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1. Dados de Identificação do Projeto 

NOME DO CURSO: Técnico em Informática para Internet  

 

COORDENAÇÃO 

COORDENADOR DO CURSO: Josenilson Dias Araújo 

ENDEREÇO DO CURRÍCULO LATTES: http://lattes.cnpq.br/3178383774586996 

TELEFONE: (98) 982258370 

E-MAIL: etec.ii@ifma.edu.br 

 

DADOS DA UNIDADE GESTORA 

NOME: DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA-DEAD/IFMA 

DIRETORA: Simone Costa Andrade dos Santos 

ENDEREÇO: Av. Getúlio Vargas, nº 45, Monte Castelo. CEP: 65025-001. 

E- MAIL: dead@ifma.edu.br 

CONTATO: (98) 32189135 

 

Resolução de Criação: nº xx/xxxx de xx de xxxxxxxx de xxxx 

Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso (X) 

Ajuste Curricular do Projeto Pedagógico do Curso () 

Comissão Responsável pela Elaboração do PPC ou Ajuste Curricular: 

 

Presidente da Comissão: 

Profª. Drª. Carla Gomes de Faria Alves 

 

Comissão: 

Prof. Msc. Josenilson Dias Araújo 
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Profª. Esp. Mytsa Keula de Sousa Monteiro 

Profª. Esp. Simone Costa Andrade dos Santos 

Pedagoga Esp. Luciana Ferreira Dominici 

Pedagoga Esp. Irani Galvão Viana 

 

Colaboradora: 

Profª. Esp. Maria Cícera Nogueira 

 

2. Caracterização e Sistemática de Funcionamento 

Nível: Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

Modalidade: a distância 

Forma de Oferta: Subsequente 

Tempo de duração do Curso: 2 (dois) anos 

N° de vagas por polo: no mínimo 50 vagas  

Ano de criação do Curso: 2015 

Regime de Matrícula: Semestral 

 

3. Apresentação 

O presente Projeto Pedagógico apresenta a proposta de estruturação do Curso 

Técnico em Informática para Internet, no formato subsequente ao Ensino Médio, na 

Modalidade a Distância, sob responsabilidade da Diretoria de Educação a Distância 

(DEAD) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA). 

A Educação a Distância IFMA, vinculada aos cursos da área técnica e 

profissionalizante, no âmbito da Rede e-Tec Brasil, tem como prioridade a formação de 

profissionais técnicos de nível médio, atendendo às necessidades da região em benefício 

da sociedade, em cumprimento ao exposto no Currículo Referência Nacional. 

Assim, o presente Projeto responde ao compromisso do IFMA/DEAD em 

formar profissionais com sólida fundamentação científico-tecnológica, associada a 
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conhecimentos que lhes propiciem uma formação cultural, social, política e ética, de modo 

a se tornarem cidadãos capazes de participar e influenciar na construção e na 

transformação da sociedade, bem como fomentar as atividades de pesquisa e extensão. 

Nessa perspectiva, o Curso Técnico em Informática para Internet possibilita a 

jovens e adultos a oportunidade de se profissionalizar nessa área na modalidade a 

distância, pois hoje não é mais possível pensar em saúde, educação, comunicação sem a 

aplicação da informática. Apesar de essa ciência mudar muito rápido, há a possibilidade 

de aprendizado contínuo uma vez que a informática contribui para o desenvolvimento de 

habilidades como autonomia e autoestudo. 

 

4. Contextualização da EaD no IFMA 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IFMA-

MA, autarquia do Ministério da Educação, criado por meio da Lei de nº11.892, de 29 de 

dezembro de 2008, reorganiza toda a rede federal de educação federal no País, 

composto pelas antigas escolas técnicas e CEFETs, transformando-as em Institutos em 

todo o território nacional. 

O IFMA concebe a Educação a Distância como uma alternativa de qualidade 

para aqueles que não podem ter acesso à educação presencial, por diversos motivos: 

atraso no processo de escolarização, impossibilidade física e/ou geográfica de frequentar 

a escola, mesmo à noite, pela necessidade de sobrevivência, de trabalho em horários 

alternados, pela necessidade de qualificação profissional em serviço, por estar 

desempregado, e assim por diante. Desse modo, o objetivo da EaD,dentro de um 

contexto bem amplo de inclusão, é atender a uma crescente democratização do ensino. 

Para tanto, o IFMA cria alternativas de formação técnico-profissional, em que a 

necessidade de mobilidade seja minimizada. Nesse sentido, vem institucionalizando a 

Educação a distância (EaD) com projetos que se utilizam de outras tecnologias que 

podem diminuir dificuldades de tempo e espaço. 

Antes os cursos eram ofertados pelo NUEAD – Núcleo de Educação a 

Distância ligado ao Departamento Acadêmico de Informática – DAI. Atualmente, a 

modalidade a distância está sob a responsabilidade da Diretoria de Educação a Distância 

(DEAD), criada por portaria pela Reitoria do IFMA e vinculada a esta, com competência 
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para implementar políticas e diretrizes para a Educação a Distância estabelecida no 

âmbito do Instituto. 

À DEAD cabe, além das atividades que lhe forem atribuídas pelo Conselho 

Superior (CONSUP) do IFMA: 

a) planejar, orientar, supervisionar e avaliar todos os programas ou atividades 

do IFMA que utilizem metodologias de Educação a Distância; 

b) assegurar o envolvimento da comunidade acadêmica na modalidade de 

EaD, mediante articulação contínua com todos os setores do IFMA; 

c) oferecer cursos e/ou atividades formativas em educação profissional e 

tecnológica em todos os seus níveis; 

d) qualificar docentes e técnicos administrativos para atuarem em EaD. 

Portanto, por ser essa modalidade de ensino um desafio, uma necessidade da 

sociedade contemporânea, é que o IFMA/DEAD vem se inserir e assumir a missão de 

adotá-la, como prática pedagógica, porém sempre buscando se alicerçar em um processo 

de ensino e de aprendizagem interativo e construtivista, de modo a formar cidadãos 

autônomos críticos e reflexivos para a sociedade. 

 

5. Concepção do Curso Técnico em Informática para Internet 

na Modalidade a Distância 

5.1 Fundamentação Teórico-Metodológica do Curso 

O  Curso Técnico em Informática para Internet na modalidade de Educação a 

Distância tem como missão formar profissionais capazes de desenvolver sistemas de 

informação para Internet, com a correta utilização de ferramentas computacionais, 

linguagens de programação e bancos de dados, em conjunto com uma equipe de trabalho 

de forma criativa, ética, empreendedora e consciente dos impactos socioculturais. 

A proposta pedagógica do curso está em conformidade com a Filosofia do 

IFMA, cujo objetivo é “contribuir para o desenvolvimento pleno das potencialidades de 

cada educando, de modo a habilitá-lo ao exercício competente e ético de uma profissão 

enquanto cidadão responsável e empreendedor”. 
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6. Curso Técnico em Informática para Internet na 

Modalidade a Distância 

6.1. Justificativa 

O IFMA, como Instituição Pública Federal, cuja missão é “Promover educação 

profissional, científica e tecnológica, por meio da integração do ensino, pesquisa e 

extensão com foco na formação do cidadão e no desenvolvimento socioeconômico 

sustentável” (PDI, 2014-2018), sente-se na responsabilidade de contribuir com o Estado 

com o processo de qualificação de jovens e adultos visando atender à demanda 

existente, propiciando assim a melhoria da qualidade dos serviços prestados nos 

municípios e, consequentemente, possibilitando a inserção de profissionais qualificados 

no mundo do trabalho. 

No Maranhão tem-se constatado que, devido às grandes distâncias e à falta de 

disponibilidade de tempo, para saírem de suas cidades, muitas pessoas deixam de ter 

acesso a cursos técnicos profissionalizantes. Considera-se este quadro elevado para os 

dias atuais, principalmente após o final da “década da educação”, quando ainda se tem 

um contingente muito significativo de jovens que não têm acesso a esses cursos. 

A informática já faz parte dos mecanismos sociais no mundo e transforma a 

sociedade interagindo de forma contínua. O incentivo a novas tecnologias são iminentes 

na sociedade, para que a melhoria e a qualidade de vida cresçam paralelamente: homem-

máquina-sociedade, pois a vida contemporânea está cada vez mais ligada à informática, 

devido ao seu avanço constante. 

A disseminação de novas tecnologias vem proporcionando transformações na 

economia mundial e está gerando um novo padrão de vida em concorrência no mercado 

de trabalho. Dessa maneira, o Curso Técnico em Informática para Internet na modalidade 

de Educação a Distância prepara o indivíduo para competir neste mercado em 

permanente evolução. 

A Informática pode ser considerada a grande revolução do Século XX. Pelas 

tendências de ampliar o esforço e a capacidade do trabalho intelectual, está, pouco a 

pouco, invadindo todos os setores da atividade humana, modificando rapidamente o 
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comportamento individual e social de adulto, jovem e criança. Os computadores trazem 

uma mudança cultural, de modo que a sociedade deverá incorporar as tecnologias. 

Tendo em vista suprir a demanda de profissionais qualificados e, ao mesmo 

tempo, oportunizar a formação desses, o IFMA/DEAD implantou o Curso Técnico em 

Informática para Internet na modalidade de Educação a Distância. 

A organização do referido curso segue as diretrizes oficiais do Decreto nº 

5.622, de 19 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a estruturação formal do projeto 

para fins de EaD. No seu texto, podemos observar: 

Art. 13. Para os fins de que trata este Decreto, os projetos 

pedagógicos de cursos e programas na modalidade a distância 

deverão: 

I – obedecer às diretrizes curriculares nacionais,  estabelecidas 

pelo Ministério da Educação para os respectivos níveis e 

modalidades educacionais;  

II – prever atendimento apropriado a estudantes portadores de 

necessidades especiais;  

III – explicar a concepção pedagógica dos cursos e programas a 

distância, com apresentação de:  

a) os respectivos currículos;   

b) o número de vagas proposto;  

c) o sistema de avaliação do estudante, prevendo avaliações 

presenciais e avaliações a distância; e  

d) descrição das atividades presenciais obrigatórias, tais como 

estágios curriculares, defesa presencial de trabalho de 

conclusão de curso e das atividades em laboratórios científicos, 

bem como o sistema de controle de frequência dos estudantes 

nessas atividades, quando for o caso.  

