenação do Curso à 

Coordenação de Controle Acadêmico. 

Após a conclusão do estágio, o(a) aluno(a) terá um prazo de até 30 (trinta) dias 

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

orientador(a). 

 

3.12 JUBILAMENTO 
 

 Será jubilado o discente que não renovar ou reabrir a matricula no prazo 

estabelecido pelo IFPB e tiver duas reprovações totais e/ou desistências consecutivas 

em qualquer um dos semestres do curso. 

 

3.13 DIPLOMAÇÃO 
 

 O discente que concluir 100% das disciplinas do curso, estágio supervisionado, 

TCC ou, ainda, exercícios de práticas profissionais dentro do prazo de até 05 (cinco) 

anos poderá requerer o Diploma de Técnico em Informática. 

 Para requerimento de Diploma, deverá o discente, junto ao setor de protocolo do 

campus, preencher formulário de requerimento de diplomação, dirigido a Coordenação 

do Curso, anexando fotocópia dos seguintes documentos: 

 Certificado de Conclusão do ensino médio ou equivalente; a)

 Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento; b)

 Documento de Identidade; c)

 CPF d)

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

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

masculino) 

 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 profissional de 
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conclusão do curso. 

 
 

4. INFRAESTRUTURA 

 
4.1 INSTALAÇÕES DE USO GERAL  

 

O IFPB-Campus Picuí possui uma ótima infraestrutura com número de sala de 

aulas adequado ao número de cursos ofertados e discentes matriculados atualmente. 

Além disso, as salas destinadas às atividades de gestão e administrativas também 

atendem as necessidades da Instituição. 

Todas as salas apresentam mobiliário adequado e, em sua grande maioria, 

apresentam bom sistema para aproveitamento de luz solar, estão equipadas com 

condicionadores de ar e são limpas diariamente de modo que apresentam ótimas 

condições de funcionamento e de trabalho. 

 
Para a formação do Técnico em Mineração, o Campus Picuí atende as 

exigências do quadro de instalações recomendado pelo Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos, dispondo das seguintes Instalações: 

 

 Biblioteca com acervo específico e atualizado. 

 Laboratório de informática com programas específicos. 

 Laboratório de mineralogia e tratamento de minérios. 

 Laboratório de petrografia. 

 Laboratório de topografia. 

 Biblioteca com espaço para estudo individual e em grupo; 

 Salas de aula; 

 Sala de professores; 

 Sala de apoio administrativo (Coordenação de Curso); 

 Estacionamento. 
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TIPO DE ÁREA QT Área (m
2
) HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Salas de aula 25 64 07:00-11:00/ 13:00-17:30/18:30/22:00 

Auditórios/Anfiteatros 01 64 07:00-11:00/ 13:00-17:30/18:30/22:00 

Salas de Professores 07 24 07:00-11:00/ 13:00-17:30/18:30/22:00 

Áreas de Apoio Acadêmico 07 24 07:00-11:00/ 13:00-17:30/18:30/22:00 

Áreas Administrativas 36 16 07:00-11:00/ 13:00-17:30/18:30/22:00 

Conveniência /Praças  05 64 07:00-11:00/ 13:00-17:30/18:30/22:00 

Banheiros 14 Variável 07:00-11:00/ 13:00-17:30/18:30/22:00 

Conjunto Poliesportivo 01 128 07:00-11:00/ 13:00-17:30/18:30/22:00 

Laboratórios 06 64 07:00-11:00/ 13:00-17:30/18:30/22:00 

Biblioteca 03 64 07:00-11:00/ 13:00-17:30/18:30/22:00 

Total 113   

 
4.1.1  INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA  
 

A Instituição dispõe de Serviço de Segurança Patrimonial e Serviço de Portaria, 

ambos contratados, de modo a garantir a segurança do patrimônio da instituição e dos 

seus usuários. 

Possui sistemas de prevenção de incêndio (extintores, caixas (mangueira) de 

incêndio e sistema de alarme) e viatura de Plantão. 

Tendo em vista a otimização do monitoramento da instituição e maximização da 

segurança, está em fase de implementação um sistema de Câmera de filmagem que 

auxiliará o Serviço de Segurança. 

Para prevenção de acidentes no uso de laboratórios e outras instalações, o 

IFPB-Campus Picuí conta com Equipamentos de Proteção Coletiva e Individual a 

exemplo de chuveiro e lava-olhos (em implantação), capacetes, capelas de exaustão, 

dentre outros.   

