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APRESENTAÇÃO
É com satisfação que apresentamos o Plano de Curso do Curso Técnico de Nível Médio de
Técnico em Informática integrado à EJA, na modalidade de Educação a Distância. Este documento
organizacional foi elaborado em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais e
sintonizado com as transformações da sociedade e dos seus processos produtivos.
Desde a sua criação em 1982, o Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de
Ceilândia (CEP-ETC), com a missão de promover a formação profissional, na dimensão do
conhecimento e da humanização do processo produtivo, tem adotado políticas e práticas
pedagógicas visando se adaptar às necessidades do mundo do trabalho de acordo com as
conjunturas de cada época, visando contribuir com o desenvolvimento da sociedade de Ceilândia,
demais cidades do Distrito Federal e entorno. Nesse sentido, o Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Ceilândia (CEP-ETC) vem ofertando desde 2009, o Curso Técnico de Nível
Médio em Informática integrado à EJA, na modalidade de Educação a Distância, àqueles que não
tiveram acesso ou não concluíram os estudos nas etapas do Ensino Médio na idade própria. Esses
cursos foram credenciados para oferta de Educação a Distância, por cinco anos, por delegação de
competência pela Portaria nº 484/SEDF, de 19 de novembro de 2009, tendo em vista também o
disposto no Parecer nº 237/2009-CEDF. Em 2015, todo esse processo foi renovado por mais 5 anos
de acordo com a Portaria nº 77/SEDF, de 26 de maio de 2015 e Parecer nº 82/2015-CEDF.
Visando dar continuidade a oferta do curso mencionado e propor melhorias nessa
modalidade de educação, o Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Ceilândia (CEPETC) sentiu a necessidade de recredenciar por mais 5 (cinco) anos o referido curso. Nesse cenário,
o processo de elaboração/atualização representou para o Centro de Educação Profissional - Escola
Técnica de Ceilândia (CEP-ETC), um momento de discussão e avaliação do curso ao longo de
todos esses anos, da gestão, da prática docente e, especialmente, dos resultados obtidos na formação
do estudante. Assim, as ações previstas no presente Plano de Curso foram definidas, a partir de
debates em torno dos problemas identificados ao longo desses anos até o presente momento, na
esperança de redimensionar novas possibilidades para o futuro.
Nesse sentido, esse documento reflete o entendimento da Educação Profissional e
Tecnológica como um processo desenvolvido em articulação com outras etapas da Educação
Básica, nos Ensinos Médio, especificamente na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e outras
modalidades educacionais, tendo como eixos a educação para a diversidade, a cidadania e educação
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para os direitos humanos, a educação para a sustentabilidade, a cultura e o trabalho, com vistas ao
desenvolvimento humano voltado para a transformação social, que tecem a integração entre teoria e
prática, formação e mercado e entre escola e sociedade. Este processo se desenvolve e se localiza
em um contexto socioeconômico e histórico-cultural que tem como sujeitos o educador, o estudante
e a comunidade com suas demandas de empregabilidade.
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I) JUSTIFICATIVA PARA OFERTA DO CURSO
O ingresso no mundo do trabalho tem exigido dos trabalhadores competências e habilidades
diversas. A atualização dos trabalhadores demanda do setor público cada vez mais, a oferta de
cursos, seja de formação, seja de atualização, que possam atender às demandas impostas por esse
mercado. Assim, o Plano de Curso do Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática,
integrado à EJA, na modalidade de Educação a Distância, vem atender a uma demanda social que
exige a preparação e a qualificação desses trabalhadores, capazes de observar, sustentar,
desenvolver e gerar tecnologia para o exercício da cidadania plena e para o trabalho. Além desses
aspectos, o curso permite ao estudante aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino
Fundamental, aprimorar o educando como pessoa humana, possibilitar o prosseguimento de
estudos, garantir a preparação básica para o trabalho e a cidadania e dotar o educando de
instrumentos que lhe permitam continuar aprendendo, tendo em vista o desenvolvimento da
compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos.
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil, como modalidade do ensino médio, é
marcada historicamente por políticas públicas descontínuas e insuficientes para dar conta da
demanda potencial e do cumprimento do direito, nos termos estabelecidos pela Constituição Federal
de 1988. Essas políticas foram, muitas vezes, resultantes de iniciativas individuais ou de grupos
isolados, especialmente no âmbito da alfabetização.
Uma das inquietações presentes na construção da EJA enquanto política pública está na
necessidade de responder a um grande vácuo existente nas propostas curriculares, no que tange ao
distanciamento entre estas e o mundo do trabalho. Embora no Plano Nacional de Educação (PNE) e
na LDB-9394/96, esteja explícita a necessidade de vinculação do Ensino Médio para jovens e
adultos à formação para o trabalho, isto não ocorria na prática.
Desde o Programa de Expansão da Educação Profissional - PROEP , em que esta unidade
escolar passou a oferecer cursos técnicos, uma das exigências do programa era que, ao final do
processo, a EaD fosse implantada. Com o lançamento do Programa E-Tec Brasil esta unidade
escolar reconheceu a oportunidade de responder ao desafio da relação entre a educação e o mundo
do trabalho. Dessa forma o Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Ceilândia (CEPETC) vem oportunizando ao estudante a chance de cursar a EJA, equivalente ao Ensino Médio e ao
mesmo tempo delinear a sua formação profissional e com a possibilidade de flexibilizar os tempos e
7
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA
QNN 14 AREA ESPECIAL
TELEFONE: 3901 7545
www.etcdf.com.br