Vale destacar que o IFMA/DEAD percebe que a Educação a Distância 

desenvolvida por e através dele deve ser entendida como processo de formação humana 

que se organiza e desenvolve metodologicamente, diferente do modelo presencial, no 

que concerne ao tempo e ao espaço. É, pois, uma modalidade de educação que imprime 

a necessária constituição de um Projeto Pedagógico sustentado por um dado quadro 
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teórico-metodológico que irá nortear epistemologicamente todos os elementos 

constituintes e dinamizadores da prática pedagógica. 

 

6.2. Objetivos do Curso 

6.2.1. Objetivo Geral 

Capacitar profissionais a desenvolver sistemas de software de computador 

para serem disponibilizados na Internet. O desenvolvimento deve seguir as 

especificações e paradigmas de análise e projeto de sistemas, lógica de programação e 

das linguagens de programação; utilizar ferramentas de modelagem, projeto e 

desenvolvimento de sistemas e bancos de dados. 

 

6.2.2. Objetivos Específicos 

• Contribuir para a formação crítica e ética frente às inovações 

tecnológicas, avaliando seu impacto no desenvolvimento e na 

construção da sociedade;  

• Estabelecer relações entre o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia 

e suas implicações para a educação profissional e tecnológica, além de 

comprometer-se com a formação humana, buscando responder às 

necessidades do mundo do trabalho; 

• Possibilitar reflexões acerca dos fundamentos científico-tecnológicos da 

formação técnica, relacionando teoria e prática nas diversas áreas do 

saber;  

• Utilizar os conceitos de análise e projeto orientados a objetos, 

identificando os objetivos, fluxos de trabalho e resultados da análise de 

requisitos, análise e projeto do sistema de informação;  

• Compreender os conceitos de processo de desenvolvimento de 

software: fases, fluxos de trabalho, iterações, incrementos, papéis, 

artefatos e atividades.  

 



 

 

 13 

6.3. Público-alvo e critério de acesso 

Poderão ingressar no curso alunos que já tenham concluído o Ensino Médio ou 

equivalente, e que obtenham aprovação em processo seletivo aberto à comunidade, 

regulamentado através de edital específico. 

 

6.3.1. Perfil Profissional de Conclusão 

Ao final do curso o profissional formado deverá: 

• Desenvolver programas de computador para internet, seguindo as especificações e 

paradigmas da lógica de programação e das linguagens de programação; 

• Utilizar ferramentas de desenvolvimento de sistemas, para construir soluções que 

auxiliam o processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no comércio 

e marketing eletrônicos; 

• Desenvolver e realizar a manutenção de sites e portais na internet e na intranet; 

• Avaliar e especificar necessidades de treinamento e de suporte técnico aos 

usuários; 

• Operar os serviços e funções de diferentes sistemas operacionais;  

• Conhecer tecnologias diversas, tais como hipermídia, hiperdocumento, 

gerenciamento eletrônico de documentos, desenvolvimento de páginas para 

Internet, entre outras tecnologias emergentes em TI;  

• Conhecer lógica de programação;  

• Conhecer as ferramentas e o uso de sistemas de banco de dados;  

• Conhecer as ferramentas e o uso de sistemas de redes;  

• Desenvolver aplicações para Internet usando linguagens de marcação e de 

programação;  

• Desenvolver e disponibilizar sistemas de informação na Internet;  

• Auxiliar no projeto de pequenos sistemas nos variados segmentos da economia;  

• Propor soluções que auxiliam o processo de criação de interfaces e aplicativos 

empregados no comércio e marketing eletrônicos;  

• Adotar uma postura empreendedora para administrar seu próprio negócio e 

crescimento profissional. 
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6.3.2. Atuação profissional 

• Em empresas públicas ou privadas do setor de TI e fará parte de 

equipes de trabalho de desenvolvimento de sistemas de informação; 

• Em empresas de manutenção de consultoria e treinamento em 

informática; 

• Em todo tipo de empresa que demandem programação de 

computadores para Internet; 

• De forma autônoma. 

 

7.  Organização Curricular 

A organização curricular do Curso Técnico em Informática para Internet na 

modalidade a distância está estruturada em regime seriado semestral, em formato 

modular, sendo a conclusão de cada módulo condição para a continuidade dos módulos 

posteriores, devendo ser cursados integralmente para obtenção do diploma de técnico. 

Possui uma matriz curricular integralizada por disciplinas que se articulam 

permanentemente, o que implica uma prática interdisciplinar de abordagem de conteúdos, 

por entendermos que no desempenho profissional o indivíduo atua integradamente. 

Assim, as estratégias de aprendizagem deverão abranger a resolução de 

problemas e o desenvolvimento de projetos significativos para a habilitação pretendida. A 

interdisciplinaridade, como princípio pedagógico, será adotada neste curso com vistas a 

romper a fragmentação do saber e possibilitar uma visão da totalidade do conhecimento. 

Isto garante a integração dos conteúdos e também sua significação para os alunos. 

Com vistas a capacitar e ambientar os alunos ingressantes e possibilitar-lhes 

um estímulo inicial para garantir sua permanência e aprendizagem efetiva no curso 

proposto, será oferecida a disciplina Ambientação em Educação a Distância, cujo principal 

objetivo é dotar o aluno de conhecimentos necessários e básicos para um bom 

desempenho durante o curso. Nesta disciplina serão trabalhados conceitos básicos 

referentes à educação a distância, de forma a situar os alunos dentro desse processo. 
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A organização curricular do Curso Técnico em Nível Médio em Informática para 

internet está organizada de acordo com o Eixo Tecnológico de Informação e 

Comunicação e estruturada em 4 módulos articulados, com conclusão correspondente à 

qualificação profissional de nível técnico identificada no mercado de trabalho.  

Os módulos são organizações de conhecimentos e saberes provenientes de 

distintos campos disciplinares e, por meio de atividades formativas, integram a formação 

teórica à formação prática, em função das capacidades profissionais que se propõem 

desenvolver.  

Estes, assim constituídos, representam importante instrumento de flexibilização e 

abertura do currículo para o itinerário profissional, pois que, adaptando-se às distintas 

realidades regionais, permitem a inovação permanente e mantêm a unidade e a 

equivalência dos processos formativos, conciliando as demandas identificadas com a 

vocação, a capacidade institucional e os objetivos do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão. 

O Curso Técnico em Informática é um curso profissionalizante de nível médio, 

com organização curricular própria, independente do Ensino Médio. Está programado em 

quatro módulos de aprendizagem, articulados e estruturados de acordo com os 

Referenciais Curriculares do MEC/SETEC que analisam o processo de produção do Eixo 

Tecnológico Informação e Comunicação. Cada módulo contempla um conjunto de 

competências e habilidades, visando à construção paulatina do perfil do profissional.  

O curso deve ser desenvolvido em quatro períodos letivos, com duração de 

dois (2) anos, com carga horária total de 1.170 horas, calculada em hora/aula de 60 

minutos. Para facilitar o aprendizado, a oferta das disciplinas dar-se-á de forma 

sequenciada no semestre letivo, ou seja, será ofertada mensalmente uma disciplina por 

vez, garantindo o tempo certo em que o aluno consiga realizar seus estudos, eliminando 

situações de carga intensa e maciça de informações distintas ao mesmo tempo. 

A matriz curricular é a apresentação de como o curso é organizado e quais 

componentes curriculares ofertados, com informações da carga horária semestral e 

semanal ofertada a cada semestre por cada componente curricular.  Em sua organização 

foi considerada as demandas do mercado de trabalho com possibilidades de 

desenvolvimento local, a necessidade econômica da região e as especificidades da 

habilitação em Informática para Internet. 
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 Os planos de ensino são elaborados considerando as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de 

Nível Médio. 

 Em cada plano de ensino deve conter os elementos específicos referentes 

à: objetivos, ementa, competências a serem desenvolvidos, conteúdos programáticos, 

metodologias de ensino, recursos instrucionais, instrumentos avaliativos utilizados e 

referências.     

No curso, as competências serão desenvolvidas associando paralelamente 

teoria e prática. Desse modo, devem ser dadas ao aluno atividades desafiadoras que o 

levem ao progressivo desenvolvimento na medida em que estas lhes permitirão participar 

com autonomia do processo de aprendizagem, favorecendo assim seu crescimento 

pessoal e desempenho profissional.  
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7.1  Matriz Curricular 
MÓDULO I 

Componentes Curriculares Carga Horária 

Ambientação em Educação a Distância 45 

Introdução à Programação 60 

Fundamentos da Informática 45 

Programas Aplicativos  60 

Inglês Instrumental  45 

Português Instrumental 45 

Total Módulo 300 

MÓDULO II 

Componentes Curriculares Carga Horária 

Interação Humano-Computador 45 

Banco de Dados 60 

Fundamentos do desenvolvimento WEB 45 

Análise de Sistemas 60 

Programação Orientada a Objetos 60 

Total Módulo 270 

MÓDULO III 

Componentes Curriculares Carga Horária 

Sistemas Operacionais 45 

Comércio Eletrônico e Marketing 45 

Programação para WEB 60 

Arquitetura de Computadores 60 

Redes de Computadores 60 

Protocolo e Serviços de Rede 60 

Total Módulo 330 

MÓDULO IV 

Componentes Curriculares Carga Horária 

Projeto de Sistemas WEB 60 

Técnicas Avançadas em Programação WEB 60 

Segurança da Informação 45 

Ética Profissional 30 

Empreendedorismo 30 

Recursos Multimídia 45 

Total Módulo 270 

TOTAL DO CURSO 1170 
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Na organização curricular, procurou-se definir no Módulo I um bloco 

introdutório, onde o conjunto de componentes curriculares possibilitará uma primeira 

aproximação com os conteúdos da área. Os Módulos II, III e IV, contemplam os 

conhecimentos essenciais para o desenvolvimento das competências que compõem o 

perfil profissional de conclusão para a habilitação de Técnico em Informática para Internet. 