Nos casos em que a prevenção não for efetiva, há viatura de plantão para 

deslocamento de discentes e servidores para que recebam atendimento médico. 

No tocante à conservação e manutenção dos espaços físicos, a instituição conta 

com serviço de manutenção contratado, composto por bombeiro hidráulico e eletricista. 

4.1.2  RECURSOS AUDIOVISUAIS E MULTIMÍDIA 
 

 

Todas as salas de aula, bem como o auditório, estão equipadas com projetores 

multimídia e lousas digitais acompanhadas de equipamento de som tela de projeção. 

Além disso, existe Televisor no auditório e Equipamentos de som 

(microfones/caixas e mesas de áudio) que podem ser utilizados pelos professores 
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como equipamentos auxiliares e recurso didático. A Instituição dispõe ainda de tela de 

projeção que pode ser utilizada  

 

TIPO  DE  EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Televisor 06 

Videocassete 02 

Projetor multimídia  48 

Filmadora 01 

Tela de Projeção 01 

Lousas Digitais 30 

Conjunto Microfone e caixa de som fixos na sala de aula 20 

Equipamentos de Som (microfones, caixa de som e mesa de áudio) 01 

 

Quanto à manutenção e conservação do patrimônio, é importante destacar que 

as instalações físicas são recém-construídas, e todos os equipamentos pertencentes à 

Instituição, disponibilizados para o curso em apreço, são novos, com a grande maioria 

ainda dentro do prazo de garantia.  

 

4.2 ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  
  
4.2.1 CONDIÇÕES DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS  
 

Para permitir o acesso de portadores de necessidades especiais – PNE (físicas, 

auditivas e visuais) ao curso, atendendo ao que prescreve o Decreto no 5.296/2004 e 

Portaria no 3.824/2003, o IFPB Campus Picuí 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 PNE. 

 

4.2.2 NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES 
ESPECÍFICAS (NAPNE) 

 

O campus Picuí do IFPB está em consonância ao que se refere às 

determinações do PDI, especialmente à estrutura arquitetônica do prédio, aquisição de 

equipamentos e procedimentos que favoreçam a acessibilidade. Ações didáticas 

efetivas estão sendo adotadas no sentido de prestar consultoria aos docentes, 

estimular e promover o desenvolvimento de atitudes e valores favoráveis à inclusão de 

pessoas com necessidades educacionais especiais, realização de pesquisas e 

produção de materiais didáticos. 
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O Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) 

já está em plena atuação no Campus, tendo 2 (dois) intérprete de LIBRAS para auxiliar 

o desenvolvimento das atividades acadêmicas aos alunos com necessidades 

especiais, proporcionando a redução da desigualdade,  a eficácia da aprendizagem e a 

plena qualificação desses alunos. Visando também a inserção desses alunos no 

mercado de trabalho, buscar-se-á disponibilização de vagas para estágio com 

Instituições e empresas.  

Faz parte do planejamento pedagógico ações e atividades previstas como Curso 

de Capacitação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para os técnicos 

administrativos e docentes. 

 

4.3 BIBLIOTECA  
 

A Biblioteca do IFPB, campus Picuí, iniciou as suas atividades em setembro de 

2010,  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.   Está subordinada ao Departamento de 

Ensino. Tendo seu espaço próprio composto por administração/processamentos 

técnicos, acervo, de leitura/pesquisa com computadores conectados à Internet, todas 

esses ambiente são climatizadas. O acervo bibliográfico - que é constituído por obras 

de referências e livros nas áreas de Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas; 

Engenharia/Tecnologia; Ciências da Saúde; Ciências Agrárias; Ciências Sociais e 

Aplicadas; Ciências Humanas; Linguística, Letras e Artes - já conta com mais de três 

mil exemplares 

A Biblioteca do IFPB, campus Picuí, busca otimização constantemente de seus 

serviços e se configurar como um espaço propício para a realização de trabalhos, 

pesquisas e estudo, além de um ambiente agradável para a realizações de leituras, 

onde os usuários possam ter acesso aos mais diversos tipos de informação, nos 

diferentes suportes, que vai desde o mais tradicional – o livro impresso - até as mais 

modernas tecnologias. Além disso, vem mantendo uma política de ampliação e 

atualização do acervo com novas aquisições. 