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia
Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Ceilândia

espaços de estudo, aspecto tão fundamental para o perfil dos estudantes trabalhadores da EJA e que
a Educação a Distância proporciona.
O Governo do Distrito Federal estabeleceu esta parceria com o Governo Federal e nos
orientamos pelo Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que trata da EaD. No âmbito do GDF,
também nos orientamos pela Resolução Nº 1/2012-CEDF, de 11 de setembro de 2012, atualizada
pela Resolução Nº 1/2018-CEDF, que estabelece normas para o Sistema de Ensino do Distrito
Federal, em observância às disposições da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996-Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional-, que dentre outras, estabelece que a educação a distância,
como níveis, modalidade e metodologia de ensino, poderá ser adotada nos diferentes níveis, ciclos e
etapas. Foram observados também as decisões institucionais da Secretaria de Educação do Distrito
Federal, nas Orientações Pedagógicas para a Integração Profissional com o Ensino Médio e a
Educação de Jovens e Adultos, do Currículo em Movimento da Educação Básica/Educação
Profissional/EJA e a Distância, das Diretrizes de Avaliação Educacional e na Proposta Pedagógica
do Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Ceilândia (CEP-ETC). Por fim, foram
observadas as Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e Adultos da Rede Pública de Ensino
do Distrito Federal, conforme Portaria nº 480, de 20/12/2019 e Parecer nº 274/2019-CEDF.
Nesse sentido, o Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática integrado à EJA,
na modalidade de Educação a Distância, vem para responder ao desafio da relação entre a educação
e o mundo do trabalho na EJA, que é particularmente complexo. Pensar as categorias relacionadas
ao trabalho na Educação de Jovens e Adultos implica a desmistificação de concepções alienantes
que colocam os sujeitos na condição de meros reprodutores. O lugar do trabalho na vida do jovem e
adulto precisa ser o lugar do ser, onde ele se realiza enquanto produtor de si mesmo e produtor de
cultura.
As lutas sociais têm impulsionado o Estado a efetivar as conquistas constitucionais do
direito à educação, processualmente, instaurando a dimensão de perenidade nas políticas, em lugar
de ofertas efêmeras, traduzidas por programas e projetos. Essa dimensão de perenidade para o
direito à educação implica sistematicidade no financiamento, previsão orçamentária com projeção
de crescimento da oferta em relação à demanda potencial e continuidade das ações políticas para
além da alternância dos governos, entre outros aspectos.
A cada dia aumenta a demanda social por políticas públicas perenes nessa esfera. Tais
políticas devem pautar o desenvolvimento de ações, baseadas em princípios epistemológicos, que
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resultem em um corpo teórico bem estabelecido e que respeite as dimensões sociais, econômicas,
culturais, cognitivas e afetivas do jovem e do adulto em situação de aprendizagem escolar.
Um agravante na situação brasileira diz respeito à presença cada vez maior de jovens na
EJA, em grande parte devido a problemas de não-permanência e insucesso no ensino “regular”.
Embora se tenha equacionado praticamente o acesso para todas as crianças, não se conseguiu
conferir qualidade às redes para garantir que essas crianças permaneçam e aprendam. Além disso, a
sociedade brasileira não conseguiu reduzir as desigualdades socioeconômicas e as famílias são
obrigadas a buscar no trabalho das crianças uma alternativa para a composição de renda mínima,
roubando o tempo da infância e o tempo da escola. Assim, mais tarde esses jovens retornam, via
EJA, convictos da falta que faz a escolaridade em suas vidas, acreditando que a negativa em postos
de trabalho e lugares de emprego se associa exclusivamente à baixa escolaridade, desobrigando o
sistema capitalista da responsabilidade que lhe cabe pelo desemprego estrutural.
A EJA, em síntese, trabalha com sujeitos marginais ao sistema, com atributos sempre
acentuados em consequência de alguns fatores adicionais como raça/etnia, cor, gênero, entre outros.
Negros, quilombolas, mulheres, imigrantes, refugiados, indígenas, camponeses, ribeirinhos,
pescadores, jovens, idosos, subempregados, desempregados, trabalhadores informais são
emblemáticos representantes das múltiplas apartações que a sociedade brasileira, excludente,
promove para grande parte da população desfavorecida econômica, social e culturalmente.
Nesse contexto, a educação ao longo da vida é uma necessidade permanente, tanto pelas
condições objetivas de milhões de jovens e adultos que a buscam e dela necessitam, quanto pelas
necessidades econômicas e pela mudança na forma de organização do processo produtivo. É com
este quadro de necessidade de garantir acesso no DF às 60.329 pessoas não alfabetizadas
(CODEPLAN-PDAD, 2018) e do Brasil aos 11,8 milhões de pessoas não alfabetizadas (IBGEPNAD Contínua, 2016), aos 845.221 cidadãos do DF (CODEPLAN-PDAD, 2018) com Ensino
Fundamental incompleto em um contexto de 66,3 milhões de brasileiros que concluíram o Ensino
Fundamental (IBGE-PNAD Contínua, 2016), aos 206.770 com Ensino Médio incompleto
(CODEPLAN-PDAD, 2018) e aos 66.589 cidadãos de Ceilândia-DF no DF que não tiveram
condições de completar a educação básica nos tempos da infância e da adolescência, que deveriam
anteceder, na lógica própria da cultura moderna, o tempo do trabalho, onde temos que estruturar um
Ensino Médio e uma Educação Profissional que possibilite atender este universo que vai além dos
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7,9 milhões (MEC-INEP, Censo Escolar 2018) de educandos presentes no Ensino Médio regular e
no 3º segmento da EJA que justificamos esse projeto.
Este Plano de Curso, prevê a integração entre os Componentes Curriculares da Base
Nacional Comum e da Educação Profissional, visando assim, buscar uma visão mais integrada e
contextualizada de sociedade e ser humano e que a escola, por meio do currículo integrado, possa
exercer seu papel na formação.
Assim, com a finalidade de atender às exigências da legislação citada, à missão do Centro de
Educação Profissional - Escola Técnica de Ceilândia (CEP-ETC), às necessidades da comunidade e
do setor produtivo, que busca profissionais com formação técnica, o Centro de Educação
Profissional - Escola Técnica de Ceilândia (CEP-ETC) sentiu a necessidade de dar continuidade ao
Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática integrado à Educação de Jovens e
Adultos, na modalidade de Educação a Distância.
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II) OBJETIVOS DO CURSO
a) Objetivo Geral
Formar profissionais éticos para atuar na configuração, manutenção, instalação e
administração de ambientes de redes, hardware e softwares diversos, possibilitando a detecção de
problemas técnicos e proposição de soluções adequadas e inovadoras.
b) Objetivos Específicos
•

Instalar e configurar computadores, isolados ou em redes, periféricos e softwares;