 Além dos componentes curriculares, poderão ser desenvolvidas atividades 

complementares a fim de contemplar outras competências, bem como proporcionar troca 

de experiências, uma vez que parte das atividades poderá ser realizada em parceria com 

empresas que atuam na área de informática. Tais atividades incluem realização de 

palestras, minicursos, visitas técnicas, seminários, ou quaisquer outras consideradas 

pertinentes à formação pretendida. 

Neste curso, as competências são desenvolvidas associando paralelamente 

teoria e prática. As atividades são organizadas em forma de projetos práticos e/ou aulas 

práticas a serem desenvolvidos no decorrer dos módulos.  

 As disciplinas do curso foram criadas tomando por base o perfil profissional do 

Técnico em Informática para Internet, focando, fundamentalmente, quatro eixos principais: 

(a) Formação Básica e Complementar, (b) Desenvolvimento de Software, (c) 

Tecnologias para Internet e (d) Sistemas de Computação. O quadro a seguir mostra a 

distribuição das disciplinas de acordo com cada um destes eixos. 

Eixos Disciplinas 

Formação Básica e 

Complementar (CH: 300 h) 

Ambientação em Educação a Distância 45 

Português Instrumental 45 

Inglês Instrumental 45 

Fundamentos da Informática 45 

Programas Aplicativos  60 

Ética Profissional 30 

Empreendedorismo 30 

Desenvolvimento de 

Software 

(CH: 405 h) 

Introdução à Programação 60 

Análise de Sistemas 60 

Programação Orientada a Objetos 60 

Técnicas avançadas em Programação WEB 60 
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Fundamentos do Desenvolvimento WEB 45 

Programação para WEB 60 

Projeto de Sistemas WEB 60 

Tecnologias para Internet 

(CH: 255 h) 

Redes de Computadores  60 

Comércio Eletrônico e Marketing 

    Segurança da Informação  

    Recursos Multimídia 

    Protocolo e Serviços de Rede 
 

45 

45 

45 

60 

Sistemas de Computação 

(CH: 210 h) 

Sistemas Operacionais 

    Arquitetura de Computadores  

    Banco de Dados 

    Interação Humano-Computador 

 

45 

60 

60 

45 

 

 

No eixo de Formação Básica e Complementar, foram agrupadas as 

disciplinas voltadas ao desenvolvimento básico do profissional de Informática. 

O eixo de Desenvolvimento de Software engloba as disciplinas que formam a 

base do desenvolvedor de software. 

O eixo de disciplinas de Sistemas de Computação tem como principal objetivo 

dotar o aluno de conhecimentos necessários para a compreensão e tomada de decisão 

sobre tecnologias para elaboração de soluções de software para Internet. 

Já o eixo de Tecnologias para Internet tem o objetivo de capacitar o aluno a 

construir web sites, realizar projeto gráfico de aplicações web, entre outras atividades, 

compondo assim o núcleo de formação técnica especifica para o desenvolvedor de 

sistemas para Internet. 

 

8. Proposta Metodológica 

A proposta se define a partir da mediação do processo de ensino e de 

aprendizagem interativo e construtivista, de modo a formar cidadãos autônomos, críticos e 

reflexivos para a sociedade. Nesse sentido, as disciplinas e as demais atividades são 
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organizadas para permitir o estudo reflexivo e contextualizado dos conteúdos que 

integram os conhecimentos específicos da área.  

O presente plano foi elaborado nos termos da Lei nº 9.394/96 (LDB), alterada 

pela Lei nº 11.741/2008, pelas mudanças estabelecidas pelo Parecer CNE/CEB nº 

11/2012, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, Resolução CNE/CEB nº 06/2012, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio orientações 

constantes no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, e pelo Decreto 

5.622, de 2005, que regulamenta o ensino a distância e o Currículo Nacional de 

Referência da área profissional de abrangência do Eixo Tecnológico: Informação e 

Comunicação da Rede Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec).   

Atendendo as determinações da Resolução CNE/CEB nº 06/2012, que define 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, será exigido o cumprimento mínimo de 20% de carga horária presencial. 

E com a finalidade de ampliar com qualidade a oferta dos cursos técnicos, a 

identidade destes foi consolidada, levando-se em consideração as peculiaridades das 

regiões de abrangência do curso, a capacidade física e de recursos humanos da 

Instituição e a possibilidade de parcerias com instituições congêneres públicas e privadas.  

O ensino das disciplinas apresentadas será subdividido em duas etapas: 

presencial e à distância. Cada uma destas etapas é descrita a seguir. 

8.1. Etapa Presencial – Tutoria 

No início das atividades do primeiro módulo haverá uma etapa presencial 

realizada com o coordenador de polo, cujo principal objetivo é oferecer um momento em 

que o aluno interagirá plenamente com esse coordenador, recebendo as orientações 

necessárias para prosseguir no curso. As demais cargas horárias serão cumpridas 

através de encontros pedagógicos que ocorreram aos finais de semana (sábado e/ou 

domingo) com os tutores a distância e/ou presenciais, conforme estabelecido no Plano de 

Ensino das Disciplinas. 

Para realizar o acompanhamento aos estudantes no decorrer das disciplinas, 

será adotado o sistema de tutoria com tutores presenciais e coordenador de polo que 
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atenderão sistematicamente aos discentes, de forma individualizada ou coletiva, 

dependendo da natureza da disciplina em que estiver atuando.  

São atribuições do Coordenador de Polo: 

• Coordenar e acompanhar as atividades dos tutores no polo; 

• Coordenar e acompanhar as atividades dos tutores presenciais no polo; 

• Acompanhar e gerenciar a entrega dos materiais no polo; 

• Gerenciar a infraestrutura do polo; 

• Relatar a situação do polo ao Gestor do Polo, Coordenador do Curso 

e/ou ao Coordenador-Geral; 

• Realizar a articulação para o uso das instalações do polo de apoio 

presencial para o desenvolvimento das atividades de ensino presenciais; 

• Realizar a articulação de uso das instalações pelas diversas instituições 

ofertantes e pelos diferentes cursos ofertados; 

• Elaborar relatórios de atividades no polo; 

• Elaborar relatórios de presença dos tutores e alunos nas atividades 

desenvolvidas no polo; 

• Realizar atendimento aos alunos e tutores presenciais; 

• Entregar o histórico escolar ao aluno, quando enviado pela 

Coordenadoria de Tutoria e/ou pela Coordenadoria de Curso; 

• Realizar reuniões periódicas com os Tutores Presenciais; 

• Participar de reuniões periódicas com a Coordenadoria de Curso; 

• Estabelecer contato permanente com a Coordenadoria de Tutoria, 

Coordenadoria de Curso e/ou Coordenadoria-Geral; 

• Atender às solicitações da Coordenadoria-Geral; 

• Desenvolver atividades nos polos presenciais; 

• Participar das atividades de formação e atualização, ofertadas pela 

DEAD/IFMA. 
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São atribuições do Tutor Presencial: 

• Atender os alunos no polo, em horários preestabelecidos; 

• Apoiar os professores pesquisadores nas atividades das disciplinas; 

• Acompanhar as atividades desenvolvidas pelos alunos no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA); 

• Elaborar relatórios de regularidade dos alunos; 

• Elaborar os relatórios de desempenho dos alunos nas atividades; 

• Participar das atividades presenciais; 

• Aplicar avaliações presenciais; 

• Organizar ciclos de estudos; 

• Supervisionar trabalhos práticos; 

• Realizar visitas técnicas na localidade em que atuarem; 

• Mediar a comunicação de conteúdos entre professores pesquisadores, 

tutores a distância e alunos; 

• Estabelecer e promover contato permanente com os alunos; 

• Fornecer feedback ao coordenador de polo sobre os materiais e as 

dificuldades dos alunos; 

• Acompanhar e promover o entendimento dos alunos das suas 

respectivas notas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 

• Possibilitar ao aluno a leitura do histórico escolar, quando enviado pela 

Coordenadoria de Curso; 

• Participar de reuniões periódicas com a Coordenadoria de Polo; 

• Participar das atividades de formação e atualização, ofertadas pela 

DEAD/IFMA. 
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O desenvolvimento das atividades e aulas práticas contará com o apoio da 

tutoria presencial, segundo as recomendações do docente da disciplina. A carga horária 

presencial, bem como as atividades presenciais de cada disciplina, serão definidas em 

seus devidos planos de ensino. 

Cada tutor terá carga horária semanal de 20 horas para cada disciplina/área de 

conhecimento/turma. Assim, deverá ser atendida, mensalmente, por cada tutor presencial, 

uma média de 25 alunos. Caberá ao Coordenador de Tutoria a elaboração de uma Ficha 

de Controle de Atendimento Tutorial, para que haja um acompanhamento do processo de 

aprendizagem do discente. 

O tutor deverá manter um cadastro atualizado com o controle das atividades 

desenvolvidas individualmente pelo discente, registrando, inclusive, os encontros 

presenciais com o professor especialista. Receberá, avaliará e controlará todas as 

atividades discentes previstas no material didático e nas unidades didáticas das 

disciplinas. 

 

8.2. Etapa à Distância - Tutoria 

Nesta etapa serão desenvolvidas atividades orientadas pelo professor 

pesquisador ou tutores a distância, através dos meios disponibilizados aos alunos que 

poderão ser: correio, telefone, correio eletrônico, MSN/Skype, videoaulas e 

videoconferência. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem: será utilizado o ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle como plataforma de comunicação (através de um conjunto de 

ferramentas disponibilizadas por esta plataforma, como chat, mural e fóruns de discussão) 

e de gestão de EaD. 

Os polos regionais deverão prover recursos mínimos a serem disponibilizados 

aos discentes do curso, como biblioteca para consulta local e rede de computadores com 

acesso à Internet.  

A tutoria a distância passa a ser um componente importantíssimo na 

organização e no desenvolvimento da educação à distância. Ressalte-se que o domínio 

do conteúdo é imprescindível para a função do tutor à distância, pois tem como objetivo 
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precípuo o acompanhamento, a orientação e a avaliação de todo o processo de ensino e 

de aprendizagem do aluno, em suas necessidades, sobretudo nos momentos de atividade 

e de estudo. 