Tem como missão promover o acesso, a recuperação e a transferência da 

informação para a comunidade acadêmica, visando contribuir para a sua formação 

profissional e humanística e colaborando para o desenvolvimento científico, 

tecnológico e cultural da sociedade como um todo. 
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Ela tem por objetivo apoiar efetivamente o processo de ensino desenvolvido 

pelo IFPB- Campus Picuí, contribuindo, assim, na formação intelectual, social e cultural 

de seus usuários de forma individual e/ou coletiva. 

 

 Espaço físico 

INFRAESTRUTURA N° Área (m²) Capacidade 

Disponibilização do acervo 01 64** (1) 3.000 

 Leitura    (2)  

Estudo individual 00 00 (2) 00 

Estudo em grupo 01 80* (2) 44 

Sala de vídeo 00 00 (2) 00 

Administração e processamento técnico do acervo 01 48  - 

Recepção e atendimento ao usuário 01 64**  - 

 Outras: (especificar)     

Acesso à internet 01 80* (3) 08 

Acesso à base de dados 01 80* (3) 08 

Consulta ao acervo 01 80* (3) 08 

TOTAL 03 192  
Legenda: 
N° é o número de locais existentes;  
Área é a área total em m²;  
Capacidade: (1) em número de volumes que podem ser disponibilizados; (2) em número de assentos; (3) em número de pontos de acesso. 
* Estes ambientes funcionam em uma única sala de x m² 
** Estes ambientes funcionam em uma única sala de x m² 

 

 

 Instalações para estudos individuais 

A Biblioteca do IFPB, campus Picuí, está sendo providenciadas cabines 

individuais de estudo e leitura. 

 Instalações para estudos em grupos 

É disponibilizado espaço para estudo coletivo, apresentando 11 mesas com 

quatro cadeiras cada, totalizando 44 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 para pesquisa na rede de internet e consulta do acervo bibliográfico 

da biblioteca. 

 Acervo 

ITEM 
NÚMERO 

TÍTULOS VOLUMES 

Livros 800 3.000 

Periódicos Nacionais
(1)

 00 00 

Periódicos Estrangeiros
(1)

 00 00 

CD-ROMs 00 00 

Fitas de vídeo 00 00 

DVDs 00 00 

Outros (especificar) 00 00 
1. Ainda não há assinaturas de periódicos visto que a grande maioria dos periódicos de interesse na área se encontra disponíveis 

em bases de dados gratuítas, a exemplo do scielo e do portal periódicos capes. 
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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).  

O acervo geral está em processo de automação e registro em banco de dados. 

Essa ação irá permitir a recuperação da informação em tempo hábil e, também, no que 

diz 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 a alunos e professores do Campus encontra-se disponível em 

bases de dados gratuítas, a exemplo do Scielo e do Portal de Periódicos da Capes. 

Quanto a Periódicos, bases de dados específicas, revistas e acervo em 

multimídia, a Biblioteca do IFPB, campus Picuí, conta com a Ebrary Academic 

Complete que corresponde a uma vasta base de livros eletrônicos das mais variadas 

áreas do conhecimento, conta também com o Portal de Periódicos da CAPES que 

oferece acesso a textos selecionados em mais de 30 mil publicações periódicas 

internacionais e nacionais e as mais renomadas publicações de resumos, cobrindo 

todas as áreas do conhecimento. Inclui também uma seleção de importantes fontes de 

informação científica e tecnológica de acesso gratuito na web. 

No ano em curso, foi adquirida a plataforma Ebrary Academic Complete, base 

de dados que possibilita consultas e pesquisas em livros e documentos, considerada a 

maior base de livros eletrônicos do mundo, e está disponível para a comunidade 

interna do IFPB desde o início do ano. 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.  

Há providências sendo tomadas para assinatura de periódicos específicos aos 

cursos oferecidos pelo IFPB, campus Picuí, e a aquisição de multimídias para dar 

suporte ao Ensino, a Pesquisa e a Extensão.  

A biblioteca não recebeu nenhum número de edição por meio de doação ou 

cooperação institucional e ainda não fez assinatura de revista e/ou jornais impressos, 

porém, há em curso um processo de pesquisa para levantamento de títulos para 

posterior aquisição ou assinatura. 
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 Serviço de acesso ao acervo 

São considerados usuários da Biblioteca os servidores lotados no IFPB, campus 

Picuí, e os alunos regularmente matriculados. 

A Biblioteca pode ser utilizada, 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. 

O empréstimo domiciliar é permitido aos alunos e servidores do campus. 

O empréstimo da coleção de referência é permitido apenas para a devolução no 

mesmo dia. 