•

Proporcionar aprendizagem de sistemas com arquitetura web, seus padrões e
ambientes de desenvolvimento;

•

Utilizar os serviços e funções de sistemas operacionais;

•

Utilizar softwares aplicativos e utilitários;

•

Selecionar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do usuário;

•

Identificar meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação, analisando as suas
aplicações em redes;

•

Analisar as características dos meios físicos disponíveis e as técnicas de transmissão
digital e analógica;

•

Descrever componentes e sua função no processo de funcionamento de uma rede de
computadores;

•

Compreender as arquiteturas de redes;

•

Propiciar práticas de desenvolvimento de sistemas através de projeto interdisciplinar,
focando na realidade do mundo do trabalho.
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III) METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS
O uso da tecnologia da informação em ambientes virtuais de aprendizagem tem modificado
a relação ensino-aprendizagem entre professores-tutotes e estudantes. A modalidade de Educação a
Distância pressupõe a adoção de estratégias pedagógicas que instiguem a participação interativa,
autônoma e colaborativa dos estudantes. Neste contexto, o Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Ceilândia (CEP-ETC), proporciona a estrutura apropriada para o planejamento
de cursos que utilizam as ferramentas e os recursos tecnológicos, desenvolvendo conteúdos
apropriados para o ensino a distância, além de oferecer todo acompanhamento pedagógico para
esta modalidade de ensino.
As aulas do referido curso são realizadas por meio da utilização do Ambiente Virtual de
Ensino e Aprendizagem - AVA, mediante o acesso à internet pela plataforma Moodle.
O Moodle é um software livre que possibilita o trabalho colaborativo entre os participantes.
Tem sido largamente utilizado por professores-tutores como ferramenta de apoio à aprendizagem,
por dispor de um conjunto de ferramentas e recursos úteis que facilitam e ampliam as possibilidades
de interação e construção do conhecimento em um mesmo ambiente.
A utilização das ferramentas (fóruns, chats, bibliotecas, videotecas, tarefas, lições,
glossários, vídeo-aulas e outras) disponíveis no ambiente de aprendizagem, exige apenas
conhecimentos básicos de acesso à internet e conceitos de postagem de mensagem e envio de
arquivos por meio eletrônico (e-mail). A comunicação entre os participantes está fundamentada
nesses pressupostos e, portanto, o sistema requer o mínimo de familiarização com suas funções
específicas e que evolui à medida que os conteúdos e atividades propostas são disponibilizados.
Desse modo, a aprendizagem torna-se mais dinâmica, eficiente e produtiva.
A principal função de um professor que tutoria o AVA é a de prover o apoio necessário para
que o estudante explore seu curso ao máximo e tenha um aprendizado significativo. Ao longo do
curso, o estudante contará com o apoio e a orientação desse profissional, que trabalhará sob a
supervisão de um Coordenador de Ambiente Virtual e um Coordenador do Curso. O Professor tutor
acessará diariamente o ambiente do curso para acompanhar a turma em cada etapa, até o final,
sempre estimulando a interatividade e colaboração entre os participantes.
O professor-tutor vai, entre outras coisas, auxiliar o estudante a:
•

Dirimir dúvidas e questões sobre os conteúdos, as atividades e avaliações do curso;
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•

Participar de grupos de estudo e discussões, tornando-o parte de uma coletividade
que objetiva construir conhecimentos de forma cooperativa e crítica, formando assim
um círculo de aprendizagem;

•

Progredir em seu conhecimento, por meio dos comentários sobre seus trabalhos e
sugestões, para seu aprimoramento dentro dos temas estudados; e

•

Refletir sobre sua prática e relacioná-la com as questões teóricas vistas no curso.