São atribuições do Tutor a Distância: 

• Assistir aos alunos nas atividades do curso; 

• Mediar à comunicação de conteúdos entre o professor e os cursistas; 

• Apoiar o professor da disciplina nas atividades do curso; 

• Acompanhar e avaliar as atividades do ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA); 

• Elaborar os relatórios de regularidade dos alunos; 

• Estabelecer e promover contato permanente com os alunos; 

• Elaborar os relatórios de desempenho dos alunos nas atividades; 

• Participar das aulas práticas em laboratório e/ou de outras atividades 

obrigatórias, quando se aplicarem; 

• Corrigir as atividades e avaliações dos alunos; 

• Disponibilizar o material didático no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA); 

• Participar das atividades virtuais; 

• Realizar o atendimento aos alunos, tutores presenciais coordenadores 

de polo; 

• Revisar e avaliar o material didático da disciplina produzido pelo 

professor pesquisador; 

• Participar de reuniões periódicas com a Coordenadoria de Tutoria. 

 

A tutoria a distância realizará, quando possível, plantões de atendimento aos 

alunos através dos meios de comunicação estabelecidos (como telefone e outros meios 

eletrônicos), nos horários a serem estabelecidos pela Coordenação. Cada grupo de 25 
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discentes, em média, terá um tutor à distância que os orientará em relação aos 

conteúdos. 

O estudante deverá dispor de pelos menos 10 (dez) horas, durante 5 (cinco) 

dias da semana no ambiente de aprendizagem virtual (MOODLE). Além do tutor, o 

elemento mediador deste processo, na maioria das vezes, será o material instrucional 

produzido na forma escrita e compilado em fascículos impressos ou em mídia eletrônica, 

os quais constarão das unidades de ensino e seus objetivos, de textos para reflexão e 

exercícios propostos, além das atividades práticas. Esse material deverá ser expresso em 

linguagem adequada, dialógica, promotora de interatividade e centrada na necessidade 

de promover a autonomia do discente. 

Além dos fascículos, dependendo da natureza da disciplina, outras mídias 

poderão ser produzidas, desde DVDs a vídeos instrucionais, elaboração de softwares 

educacionais, que possibilitem a interação com a linguagem hipertextual, acesso e 

utilização da rede mundial de computadores (Internet – através do Moodle ou de sites da 

Web) e outras formas de integração de computadores (intranet e extranet), que viabilizem 

programas interativos de discente, professor e tutoria, facilitando a compreensão de 

temáticas mais complexas. Além disso, quando possível, os momentos presenciais serão 

utilizados como introdutórios aos conteúdos impressos (ou mídia eletrônica – CD-ROM, 

DVD, Web, etc.), orientando os alunos na maneira como interpretar e se direcionar ao 

longo de cada disciplina. 

 

9. Critérios de Aproveitamento de Estudo  

O aluno pode requerer aproveitamento de conhecimentos e experiências 

anteriores, desde que estejam diretamente relacionadas com o perfil profissional do curso, 

de acordo com o artigo 36 da Resolução CNE/CEB Nº 06/2012. 

O aproveitamento de cada componente curricular poderá ser solicitado apenas 

uma única vez e conforme calendário escolar. Poderão ser aproveitados componentes 

curriculares cursados no mesmo nível de ensino ou em nível superior ao pretendido. 

Entretanto, não será concedido aproveitamento de estudos do Ensino Médio para o 

Ensino Técnico de Nível Médio (Parecer CNE/CEB Nº 39/2004). 
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Para fins do aproveitamento, a análise deverá levar em consideração o 

conteúdo programático, atividades e estudos realizados e tendo em vista o perfil 

profissional proposto no projeto do curso, exigindo-se pelo menos 75% da carga horária 

do componente curricular equivalente do curso. 

Nos casos de deferimento da solicitação de aproveitamento, a carga horária 

registrada será a definida neste projeto de curso, sendo mantidos os resultados da 

instituição de origem. 

10. Critérios de Avaliação 

10.1. Avaliação da Aprendizagem 

A avaliação, parte integrante do processo educativo, é entendida como um 

constante diagnóstico participativo na busca de um ensino de qualidade, resgatando-se 

seu sentido formativo e afirmando-se que ela não se constitui um momento isolado, mas 

um processo através do qual se avalia toda a prática educativa. 

Dentro desse entendimento, a avaliação mais formalizada, cuja finalidade é 

certificar aproveitamento do aluno por disciplina, proposta nos cursos técnicos 

subsequentes ao ensino médio da Rede e-Tec Brasil, deve-se aliar a um processo 

formativo de avaliação, possibilitando orientação e apoio àqueles que apresentam 

maiores dificuldades para desenvolver conhecimentos, atitudes e habilidades consoantes 

com o planejamento próprio de cada professor formador. 

Para complementar esse processo formativo, serão estabelecidos os seguintes 

procedimentos: 

• Envolver os múltiplos aspectos da aprendizagem (saberes, habilidades, 

e/ou valores) expressos nos planos de ensino; 

• Valer-se de diferentes procedimentos e instrumentos, contemplando 

inclusive a autoavaliação do aluno, por meio do feedbackcom a tutoria a 

distância; 

• Considerar a autonomia do aluno nas atividades postadas no ambiente 

virtual e a frequência na tutoria presencial; 
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• Divulgar previamente o cronograma de avaliação presencial e a 

distância; 

• Estabelecer critérios imparciais de avaliação; 

• Apresentar previamente, os critérios de avaliação das disciplinas aos 

alunos; 

 

A aprovação do estudante nos cursos técnicos subsequentes ao ensino médio 

da Rede e-Tec Brasil está condicionada ao cumprimento das exigências quanto à 

frequência e à aprovação nas disciplinas. 

O prazo para a integralização curricular dos requisitos para a obtenção do 

certificado de técnico em nível médio da Rede e-Tec Brasil é de (6) seis meses, contados 

a partir do término do período regular do curso. 

A frequência do aluno será aferida pela participação nas atividades presenciais 

e nas atividades do ambiente virtual. Deverá ser acompanhada e controlada pelo tutor 

presencial, que, em caso de faltas sistemáticas, buscará identificar as razões da ausência 

do aluno e submeterá à apreciação da Coordenação do Curso. 

A aprovação do aluno nas disciplinas ocorrerá mediante atividades 

desenvolvidas no ambiente virtual e prova individual, explicadas a seguir. 

Atividades no Ambiente Virtual: Objetivam possibilitar ao aluno a articulação 

de conhecimentos de forma individual ou em grupo, sob a supervisão da tutoria à 

distância. As atividades compreendem leitura de textos, estudo dirigido, resolução de 

situações-problema, produção de textos, pesquisas, relatórios, questionários, que serão 

postados no ambiente virtual (MOODLE), e permitem a interação dos participantes por 

meio de correio eletrônico ou e-mail, chat ou bate-papo, fórum, entre outros.  

A quantidade de atividades postadas no ambiente virtual por disciplina levará 

em conta o número de semanas trabalhadas, como segue: 

 

Carga horária No de Semanas Quantidade de 

atividades 
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30 h 2 2 

45h 3 3 

60h 4 4 

 

Avaliação: Será realizada individualmente na forma presencial de acordo com 

o cronograma estabelecido em cada disciplina. Essa avaliação deverá conter de 10 a 20 

questões objetivas ou subjetivas. 

Avaliação Prática: Será realizada individualmente ou em grupo na forma 

presencial de acordo com o cronograma estabelecido em cada disciplina prática. Essa 

avaliação deverá conter a descrição de um problema e a metodologia. 

O processo de recuperação do aluno deverá ser efetuado em três níveis, a 

saber: 

Avaliação de Reposição (presencial): O aluno que não comparecer à 

avaliação presencial da disciplina no seu polo de origem e/ou obtiver nota inferior a 7 

(sete) na avaliação regular deverá fazer uma avaliação de reposição presencial em 

caráter de reposição ou substituição àquela anteriormente realizada. Esta avaliação 

ocorrerá de acordo com o cronograma da Coordenação do Curso. 

Será aprovado na disciplina o aluno que atingir média igual ou superior a 7 

(sete) ao final dessa etapa de reposição ou substituição. 

O aluno que obtiver média inferior a 7 (sete) e igual ou superior a 3 (três), após 

avaliação de reposição, deverá submeter-se a uma Avaliação Final envolvendo todo o 

programa da disciplina, preferencialmente ao término de cada módulo. Ao final desse 

período de recuperação, o aluno que não lograr aprovação na avaliação final e não 

obtiver a pontuação mínima exigida para submeter-se a esse processo, poderá prosseguir 

os estudos no módulo seguinte, desde que os casos de reprovações não excedam a 50% 

(cinquenta por cento) do total da carga horária do curso até ao final do período regular do 

curso. Aqueles alunos que não excederam o percentual de reprovações por módulo após 

a avaliação final, devem prestar exame de desempenho no período de integralização 

curricular, que acontecerá em até 06 meses. Após o período regular do curso, será 

ofertado uma única vez e requerido pelo aluno à Coordenação do Curso. 
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A certificação do aluno ocorrerá somente após a recuperação da(s) 

disciplina(s) pendente(s), de acordo com o período previsto. Se o aluno ultrapassar o 

percentual de reprovações por módulo e não integralizar as disciplinas objeto de 

recuperação, terá determinada a sua reprovação e consequente desligamento do curso. 

Cálculo de médias e resultados 

No decorrer dos estudos de cada disciplina, o aluno terá as seguintes notas e 

médias, em ordem de ocorrência, todas valendo de 0 (zero) a 10 (dez): 

• Média on-line: é a média obtida a partir das atividades respondidas 

diretamente no ambiente virtual, de forma “on-line” (ex.: tarefas, 

questionários, fóruns, etc). É calculada por média aritmética, dividindo-

se o somatório das notas obtidas pela quantidade de atividades 

existentes no ambiente: 

esDeAtividadQuantidade

ividadesNotasDasAt
=eMédiaOnLin


 

• Nota presencial ou média presencial: será a maior nota entre as notas 

das avaliações presenciais, que são realizadas ao final de cada 

disciplina, de acordo com o cronograma divulgado pela Coordenação do 

Curso: 

o Avaliação regular: é a avaliação individual explicada na seção 

anterior; 

o Avaliação prática: é a avaliação individual ou em grupo 

explicada na seção anterior; 

o Avaliação de reposição: O aluno que não comparecer à 

avaliação presencial da disciplina no seu polo de origem e/ou 

obtiver nota inferior a 7,0 (sete) na avaliação regular, deverá fazer 

uma avaliação de reposição, cuja nota, se for maior, irá substituir 

a avaliação regular. 