Para cada aluno, é permitido o empréstimo de 02 livros, por 10 dias 

consecutivos. E para cada servidor podem ser emprestados 03 livros, por 20 dias 

consecutivos; 

O empréstimo do material bibliográfico é pessoal e intransferível, cabendo ao 

usuário a responsabilidade pela conservação e devolução das obras. 

É permitida a renovação do empréstimo, exceto se houver reserva para tal obra. 

A Biblioteca do IFPB – Campus Picuí disponibiliza para a comunidade 

acadêmica orientação técnica para elaboração e apresentação de trabalhos 

acadêmicos, com base nas Normas Técnicas de Documentação ABNT, serviço de 

elaboração de fichas catalográficas, computadores com acesso à Internet para a 

realização de pesquisas e digitação de trabalhos. Além disso, realiza a catalogação e 

levantamento bibliográfico. 

 

 Horário de funcionamento 

 

A Biblioteca funciona da segunda-feira a sexta-feira, no horário das 07h30min às 

22h00min, compreendendo assim os três turnos, possibilitando uma maior flexibilidade 

quanto ao horário de estudos dos alunos. 

Atualmente, a Biblioteca utiliza a versão gratuita do software Gnuteca 3.0, que é 

um sistema de gestão de acervo, empréstimo e colaboração para bibliotecas, que 

possibilita ao usuário consultar, renovar e reservar a obra através da Internet. Porém, 

por se tratar de uma versão gratuita, esse sistema possui muitas limitações, o que 

dificulta o trabalho do bibliotecário em determinados aspectos, tais como: 

acompanhamento de multas, tipos de relatórios limitados, impressão de comprovantes, 

entre outros.   
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 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

A Biblioteca é gerida por uma bibliotecária, especialista na área de 

Biblioteconomia, e um auxiliar de biblioteca, com graduação na área de 

Biblioteconomia. 

 

 

O acervo da biblioteca foi instalado mediante a necessidade de implantação do 

curso, nas quantidades mínimas preconizadas pelo MEC. 

4.4 LABORATÓRIOS  
 
 A infraestrutura dos laboratórios está assim delineada: 

 Laboratório de Informática Básica 

 

Item Quantidade 

Mesa para docente 01 

Cadeira para docente 01 

Computador 31 

Lousa Digital 01 

Quadro Branco 01 

Projetor (Datashow) 01 

 

Infra estrutura de softwares e operações 

· Pontos de rede individuais para cada estação de trabalho, com acesso à Internet; 
· Java Development Kit 1.6; 
· Eclipse 3.3; 
· Turbo Pascal 7.0 e PascalZim; 
· Dev C++; 
· Network Simulator; 
· Simulador SAP; 
· MPLAB; 

· Sistema Operacional Windows XP e Ubuntu. 

 
 
 

FUNCIONÁRIO (A) FUNÇÃO | ATRIBUIÇÃO TITULAÇÃO 

 
Flávia  Cristina Brito do 

Nascimento 
Bibliotecária 

 

Graduação em  Biblioteconomia 
Especialização em 

Psicopedagogia 

Alini Casimiro Brandão  
Bibliotecária 

 

Graduação em Arquivologia  e  
Biblioteconomia -  Mestre em 

Ciência da Informação 

 
Ismael Soares Pereira  

 
Auxiliar de biblioteca 

 

 
Graduação em Biblioteconomia 
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Os Laboratórios do Campus serão dispostos conforme o layout abaixo: 

 
 

 

 
 

 
 

LABORATÓRIOS E AMBIENTES ESPECÍFICO PARA O CURSO 

 

Item Quantidade 

Mesa para docente 01 

Cadeira para discente 40 

Cadeira para docente 01 

Computador 01 

Impressora Multifuncional 01 

Mesa para impressora multifuncional 01 

Quadro Branco 01 

Projetor (Datashow) 01 

 
 
 

4.5 AMBIENTES DA ADMINISTRAÇÃO DO CURSO 
 

 

Item Quantidade 

Mesa escritório p/ administração 03 

Cadeira escritório p/ administração 03 

Computador 03 

Impressora Multifuncional 01 

Impressora laser 02 

Mesas para impressora  03 

Mesa para reunião  01 

Cadeiras para reunião 10 

Cadeiras de apoio 03 

Armário de aço com porta e chave 04 

Armário de aço fichário com 4 gavetas 
(arquivo) 

02 

LAB. INFORMÁTICA - I LAB. INFORMÁTICA - II 
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Ar condicionado split 20000 btus 01 

Ar condicionado split 12000 btus 01 

Bebedouro gelágua em coluna 01 

 

4.6 SALAS DE AULA 
 

 
Todas as salas são novas, com menos de um ano de uso, apresentando boas 

condições de iluminação e acústica, estando equipadas com 40 conjuntos de mesas e 

carteiras, além de uma mesa com cadeira para professor. Todas possuem 

condicionador de ar, lousas digitais com caixa de som, e projetor de multimídia. 