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) são desenvolvidas situações de
interatividade, por meio de uma comunicação recíproca de conhecimentos e experiências e suporte
pedagógico, viabilizado pela tutoria.
As atividades a distância serão avaliadas quanto à participação do estudante no Ambiente
Virtual de Ensino e Aprendizagem – AVA, considerando-se o cumprimento dos prazos para entrega
de atividades e demais critérios estabelecidos para cada componente curricular.
O referido curso prevê 20% (vinte por cento) da sua carga horária para a realização de
atividades presenciais, conforme a legislação vigente. Tais atividades serão realizadas, mediante
encontros presenciais, com toda a turma ou individualmente, integrando mais de um componente
curricular. Esses encontros presenciais serão realizados também para a apresentação os atividades
referentes ao Trabalho de Conclusão de Curso, para realização de avaliação (s) obrigatória (s),
esclarecimento de dúvidas, atividades programadas nos laboratórios e na biblioteca, participação em
seminários, palestras, oficinas, feiras, workshops e demais eventos relativos ao curso ou que
tratarem de temas transversais.
As atividades presenciais poderão ser desenvolvidas, conforme cronograma disponibilizado
na unidade escolar. Além disso, no Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Ceilândia
(CEP-ETC), o estudante terá a sua disposição de segunda a sexta-feira, no diurno, professores dos
Componentes Curriculares da Base Nacional Comum para atendimento individualizado ou em
grupos.
O Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Ceilândia (ETC), seguindo as
Orientações Pedagógicas para a Integração da Educação Profissional com o Ensino Médio e a
Educação de Jovens e Adultos, promove os Princípios Norteadores para a Integração, conforme
descrito a seguir:

13
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA
QNN 14 AREA ESPECIAL
TELEFONE: 3901 7545
www.etcdf.com.br

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia
Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Ceilândia