• Média parcial:  

o Disciplina: a média ponderada obtida a partir da média on-line 

(com peso 3) e da nota presencial (com peso 7), após a 

realização das atividades on-line e das avaliação regular: 



 

 

 30 

 

10

7Pr3  esencial+NotaeMédiaOnLin
al=MédiaParci  

 

o Disciplina Prática: a média ponderada obtida a partir da média 

on-line (com peso 3), da nota presencial da avaliação regular 

(com peso 3) e da nota presencial da avaliação prática (com peso 

7), após a realização das atividades on-line, da avaliação regular 

e da avaliação prática: 

10

733 )acialpráticNotapresen+ncialx(Notaprese+eMédiaOnLin
=alMédiaParci



 

OBSERVAÇÃO: Médias parciais maiores ou iguais a 6,7 (seis vírgula sete) e 

menores que 7,0 (sete) serão arredondadas para 7,0 (sete) 

Neste ponto (após a realização das atividades on-line e provas 

presenciais e apuração da média parcial), teremos os seguintes resultados, que 

para exemplificar, situamos alguns casos no quadro a seguir. 

Caso Resultado 

Aluno obteve média final maior ou 
igual a 7,0 (sete) 

Aprovado por média. 

Aluno obteve média final menor 
que 7,0 (sete) e maior ou igual a 

3,0 (três) 

Avaliação final: o aluno deverá 
submeter-se à Avaliação final. 

Aluno obteve média final menor 
que 3,0 (três) 

Neste caso, o aluno não tem pontos 
suficientes para submeter-se à 

avaliação final e estará reprovado. 

 

• Avaliação final: avaliação presencial à qual será submetido o aluno que 

não conseguir aprovação com a média parcial. Essa avaliação 

normalmente envolve todo o conteúdo da disciplina e ocorre 

preferencialmente ao término de cada módulo; 

• Média final: média final da disciplina. Há duas situações para o cálculo 

da média final: se o aluno não ficou de avaliação final, a média final será 
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igual à média parcial. Caso o aluno tenha ficado de avaliação final, a 

média final será calculada pela seguinte fórmula: 

3

2,5A nalvaliaçãoFi+alMédiaParci
=MédiaFinal

 

Após a avaliação final, se o aluno obteve média final maior ou igual a 6,0 

(seis), então está aprovado. 

Após o lançamento da média final, dentro do semestre, o aluno que não lograr 

aprovação poderá prosseguir os estudos no módulo seguinte, desde que os casos de 

reprovações não excedam a 50% (cinquenta por cento) do total da carga horária do curso 

e deverá cursar as disciplinas em dependência em turmas diferentes ou através da 

Programação Especial de Estudos, no prazo máximo de 1 (um) ano. Os casos omissos 

serão dirimidos pela Comissão de Coordenadores da Rede e-Tec.  

 

Programação Especial de Estudos 

A Programação Especial de Estudos tem o objetivo de recuperar o rendimento 

dos alunos que ficaram reprovados na avaliação final. Poderá acontecer em até 6 (seis) 

meses, concomitante ao período regular do curso ou após o término deste. Por não 

contemplar a realização de atividades avaliativas no ambiente virtual de aprendizagem, a 

oferta envolve um regime parcial de estudos a distância que compreende o 

desenvolvimento de atividades instrucionais, tais como: leitura de fascículo, texto de 

apoio, slides, apresentação de audioaula e resolução de atividades de fixação. O aluno 

cumprirá 100% (cem por cento) do total da carga horária da disciplina objeto de 

recuperação e prestará, ao final desta, um exame de desempenho, com pontuação na 

escala de 0 (zero) a 10 (dez) na forma presencial, na qual deverá obter 7 (sete) como 

nota mínima para  sua aprovação. Caso não obtenha aprovação na disciplina, terá 

determinada a sua reprovação. 
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10.2. Avaliação do Material Didático 

O processo de avaliação pressupõe dimensões e níveis diferenciados, que se 

entrelaçam e se determinam formando uma rede de significações importantes para a 

redefinição das ações propostas no Projeto Político-Pedagógico do Curso. Sendo o 

material didático uma das principais vias de comunicação e estudo na EaD, visto que ele 

é utilizado enormemente pelo aluno, sua avaliação deverá ocorrer somente em 

concordância com outras dimensões e níveis do processo avaliativo. 

O discente deve apontar em que medida os materiais didáticos escritos – os 

conteúdos selecionados e trabalhados – são por ele entendidos e colaboram criticamente 

com seu fazer pedagógico. É importante que o aluno observe se o material proporciona, 

pela atitude dialógica e intersubjetiva, a construção do conhecimento. Elemento como a 

diagramação, apresentação gráfica, disposição de conteúdo também devem ser 

ressaltados na avaliação realizada pelo aluno. 

O tutor, por sua vez, deve estar atento, principalmente por meio do contato 

direto com o aluno, ao processo de compreensão do conteúdo do material acadêmico 

pelo aluno e qual sua relação com a teoria/prática. O tutor não deve também perder de 

vista os aspectos de organização gráfica e o nível dialógico entre o aluno e o professor. 

A avaliação feita pela Coordenação do Curso contemplará todo esse processo 

apontado anteriormente, para que se proponha a revisão e/ou redefinição do material a 

cada período/disciplina ofertado pelo curso. Lembrando que todo o material deve 

antecipadamente ser avaliado pelas equipes de especialistas, isto é, antes de chegar ao 

aluno. 

O Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Segurança do Trabalho na 

Modalidade Educação a Distância, aponta critérios importantes na produção do fascículo 

(material didático) que também devem balizar a avaliação, os quais se explicam em 

seguida: 

• Os conteúdos selecionados não devem perder de vista a abordagem da 

historicidade, construção e diversidade, e devem ser ligados diretamente 

com a prática dos professores; 
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• A linguagem deve garantir uma ação dialógica entre aluno (leitor) e 

professor (autor), promovendo a interatividade necessária para a etapa 

de autoestudo. 

• A autoavaliação é fundamental; portanto deve ser prevista no material 

didático; 

• Aos alunos devem ser proporcionados espaços para suas anotações, 

resumos, dúvidas, síntese; logo é necessário prever espaços em branco 

para tal; 

• A organização do conteúdo deve obedecer à estrutura e à lógica do 

texto construído pelo autor.Dessa forma os elementos pré-textuais, 

textuais e pós-textuais devem estar bem demarcados e os objetivos das 

unidades didáticas (capítulos) devem estar expressos de forma clara ao 

iniciá-los. 

• Elementos como cor, qualidade do papel e tamanho da letra, na EaD, 

devem ser considerados, tendo em vista as peculiaridades de estudo do 

aluno. 

 

10.3. Avaliação do Trabalho de Tutoria 

No caso da tutoria, esta avaliação deverá apontar para dois aspectos: 

• O curso de um modo geral; e 

• O acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem. 

Quanto ao curso, deverão ser analisadas as falhas do sistema de orientação 

acadêmica; deverão ser feitas avaliações com base nas dificuldades do aluno em 

relação ao material didático, registros das críticas e observações dos alunos com os 

problemas detectados com a modalidade EaD.  

Quanto ao processo de ensino e aprendizagem, o tutor deve: participar de uma 

educação continuada em EaD, para ter familiaridade e aprofundamento na modalidade; 

conhecer as discussões relativas à elaboração/confecção do material e, quando possível, 

delas participar, até mesmo para suprimir no aluno as possíveis deficiências apresentadas 

pelo material; colaborar com o aluno na aquisição de conceitos, na compreensão da 
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teoria/prática, motivando-o a superar as dificuldades e orientando-o em grupo ou 

individualmente para tal fim; auxiliar o aluno no seu processo de ensino e aprendizagem 

do curso para que e se afine com ele. 

O aluno avalia toda a ação da tutoria por meio de um instrumento, que 

evidencia como se deu este processo e solicita que se indiquem eventuais problemas 

bem como sugestões. Este instrumento é entregue à equipe coordenadora do curso, que 

discute coletivamente o andamento da tutoria. 

  

11. Infraestrutura e Equipamentos 

O polo de apoio presencial deve dispor de estrutura mínima para realização de 

cursos na modalidade a distância, compreendendo: 

Q
Qtde. 

Espaço físico Descrição 

0
1 

Sala da coordenação de 
polo presencial 

Com 2 conjuntos de mesa e cadeira, um 
armário, telefone fixo, computador e 

impressora. 

0
1 

Sala Multimídia 
Com equipamentos para 

videoconferência. 

0
1 

Sala de aula 
Com 50 carteiras, ar condicionado, 
disponibilidade para utilização de 
notebook com projetor multimídia. 

0
1 

Laboratório de Informática 
Com 25 computadores conectados à 

internet e projetor multimídia. 

0
1 

Biblioteca 
Material bibliográfico da área específica e 

afim e recursos tecnológicos. 

 

12. Recursos Humanos 

12.1. Corpo Docente 

É previsto um professor formador (aprovado em processo seletivo) para cada disciplina para 

cada disciplina. 
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12.2. Corpo de Tutores 

É previsto, além dos professores formadores, a existência de 1 tutor a distância (aprovado em 

processo seletivo) para cada disciplina. 

É previsto, além dos professores formadores, a existência de 1 tutor presencial (aprovado em 

processo seletivo) para cada grupo de 25 tutores. 

