
Plano de Ensino

Dados do Componente Curricular 

Nome do Componente Curricular: Introdução à Mineração

Curso: Técnico em Mineração Integrado ao Ensino Médio 

Série: 1º ano

Carga Horária: 2 a/s - 40 h/a – 33 h/r 
(disciplina semestral)

Teóricas: 40 h/a Práticas: - 0h/a

Docente Responsável: Dwight Rodrigues Soares

Ementa

A disciplina  Introdução  à  Mineração  será  constituída  basicamente  dos  tópicos  listados  a

seguir:  Conceitos  básicos  em  mineração  (ocorrência  e  jazida  mineral,  minério,  mineral-

minério, ganga, estéril, vida útil, reserva e reserva lavrável); importância da mineração para a

sociedade; características da indústria mineral; fases da mineração; mineração a céu aberto e

mineração subterrânea; mineração sustentável.

Objetivos

Geral

Entender o que significa a indústria mineral como um todo e suas relações com a sociedade
moderna.

Específicos
- Entender a importância da mineração para a sociedade.

- Entender as características da indústria mineral.

- Conhecer as fases da mineração e sua importância no processo produtivo.

   

Conteúdo Programático

I - BIMESTRE

1.  Conceitos  básicos  em mineração:  mineral,  rocha,  ocorrência  e  jazida  mineral,  minério,

mineral-minério, ganga, estéril, teores,  reserva e reserva lavrável.

2. Importância da mineração para a sociedade

3. Características da indústria mineral

II - BIMESTRE

4. Fases da mineração: pesquisa mineral, planejamento, desenvolvimento, lavra, tratamento do
minério  (beneficiamento),  comercialização/marketing,  recuperação  de  áreas  degradadas,
desativação (fechamento) de mina.
5. Mineração a céu aberto e mineração subterrânea
6. Mineração sustentável
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Metodologia de Ensino

Visando alcançar os objetivos propostos na presente disciplina, bem como facilitar o processo

de aprendizagem dos alunos, pretende-se abordar os temas mostrados no Conteúdo Progra-

mático, utilizando-se das seguintes ferramentas didáticas:

- Aulas expositivas versando sobre os diversos tópicos da disciplina.

- Provocar discussões sobre diversos temas, para que as aulas não se tornem um monólogo.

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem

Na avaliação do processo de ensino-aprendizagem pretende-se diversificar os

critérios usando a seguinte metodologia de avaliação:

- Prova escrita teórica versando sobre temas abordados em sala de aula.

- Alternativamente pode-se propor um trabalho sobre determinado tema, ou mesmo um semi-

nário (normalmente em grupos de 3 a 5 alunos).

- Outros tipos de avaliação, quando necessário.

Recursos Necessários

 

Nas aulas expositivas pretende-se utilizar recursos como quadro, notebook,

datashow, etc., de acordo com as necessidades e disponibilidades. Leitura de textos sobre a

mineração de um modo geral.
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