a) Sala de conhecimento integrada;
b) Eixos estruturantes e integradores como alternativa para a concretização de um
currículo reflexivo;
c) Trabalho interdisciplinar;
d) Trabalho em rede;
e) Criação de projetos integrados para intervenção;
f) Projeto Conectando Saberes
g) Trabalho de Conclusão de Curso
a) Sala de Conhecimento Integrada: ao referir-se a educação profissional, a SEE em
seu caderno específico para a Educação Profissional do Currículo em Movimento, preconiza que
“deve haver flexibilidade, interdisciplinaridade, contextualização e atualização permanente de seus
cursos, garantindo, porém, identidade utilidade e clareza na identificação dos perfis profissionais de
conclusão de seus cursos, programas e organizações curriculares.” Para atender demanda citada
anteriormente e ao estudante que está imergido no mundo do trabalho, os componentes curriculares
deste curso são ofertados de forma integrada dentro da plataforma virtual Moodle. Contendo dois
ou mais componentes curriculares, esta sala será denominada Sala de Conhecimento Integrada, cuja
intenção é a interação entre os componentes curriculares, desde a comunicação de ideias até a
integração recíproca dos conceitos fundamentais, da teoria do conhecimento, da metodologia e dos
dados da realidade.
Os componentes curriculares foram escolhidos para se agruparem segundo uma diversidade
de critérios pedagógicos tais como: afinidade de conteúdos que sejam significativos para os
estudantes, carga horária dos componentes curriculares, disponibilidade de atendimento ao
estudante em turnos distintos, carga horária do professor regente, conteúdos da Base Nacional
Comum que sejam pré-requisitos para os componentes curriculares técnicas, entre outros. O
planejamento para a sua construção passa pela discussão entre os professores regentes sobre quais
são os temas tratados nela; são eleitos os conteúdos significativos para seus estudantes; textos,
vídeos e demais materiais a serem disponibilizados na sala privilegiará a integração sem que
nenhum componentes curriculares perca a sua identidade, ou conteúdo seja suprimido em função de
uma pretensa integração; as avaliações terão a mesma unicidade, ou seja, não haverá distinção de
um componente curricular da sala em detrimento a outro, o estudante obterá a mesma menção para
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todos os componentes curriculares daquela sala. Pode ocorrer, em caso especial, de o professor
identificar o conhecimento adquirido pelo estudante em seu componente curricular e, em conselho,
aplicar o conceito “apto”; As atividades específicas de um determinado componente curricular, que
por ventura, não estejam claramente integradas serão produzidas, fomentadas e avaliadas pelo
professor que as criou, as demais atividades e tarefas serão organizadas desenvolvidas pelos pares
que compõem a sala. Salienta-se que, uma sala de conhecimento integrada está sempre em sintonia
com as outras de seu módulo, norteadas pelos eixos integradores.
b) Eixos Estruturantes e Integradores: tais eixos favorecem uma organização
curricular mais integrada, focando temas ou conteúdos atuais, relevantes e significativos
socialmente e que em regra geral são deixados à margem do processo educacional. (SANTOMÉ,
1998). Os temas tratados nos eixos nortearam a concepção dos conteúdos oferecidos no AVEA,
encontros presenciais e demais atividades extraclasse.
c) O Trabalho Interdisciplinar: é uma estratégia pedagógica cujo objetivo é propor um
tema que una e aborde os diferentes componentes curriculares. Tendo em vista que a educação
profissional deve se pautar pela formação integral dos estudantes, de forma a promover-lhes
condições de apropriação dos fundamentos sociais, científicos e tecnológicos necessários ao