 

12.3. Corpo técnico-administrativo para atuar na gestão da EAD 

Nome Nome Titulação 
concluída 

Experiência 
no ensino 

técnico 

Experiência 
em EAD 

 Coordenadora Geral Carla Gomes de Faria Alves Doutorado Sim Sim 

 Coordenadora Adjunta Simone Costa Andrade dos 
Santos 

Especialização Sim Sim 

 Coordenador do Curso Josenilson Dias Araújo Mestrado Sim Sim 

Coordenadora de Tutoria  Mytsa Keula Monteiro de 
Sousa 

Especialização Sim Sim 

 

13. Certificados e Diplomas 

Ao aluno que integralizar os períodos letivos organizados por disciplinas será 

conferido o Diploma de Técnico em Informática para Internet, de acordo com as 

determinações legais. 
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Anexo I – Programa das Disciplinas 

Disciplina Ementa Referência 

Ambientação em 
Educação a 

Distância 

Concepções e legislação 
em EaD. Ambiente Virtual 
de Ensino-Aprendizagem. 
Ferramentas para 
navegação e busca na 
Internet. Metodologias de 
estudo baseadas nos 
princípios de autonomia, 
interação e cooperação. 

• Básica: 
o ALVES, J. R. .M. Educação à distância e as novas 

tecnologias de informação e aprendizagem. [S.I.:s.n], 
[s.d.]. Disponível em : 
http://www.engenheiro2001.org.br/programas/98/201a
1.htm  

o BRASIL. Educação a distância Decreto nº 2.494, de 10 
de fevereiro de 1998. 

o BARRETO, C.C . Material impresso como recurso 
educacional:  isso é história? In__________et  al. 
Planejamento e Elaboração de Material Didático  
Impresso para Educação à Distância  [ S.I.]: Fundação 
CICIERJ/Consórcio CEDERJ, 2007. 

o LEOPOLDO , L. P. Novas tecnologias na educação 
reflexões sobre a prática . Maceió: EDUFAL,2002.  

o LÉVY, P. As tecnologias da inteligência o futuro do 
pensamento na era da informática. São Paulo:34, 
1993. 

o LUCENA, C.; FUKS, H. Professores e aprendizes na 
web: a educação na era da internet. Rio de Janeiro : 
Clube do Futuro , 2000. 160 p. 

• Complementar: 
o MOORE, M. G., KEARSLEY, Greg. Distance 

education: a systems view. Belmont: Wadsworth 
Publishing Company, 1996.290 p. 

o MORAN, J.M.  Novas tecnologias e reencantamento 
do mundo . Revista Tecnologia Educacional. Rio de 
Janeiro , v. 23, n.126, p.24-26, set-out. 1995. 

o Concepções e legislação em EaD. Ambiente Virtual de 
Ensino-Aprendizagem. Ferramentas para navegação e 
busca na Internet. Metodologias de estudo baseadas 
nos princípios de autonomia, interação e cooperação. 

Português 
Instrumental 

Conceito de texto e de 
gênero. Competências 
necessárias à leitura e 
produção de texto: 
lingüística; enciclopédica; 
comunicativa. 
Organização do texto 
escrito: níveis de 
coerência; mecanismos 
de coesão; progressão 
discursiva; paragrafação; 
pontuação. Modos de 
citar o discurso alheio, 
conforme normas da 
ABNT 2002 (NBR 10520 
e NBR 6023). 
Características da 
linguagem técnica e 
científica. Subjetividade 
no texto técnico e/ou 
científico: modalização, 
pessoalização / 
impessoalização e estilo 
individual. Sequencias e 
gêneros textuais: resumo, 
resenha, relatório e artigo 

• Básica: 
o ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

– NBR 6023: informação e documentação – 
referências – elaboração. 2002.  

o ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS: NBR 10520 – informação e documentação 
– citações em documentos – apresentação. 2002.  

o BECHARA, E. Gramática escolar da língua 
portuguesa. Lucerna, 2001.  

o BRANDÃO, T. Texto argumentativo – escrita e 
cidadania. LPM, 2001.  

o CEREJA, W.R. ; MAGALHAES, T.C. Texto e interação. 
Atual, 2000.  

o FARACO, C. A.; TEZZA, C. Oficina de texto. Vozes, 
2003.  

o GARCEZ, H. C. Técnica de redação –  o que é preciso 
saber para bem escrever. Martins Fontes, 2002.  

o ISKANDAR, J.I. Normas da ABNT comentadas para 
trabalhos científicos. 2.ed. Juruá, 2004 

• Complementar:.  
o LAKATOS, E.M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos 

de metodologia científica. 5.ed. Atlas, 2003.  
o MAINGUENEAU, D. Análise de textos de 

comunicação. Cortez, 2001. 
o SAVIOLI, F.P.; FIORIN, J.L. Lições de texto –  leitura e 

redação. Ática, 1996 
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científico. Elementos 
macroestruturais e 
linguísticos 
configuradores das 
sequencias narrativa, 
descritiva, explicativa e 
argumentativa mínima. 
Estrutura e estilo. 

Fundamentos da 
Informática 

Concepções sobre a 
evolução histórica da 
gestão de Sistemas de 
Informação; A 
organização da função 
Sistemas de Informação; 
Impactos nos 
profissionais de Sistemas 
de Informação; Aquisição 
de competências 
profissionais; 
Desenvolvimento e 
gestão de carreiras. 

• Básica: 
o R. KELLY Rainer, Jr. Casey G. Cegielski   Introdução a 

Sistemas de Informação – Campus, 3ª Edição, 2012 
o EMERSON De O. Batista, Sistemas de Informação, 

Saraiva, 2004 
o EFRAIM TurbanR. Kelly Rainer, Jr.Richard E. Potter. 

Livro Introdução a Sistemas de Informação, Campus, 
2007 

o COSTA, Andréia de Oliveira. Computadores, internet e 
a era digital : 238 dicas para proteger o seu 
computador e o seu bolso no mundo digital. . Rio de 
Janeiro: Ciência Moderna, 2006. 125p.  

o SANTOS, Aldemar de Araújo. Informática na empresa. 
São Paulo, Atlas, 2003.  

o STAIR, RALPH. Princípios de sistemas de informação 
: uma abordagem gerencial .LTC. Rio de Janeiro. 
1998. (5 exemplares)  

o BIO, Sérgio Rodrigues:, Sistemas de Informação: Um 
Enfoque Gerencial, São Paulo, Atlas, 1985  

• Complementar: 
o MARTIN,J. Engenharia da Informação. Campus, 1991.  
o LIPNACK,J.;STAPS,J. Redes de Informações. Makron 

Books, 1994.  
o SIMON,E. Distributed Information Systems. McGraw-

Hill, 1997. 

Interação Humano-
Computador 

Planejamento visual. 

Critérios práticos e 

teóricos de usabilidade, 

acessibilidade, semiótica, 

ergonomia e design de 

software. Fundamentos 

de Engenharia de 

Software para construção 

e layout de interfaces; 

Ergonomia de Software; 

Acessibilidade de 

Sistemas de Informação. 

• Básica: 
o OLIVEIRA NETTO, A.A. de. IHC interação humano 

computador: modelagem e  gerência de interfaces com 
o usuário : sistemas de informações. Florianópolis: 
Visual Book, 2004.   

o BARANAUSKAS, M.C.C e da Rocha, H.V. Design e 
Avaliação de Interfaces Humano Computador. 
UNICAMP, 2002.  

• Complementar: 
o PREECE, J. e outros. Human-Computer Interaction. 

Addison-Wesley, 1996  
o HIX, D. e HARTSON, H. R. Developing User 

Interfaces: Ensuring Usability Through Product  and 
Process. New York: John Wiley, 1993. 

 

Inglês Instrumental 

Listening task: Buying a 
computer. Input: Reading 
text – The motherboard. 
Gathering 
Information.Language 
Focus: Making 
instructions. Input: 
Reading text – The PC, 
history and logic. The 
historical PC: 
microcomputers. The 
PC’s childhood.  IBM and 
the PC success. Clones. 
The Von Neumann 

• Básica: 
o BONAMY, David. English for Technical Students 2. 

Londres, Longman, 1996. 
o OWN, H.Douglas. Teaching by Principles: An 

Interactive Approach to Language Pedagogy. New  
o Jersey, Prentice Halls Regents, 1994. 
o COMFORT, Jeremy, HICK, Steve & SAVAGE, Allan. 

Basic Technical English. Oxford, OUP, 1982. 
o COMFORT, J.et Ali English for the 

Telecommunications Industry. Oxford, OUP,1998. 
o CRUZ, D. T. et ali Inglês.com.textos para Informática . 

São Paulo, Disal, 2003. 

• Complementar: 
o GLENDINNING, Eric H. & MCEWAN, John. Basic 
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model. The PC’s system 
components. A data 
processor. The physical 
PC. The motherboard. 
Chips, sockets, plugs, 
connectors and  ports. It 
all starts with the CPU. 
Which CPU? Find your 
CPU. CPU testing 
programs. 

English for Computing. Oxford, OUP, 1999. 
o GRELLET, Françoise. Developing Reading Skills. 

Cambridge, CUP, 1981. 
o HOFFMANN, Jussara Maria. Avaliação: mito e desafio: 

uma perspectiva construtivista. Porto Alegre,Medição, 
1999, 27ª ed. revista. 

Análise de Sistemas 

Teoria Geral dos 
Sistemas. Modelagem de 
dados. Metodologias para 
o desenvolvimento de 
sistemas.  Fundamentos 
da Orientação a Objetos. 
Modelagem das 
funcionalidades do 
software com casos de 
uso. Identificação de 
classes a partir de casos 
de uso. Modelagem da 
realização dos casos de 
uso com diagramas de 
interação e de classes. 
Uso dos estereótipos da 
UML no modelo de 
análise. Visão geral da 
análise e design. 
Diagramas da UML: 
Casos de Uso, 
Seqüência, Colaboração, 
Classes, Objetos, 
Estados, Atividades, 
Componentes e 
Implantação. Modelagem 
UML usando ferramenta 
tipo CASE. 

• Básica: 
o LARMAN. Utilizando UML e Padrões: Uma Introdução 

à Análise e ao Projeto Orientados a Objetos. 3ª ed. 
Bookman, 2007.  

o BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON. UML: Guia do 
Usuário. Trad. da 2ª ed. Campus, 2006. 