Todas as salas têm portas largas permitindo fácil acesso por parte de portadores 

de necessidades especiais. As salas são limpas após cada turno de aula. 

DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO 
ÁREA 

(m
2
) 

CAPACI-

DADE 

UTILIZAÇÃO 

M T N 

Salas de aula       

Sala 01 Bloco A- Térreo 64 40 35 35 25 

Sala 02 Bloco A- Térreo 64 40 35 35 25 

Sala 03 Bloco A- Térreo 64 40 35 35 25 

Sala 04 Bloco A- Térreo 64 40 35 35 25 

Sala 05 Bloco A- Térreo 64 40 35 35  

Sala 06 Bloco A- Térreo 64 40 35 35  

Sala 07 Bloco B-Térreo 64 40 35 35  

Sala 08 Bloco B- Térreo 64 40 35 35  

Sala 09 Bloco B- 1º andar 64 40 00 30 00 

Sala 10 Bloco B- 1º andar 64 40 00 30 00 

Sala 11 Bloco B- 1º andar 64 40 00 30 00 

Sala 12 Bloco B- 1º andar 64 40 00 30 00 

Sala 13 Bloco B- 1º andar 64 40 00 30 00 

Sala 14 Bloco B- 1º andar 64 40 00 30 00 

Sala 15 Bloco B- 1º andar 64 40 00 30 00 

Sala 16 Bloco B- 1º andar 64 40 00 30 00 

Sala 17 Bloco B- 1º andar 64 40 00 30 00 

Sala 18 Bloco B- 1º andar 64 40 00 30 00 

Sala 19 Bloco B- 1º andar 64 40 00 30 00 

Sala 20 Bloco B- 1º andar 64 40 00 30 00 

Auditórios e/ou Salas de conferência       

Mini-auditório Bloco A - Térreo 64 52 40 40 00 

Legenda: 

LOCALIZAÇÃO identificar (prédio, bloco, ala etc) 

SALA DE AULA identificar a sala (Ex: Sala 01); 

ÁREA é a área total construída em m²;  

CAPACIDADE é a capacidade da área em número de usuários;  

UTILIZAÇÃO é o número médio de alunos atendidos por semana, em cada turno. 

 

 

 

 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
 

 

Instalações Sanitárias 

DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO ÁREA (M
2
) APNE 
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Sanitário Masculino 01 Bloco A-Térreo 48 X 

Sanitário Masculino 02 Bloco A-Subsolo 48 X 

Sanitário Masculino 03 Bloco B-Térreo 48 X 

Sanitário Masculino 04 Bloco B-Subsolo 48 X 

Sanitário Masculino 05 Bloco B-1º Andar 48 X 

Sanitário Masculino 06 Bloco administrativo- térreo 16 X 

Sanitário Masculino 07 Bloco administrativo- 1º andar 16  

Sanitário Feminino 01 Bloco A-Térreo 48 X 

Sanitário Feminino 02 Bloco A-Subsolo 48 X 

Sanitário Feminino 03 Bloco B-Térreo 48 X 

Sanitário Feminino 04 Bloco B-Subsolo 48 X 

Sanitário Feminino 05 Bloco B-1º Andar 48 X 

Sanitário Feminino 06 Bloco administrativo- térreo 16 X 

Sanitário Feminino 07 Bloco administrativo- 1º andar 16  

Legenda: 

APNE – Adaptado para Portadores de Necessidades Especiais 

 
5. CORPO DOCENTE  

 

Atualmente o número de professores disponível atende às necessidades do 

curso no que diz respeito às disciplinas ofertadas, estando a grande maioria dos 

professores dentro da recomendação das diretrizes curriculares nacionais e das 

normas do IFPB . 