• Complementar: 
o OLIVEIRA, J. F. de. Metodologia para 

Desenvolvimento de Projetos de Sistemas. São Paulo: 
Érica, 3ª edição, 1999.  

o FOWLER, M. UML essencial: um breve guia para a 
linguagem-padrão de modelagem de objetos. 3ª ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2005.  

 

Banco de Dados 

Arquitetura de Sistemas 
Gerenciadores de Banco 
de Dados. Modelos de 
dados. Integridade 
referencial. Linguagens 
de definição, 
manipulação e controle 
de dados. Segurança e 
integridade. Controle de 
transações. 

• Básica: 
o HEUSER, C. A. Projeto de Banco de Dados. Editora 

Sagra Luzzatto, 6.ed. Porto Alegre, 06. 
o SUEHRING, Steve. MySQL: a Bíblia. Editora Elsevier, 

Rio de Janeiro, 2002. 

• Complementar: 
o SILVA, Robson S. Oracle Database 10g Express 

Edition - Guia de Instalação,Configuração e 
Administração com Implementação Pl/Sql Relacional e 
Objeto- Relacional. Érica, 2007. 

o DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Banco de 
Dados Editora Campus, 5.ed. São Paulo, 04 

 

Fundamentos do 
Desenvolvimento 

WEB 

Aplicações Web. 
Arquitetura cliente-
servidor para Web. 
Linguagem de marcação.  

• Básica: 
o MARCONDES, Christian Alfim. Html 4.0 Fundamental - 

A Base da Programação para web. São Paulo, Érica, 
2005.  

o SILVA, Mauricio Samy. Criando Sites com HTML. 
Novatec. 2008.  

• Complementar: 
o ANSELMO, Fernando. Tudo sobre a JSP com o 

NetBeans em Aplicações Distribuídas. Florianópolis: 
Visual Books, 2005. 

Arquitetura de 
Computadores 

Histórico da informática. 
Sistema de numeração. 
Unidades Básicas de um 
Computador. 

• Básica: 
o HENNESSY, J. L.; PATTERSON, D. A. Arquitetura de 

Computadores - Uma Abordagem Quantitativa, 1a Ed, 
Ed Campus, 2003. 
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Representação dos tipos 
de dados. Instalação elét 
rica básica para 
microcomputadores. 
Arquitetura básica de um 
Microcomputador - visão 
geral de funcionamento. 
Exemplos de arquiteturas 
existentes. 
Processadores. Chipsets. 
Barramentos. Memórias. 
Fontes. Dispositivos de 
Entrada e Saída. Discos 
Rígidos. Portas de 
comunicação. Mídias de 
armazenamento: óticas, 
magnéticas, etc. 

o STALLINGS, W. Arquitetura e Organização de 
Computadores, trad da 5a. Ed, Pearson-Prentice Hall, 
2002. 

o VASCONCELOS, Laércio. Hardware Total. 1. ed. São 
Paulo: Makron Books, 2002. 

• Complementar: 
o TORRES, Gabriel. Hardware: Curso completo. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Axel, 2001. 
o BEZERRA, Ijalde Darlan. Hardware - passo a passo: 

montagem e configuração. Rio de Janeiro: Terra, 
2002. 

Programas 
Aplicativos 

 
Planilhas eletrônicas: 
Manipulação de dados, 
fórmulas, funções, 
gráficos, formatação, 
classificação e 
impressão. Software de 
apresentação: 
desenvolvimento de 
apresentações com 
slides, estrutura de 
tópicos, notas, folhetos, 
classificação, formatação, 
animação, transição de 
slides e impressão. 

• Básica: 
o MANZANO, J. A. N. G. BrOffice 2.0.Org. Érica, 2006. 
o MANZANO, A. L. N. G.; REIS, Marcelo A. "Estudo 

Dirigido de Excel XP". 2a. ed., São Paulo: Érica, 2002, 
238p. 

o BRAGA, W. Open Office - Tutorial Passo - A - Passo. 
ALTA BOOKS 

o SCHECHTER, R. BROFFICE.ORG 2.0 - CALC E 
WRITER. Campus, 2006. 

o COSTA, E. A. BROFFICE.ORG - DA TEORIA A 
PRATICA. BRASPORT,  2007. 

• Complementar: 
o MANZANO, A. L. ESTUDO DIRIGIDO DE 

MICROSOFT OFFICE. ERICA, 2007. 
o GONZALEZ, K. G. INTEGRAÇAO MICROSOFT 

OFFICE 2003 PROFESSIONAL. SENAC, São Paulo, 
2004 

o COURTER, G.; MARQUIS, A MICROSOFT OFFICE 
2000 - PRATICO & FACIL. MAKRON, 2000. 

Redes de 
Computadores 

Histórico da informática. 
Sistema de numeração. 
Unidades Básicas de um 
Computador. 
Representação dos tipos 
de dados. Instalação elét 
rica básica para 
microcomputadores. 
Arquitetura básica de um 
Microcomputador - visão 
geral de funcionamento. 
Exemplos de arquiteturas 
existentes. 
Processadores. Chipsets. 
Barramentos. Memórias. 
Fontes. Dispositivos de 
Entrada e Saída. Discos 
Rígidos. Portas de 
comunicação. Mídias de 
armazenamento: óticas, 
magnéticas, etc. 

• Básica: 
o HENNESSY, J. L.; PATTERSON, D. A. Arquitetura de 

Computadores - Uma Abordagem Quantitativa, 1a Ed, 
Ed Campus, 2003.  

o STALLINGS, W. Arquitetura e Organização de 
Computadores, trad da 5a. Ed, Pearson-Prentice Hall, 
2002.  

o VASCONCELOS, Laércio. Hardware Total. 1. ed. São 
Paulo: Makron Books, 2002. 

• Complementar: 
o TORRES, Gabriel. Hardware: Curso completo. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Axel, 2001.   
o BEZERRA, Ijalde Darlan. Hardware - passo a passo: 

montagem e configuração. Rio de Janeiro: Terra, 
2002. 

Sistemas 
Operacionais 

Conceitos de Sistemas 
operacionais. Tipos de 
sistemas operacionais. 
Serviços dos sistemas 
operacionais. 
Estruturação de um 
sistema operacional: 
gerência de memória, 
gerência de processos, 

• Básica: 
o Deitel, H. M.; Deitel, P. J.; Choffnes, D. R. Sistemas 

Operacionais. Pearson, 2005.  
o TANENBAUM, A. S., Sistemas Operacionais 

Modernos, 2 ed, São Paulo: Prentice Hall, 2003.  
o MACHADO, F. B., Arquitetura de Sistemas 

Operacionais: LTC, 1992  
o MOHR, J., Linux user's resources: 1997 

• Complementar: 
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gerência de entrada e 
saída, sistemas de 
arquivos. 
Gerenciamentos de 
usuários. Sistemas 
operacionais de redes de 
computadores. 

o WELSH, M., The Linux bible: 1995  
o Site FocaLinux – Texto versão iniciante - 

http://focalinux.cipsga.org.br/ 

Ética Profissional 

Fundamentos da ética. 
Legislação profissional. 
Código de ética. Ética do 
profissional de 
informática. 

• Básica: 
o HUMBERG, M. E. Ética na Política e na Empresa: 12 

anos de reflexões. São Paulo: Editora CLA, 2002  
o SA , Antonio Lopes. Ética Profissional. São Paulo: 

Atlas. 2001.  
o GALVÃO, Antônio M.  A Crise da Ética. O 

neoliberalismo como causa da exclusão social. Rio de 
Janeiro: Vozes, 1997  

o AGOSTINHO, Nilo. Resgate da Ética, redescoberta do 
vital humano. Rio de Janeiro: Vozes, 1995.  

• Complementar: 
o ASHLEY, P. A. (coord). Ética e Responsabilidade 

Social nos Negócios. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.  
o FREIRE, Elias.  Ética na administração pública: teoria 

e 630 questões. Niterói: Impetus, 2004  
o FIGUEIREDO, Luís Fernando.  Ética  no setor público. 

Disponível em: www.bcb.gov.br 

Programação 
Orientada a Objetos 

Programação Orientada a 
Objetos: introdução de 
conceitos e aplicações. 
Conversão de tipos. 
Classe, Objetos. 
Instanciação de objetos, 
Construtores, atributos e 
métodos de classe e 
instância. Arrays. 
Encapsulamento: 
modificadores de acesso. 
Herança. Sobrecarga e 
sobrescrita de métodos. 
Polimorfismo. Classes 
abstratas. Interfaces. 
Exceções. Interfaces 
gráficas: componentes 
visuais e formulários. 

• Básica: 
o DEITEL, H. M.; DEITEL, P.J. Java Como Programar. 

8ª edição. São Paulo: Pearson, 2010 
o SANTOS, R. Introd.a Programação Orientada a 

Objetos usando Java. R.J: Campus, 2003. 
o DEITEL, P.J.; DEITEL, H.M. Ajax, Rich Internet 

Applications e Desenvolvimento Web para 
Programadores. São Paulo: Pearson Education, 2009. 

o MIZRAHI, V. V. Treinamento em Linguagem C++: 
Módulo II. 2ª Ed.São Paulo: Pearson, 2008. 

• Complementar: 
o PEREIRA, S. L. Estruturas de Dados Fundamentais: 

Conceitos e Aplicações. 11ª edição. São Paulo: 
Editora Érica, 2008, 264 p.  

o SCHILDT, H. C Completo e Total. 3ª edição. São 
Paulo: Pearson - Makrom Books, 1997,. 

Introdução a 
Programação 

Noções de lógica. 
Conceitos de algoritmo, 
linguagem de 
programação e 
programa. O processo de 
desenvolvimento de 
algoritmos e programas. 
Conceitos de tipos de 
dados, constantes, 
variáveis, operadores 
(aritméticos, relacionais e 
lógicos), expressões, 
atribuição, comandos de 
entrada e saída, 
estruturas de controle 
(sequencial, seletiva e 
repetitiva). 
Representações gráficas 
e textuais de algoritmos. 
Funcionalidades básicas 
de uma linguagem de 
programação. 
Implementação de 
algoritmos em uma 

• Básica: 
o MANZANO, José, OLIVEIRA, Jayr. Algoritmos : Lógica 

para Desenvolvimento de Programação. São Paulo: 
ÉRICA, 1996.   

o ALIBA, Walter. Técnicas de Programação . São Paulo: 
Makron Books, 1992.   

o ARRER, Harry, BECKER, Christiano, et al. Pascal 
Estruturado . Rio de Janeiro: LTC, 1999.   

o CHILDT, Herbert. C Completo e Total . 3ª Ed. São 
Paulo: Makron Books, 1995.   

o FERNANDES, Antônio, BOTINI, Joana. Construção de 
Algoritmos , Rio de Janeiro, SENAC Nacional, 1998. 

o GUIMARÃES, Ângelo, LAGES, Newton. Algoritmos e 
Estruturas de Dados . Rio de Janeiro: LTC, 1994.   

• Complementar: 
o SCENDIO, Ana. Lógica de Programação com Pascal . 

São Paulo: Makron Books.   
o ALVETTI, Dirceu, BARBOSA, Lisbete. Algoritmos . 

São Paulo: Makron Books, 1998.   
o FORBELLONE, André, EBERSPÄCHER, Henri. Lógica 

de Programação. São Paulo : Makron Books, 1993. 

http://www.bcb.gov.br/
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linguagem de 
programação. Estruturas 
de dados básicas: 
vetores e matrizes. 

Programação para 
WEB 

Linguagem para estilos. 
Metalinguagem. 
Construção de páginas 
dinâmicas. Segurança de 
aplicações Web. 
Integração com Banco de 
Dados. 

• Básica: 
o Alfredo Boente. Programação Web sem mistérios. 1ed. 

Rio de Janeiro: Brasport, 2005.  
o Teruel, Evandro C. Web Total – Desenvolva Sites com 

Tecnologias de Uso Livre - Prático & Avançado. 1ed. 
Rio de Janeiro: Érica,  

o José Augusto N. G. Manzano e Suely Alves de Toledo. 
Guia de Orientação e Desenvolvimento de Sites - 
HTML, XHTML, CSS e JavaScript/JScript. 2ed. Rio de 
Janeiro:Érica,  

o Quentin Zervaas .Aplicações Práticas de Web 2.0 com 
PHP: Alta Books, 2009.  

• Complementar: 
o Ramalho, Jose A. Curso Completo para 

Desenvolvimento Web: Campus, 2005.  
o RAMALHO, José Antônio Alves, HTML 4 prático e 

Rápido / J.A.Alves Ramalho. – São Paulo: Berkeley 
Brasil, 2000. 

o GILMORE, W. Jason. Dominando php e mysql: do 
iniciante ao profissional. Altabooks: 2008, 2008. 769 p. 
inclui PHP5 e PHP6 

 

Comércio Eletrônico 
e Marketing 

Conceitos, evolução e 
tipos. Características do 
comércio eletrônico. 
Legislação. Marketing e o 
comércio eletrônico. 
Tecnologias aplicadas ao 
comércio eletrônico. 
Privacidade e segurança. 

• Básica: 
o Lacombe, Francisco; Heilborn, Gilberto. Administração 

- Princípios e Tendências. 2 ed.São Paulo: Saraiva, 
2008.  

o Bruni, Adriano Leal. A Administração de Custos Preços 
e Lucros. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2008.  

• Complementar: 
o Richard E. Potter; Efraim Turban; R. Kelly Rainer, Jr. 

Administração de Tecnologia da Informação. Editora 
Campus, 2005.  

o Silva, Edison Aurélio da, Oliveira, Jayr Figueiredo de, 
Gestão De Negócios; Editora: SARAIVA, 2005.  

Protocolos e 
Serviços de Rede 

Aplicações e serviços 
TCP/IP.  

• Básica: 
o Soares, Luiz Fernando G. Redes de Computadores: 

Das Lans, Mans e Wans as Redes ATM. 2ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2002.  

o MENDES, Douglas Rocha. Rede de computadores: 
teoria e prática. Editora Novatec, 2007.  

• Complementar: 
o SOUSA, L. Barros de. Redes de Computadores: 

Dados, Voz e Imagem. Editora Érica, 2002.  

Projeto de Sistemas 
WEB 

Projeto e 
desenvolvimento de um 
sistema Web. 

• Básica: 
o GILMORE, W. Jason. Dominando php e mysql: do 

iniciante ao profissional. Altabooks: 2008, 2008. 769 p. 
inclui PHP5 e PHP6. 

o SILVA, Maurício Samy Criando sites com HTML : sites 
de alta qualidade com HTML e CSS / Maurício Samy 
Silva. -- São Paulo : Novatec Editora, 2008. 

o GOODMAN, Danny, JavaScript & DHTML Guia 
Prático, ALTA BOOKS, 2008, ALTA BOOKS. 

o ALBERTIN, Alberto Luiz. Comércio Eletrônico: modelo, 
aspectos e contribuições de sua aplicação. 6. ed. São 
Paulo, SP: Atlas S.A, 2010.  

• Complementar: 
o SAMY SILVA, Maurício Samy Construindo sites com 

CSS e (X)HTML : sites controlados por folhas de estilo 
em cascata / Maurício Samy Silva. – São Paulo: 
Novatec Editora, 2008.  

o SILVA, Maurício Samy Criando sites com HTML: sites 
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de alta qualidade com HTML e CSS / Maurício Samy 
Silva. -- São Paulo : Novatec Editora, 2008. 

o SILVA, Maurício Samy HTML5 - A linguagem de 
marcação que revolucionou a web / Maurício Samy 
Silva. -- São Paulo : Novatec Editora, 2010. 

Segurança da 
Informação 

Princípios em segurança 
da informação. Análise 
de riscos. Leis, normas e 
padrões. Ameaças, 
vulnerabilidades e 
medidas de proteção.  

• Básica: 
o MARTINS, Jose Carlos Cordeiro. Gestão de Projetos 

de Segurança da Informação. Editora Brasport, 2008 
o SEMOLA, Marcos. Gestão da Segurança da 

Informação. Editora Campus, 2009 

• Complementar: 
o ARAÚJO, Márcio T. Política de Segurança da 

Informação Com CDROM. Editora Ciência Moderna, 
2010. 

Empreendedorismo 

Conceito de 
Empreendedorismo. 
Empreendedor. 
Diferenças e Similaridade 
entre o Administrador e o 
empreendedor. Porque 
ser Empresário? 
Constituição da empresa. 

• Básica: 
o Dornelas, José Carlos Assis. Empreendedorismo. 2ed. 

Rio de Janeiro: Campus, 2005.  
o Luiz Antonio Bernardi. Manual de empreendedorismo e 

gestão: fundamentos, estratégias e dinâmicas. 1 ed. 
São Paulo: Atlas, 2003.  

o Dornelas. José Carlos Assis, Empreededorismo na 
Prática Mitos e Verdades do Empreededor de 
Sucesso, Campus, 2007.  

o Sabbag, Paulo Yazigi. Gerenciamento de Projetos e 
Empreendedorismo: Saraiva, 2009.  

• Complementar: 
o Luciano Crocco; Renato Telles; Ricardo Marcelo Gioia; 

Thelma Rocha; Vivian Iara Strehlau. Fundamentos de 
Marketing - Conceitos Básicos: Saraiva, 2010.  

o John I. Jerkovic. Guerreiro SEO - Técnicas Essenciaus 
para Aumentar a Visibilidade na WEB: Novatec, 2010.  

Técnicas 
Avançadas em 

Programação WEB 

Conceitos. Segurança de 
aplicações Web. 
Técnicas/Aplicativos 
avançados em 
Programação Web. 

• Básica: 
o Converse, Tim PHP4: a Bíblia/ Tim Converse, Joyce 

Park; tradução da 2ª ed.Original de Edson 
Furmankiewcz - Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 

o Sica, Carlos PHP Orientado a Objetos – Fale a 
Linguagem da Internet –Rio de Janeiro: Editora 
Ciência Moderna Ltda., 2006. 

o GILMORE, W. Jason. Dominando php e mysql: do 
iniciante ao profissional. Altabooks: 2008, 2008. 769 p. 
inclui PHP5 e PHP6. 

o INTERNET: passo a passo: lite. São Paulo: Makron 
Books, 1999. 140 p.(Curso Prático para Iniciantes). 

• Complementar: 
o DEITEL, Harvey; DEITEL, Paul. Java: como 

programar. Pearson Prentice Hall – 6ª edição, 2005. 
o HAHN, Harley; STOUT, Rick. Dominando a internet. 

Tradução Antonio Augusto Orselli. São Paulo: Makron 
Books, 1995. 

o RAMALHO, José Antônio Alves, HTML 4 prático e 
Rápido / J.A.Alves Ramalho. – São Paulo: Berkeley 
Brasil, 2000. 

Recursos Multimídia 

Multimídias para som, 
imagem, animação e 
vídeo. Softwares para 
tratamento de multimídia. 
Ferramentas para a 
produção multimídia. 
Sistemas de 

armazenamento. 

• Básica: 
o Carlos A. J. Oliviero. Faça um Site: Crie Imagens para 

a Construção de Sites. 1 ed. Rio de Janeiro: Érica, 
2001.  

o William Pereira Alves. Crie, Anime e Publique Seu Site 
Utilizando Fireworks CS4, Flash CS4 e Dreamweaver 
CS4. 1ed.Rio de Janeiro: Érica, 2007.  

o Jorge Eider Florentino da Silva. FLASH MX 
PROFESSIONAL 2004 - ACTIONSCRIPT 2.0. Editora 
Campus. 2005.  

o James English. FLASH 8 - GUIA AUTORIZADO 
MACROMEDIA: Campus, 2006.  

• Complementar: 
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o Bugay, Edson Luiz. Tratamento de Imagens com o 
Photoshop CS4: Visual Books, 2009  

o Fabrício Manzi.Flash 8 Professional - criando além da 
animação. 1ed. Rio de Janeiro: Érica, 2007.  

o Fabrício Manzi. FLASH MX 2004 - Criando e 
Animando para a Web. 1ed. Rio de Janeiro: Érica, 
2007.  

 

 