 
Docente Disciplina Formação/Titulação Regime 

Trabalho 

Adriana Rodrigues Pereira 
de Souza 

 
 

Português Instrumental 
 
 

 
Letras/Português 

Mestrado em Linguística 
 

 
D.E 

 
Anderson Bráulio Nóbrega 
da Silva 

Informática Básica 
Especialização em 

Metodologia para Engenharia 
de Software 

D.E 

Veruska Kelly Gomes 
Rocha Avelino 

Desenho Básico Mestrado 
 

D.E 

Ana Angélica de Lucena 
Taveira Rocha 

Inglês Instrumental 
Especialista em linguística 

aplicada ao ensino de língua 
inglesa 

 
D.E 

 
Tiago da Costa Silva 
 

LBRO, Lavra de Mina 
Céu Aberto, Economia 
Mineral,  Perfuração e 
Desmonte de Rocha, 
Lavra Subterrânea 

Mestrado 

 
D.E 

Rachel Costa Ramalho 
Vasconcelos 

Empreendedorismo 
Especialização  

em MBA 
 

D.E 

Marconi José da Câmera 
Pires 

Introdução ao 
Tratamento, Tratamento 

I, PGAM, Gestão da 
Produção 

Mestrado 

 
D.E 

 
Francisco de Assis Souza 

Mineralogia, Geologia 
Geral, Geologia de Mina, 

Pesquisa Mineral, 
Legislação Mineral e 

Ambiental  

Mestrado 

 
 

D.E 
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6. CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO  

 

Formação e experiência profissional do corpo técnico e administrativo 

 

O corpo técnico-administrativo do IFPB, Campus Picuí, é formado por 

profissionais especializados, de modo a atender as necessidades do curso no que diz 

respeito ao funcionamento normal das atividades didáticas, apoio psicopedagógico e 

acesso aos recursos bibliográficos e de informática.  

A Coordenação Pedagógica e de Apoio ao Estudante é formada por uma 

equipe multidisciplinar composta por uma pedagoga, uma assistente social e uma 

psicóloga, de modo que os estudantes possam receber atenção psicopedagógica 

condizente com a proposta do curso e com o regimento e PDI do IFPB. 

Abaixo são apresentados os dados dos profissionais que compõem o corpo 

técnico-administrativo do Campus Picuí. 

 

 
 

Túlio César Soares dos 
Santos André 

Tratamento II e III, 
OMEM, Introdução à 

Mecânica das Rochas 
Doutorado 

D.E 

Mário Henrique  Medeiros 
Cavalcante de Araújo 

 
Lidiane Cristina Felix 
Gomes 

Topografia, 
Geoprocessamento 

Mestrado 

 
 

D.E 

Nome Grau de Instrução  Cargo/função 

 
Ângelo Lemos Vidal de Negreiros 
 

 
Mestrado 

 
 

Analista de 
Sistema 

Alini Casimiro Brandão 

 
Graduação 

 
 

 
Bibliotecária 

 

Aldenir Gomes de Assis 
 

Graduação 
 

 
Assistente em 
Administração 

 
André Luíz da Silva 
 

Graduação  
Técnico em 
Laboratório 

 
Anderson Oliveira de Pontes 
 

Graduação  
Assistente em 
Administração 

 
Camila Florêncio Costa 
 

Especialização  Administradora 
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Cinthya Raquel Pimentel da Mota 
 

Graduação  

 
Pedagoga 

 
 

Cláudio Lima de Menezes 
 

Graduação 
 

 Contador 

 
Edicleber de Araújo Silva 
 

Especialização  
Assitente de 

Aluno 

Felipe Peixoto Mangueira Batista Graduação  

 
Técnico em 
Laboratório 

 

Flávia Cristina Brito do Nascimento 

 

Especialização 

 

 Bibliotecária 

Francisco Tadeu Dantas Júnior Nível Médio  
Assistente em 
Administração 

Isabelle Martins Teotonio Graduação  
Técnica de 

Enfermagem 

Ismael Soares Pereira Nível Médio  
Auxiliar de 
Biblioteca 

José Antonio Félix da Cunha Nível Médio  

 
Assistente em 
Administração 

 

Jussier do Nascimento Souza. Especialização  

 
Assistente em 
Administração 

 

Kléber Cordeiro Costa 
 

Especialização 
 

 

 
Assistente em 
Administração 

 

Madele Maria Barros de Oliveira 
Freire 

Especialização  
 

Pedagoga 
 

 
Nathalya Cristina Ribeiro Trigueiro 
 

Graduação  
Assistente 

Social 

Railma de Andrade Fernandes 
 

Graduação 
 

 
Assistente de 

alunos 

Thiago da Silva Laurentino Graduação  
Assistente em 
Administração 

Vanessa Pamella Correia de Souza Especialização  
 

Psicóloga 
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