exercício profissional, conforme preconiza o Currículo em Movimento. Assim, o estudante poderá
discutir o tema dado a partir da ótica das diversas matérias fazendo uma relação com todas elas.
Neste curso, o trabalho interdisciplinar será organizado pelos professores que compõem as salas de
conhecimento.
d) Trabalho em rede: o conceito de “rede” vem adquirindo diversas acepções
atualmente. Para o propósito deste curso, serão apoiadas nos seguintes sentidos: uma estrutura sem
fronteiras; uma comunidade não geográfica; um sistema físico que se pareça com uma árvore ou
uma rede. Assim, a construção do conhecimento toma uma dimensão ampla, fora de uma Grade de
componentes curriculares, sobretudo aproveitando os saberes do mundo do trabalho ao qual é
familiar ao público da EJA. Este instrumento pedagógico poderá ser oferecido em forma de
pesquisa, trabalho em grupo, palestra seguida de debate entre estudantes entre outros, que resultará,
por exemplo, na escritura de um texto, na sugestão de uma solução para um problema social, na
produção de um material midiático. “A aprendizagem deve ser vista como um processo socialmente
construído por meio da participação intensa da comunidade escolar, do diálogo, da troca de
experiências e significados e da colaboração entre as pessoas e que deve resultar em envolvimento
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ativo e multidirecional do estudante.” Portanto, o trabalho em rede permite que vários professores
façam planejamentos de seus componentes curriculares considerando os diversos tipos de
conhecimentos de seus estudantes, aproveitando essas informações e integrando-as com as da
educação formal.
e) A pesquisa como promotora de conhecimento: a pesquisa é uma ferramenta da
ciência que procura respostas para determinados questionamentos. Assim nos ensina Gil: Pesquisa é
um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos
problemas que são propostos. A pesquisa é desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos
disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos ao
longo de um processo que envolve inúmeras fases, desde a adequada formulação do problema até a
satisfatória apresentação dos resultados (GIL, 1996, p. 19).
Essa ferramenta busca o conhecimento, a compreensão e significação para o mundo e para
as coisas, que é uma atitude essencialmente humana. Dessa forma, os componentes curriculares têm
a oportunidade de trabalhar seus conteúdos de forma integrada para produzir conhecimentos,
abrindo portas, também, para parcerias com instituições públicas ou privadas que financiam,
fomentam e ou reconhecem a pesquisa.
f) Projeto Conectando Saberes: A formação do profissional numa perspectiva integral
visa desenvolver habilidades e competências desejáveis pelo mundo do trabalho. Partindo desse
pressuposto, Ciavatta (2005), se propõe a refletir sobre esta formação integrada. A autora remete o
termo ao seu sentido de completude, de compreensão das partes no seu todo, o que implica tratar a
educação como uma totalidade social, isto é, nas múltiplas mediações históricas que concretizam os
processos educativos.
O projeto integrador visa sistematizar os conhecimentos adquiridos pelos estudantes durante
o desenvolvimento do curso, como também, oferecer vivência prática-profissional mediante
aplicação dos conhecimentos em situações reais. Esse Projeto Integrador é uma atividade
interdisciplinar proposta aos estudantes dos Módulos II e III contemplando os respectivos Eixos
Integradores, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Centro de Educação
Profissional - Escola Técnica de Ceilândia (CEP-ETC). O foco principal do projeto é propiciar aos
estudantes um embasamento prático dos conceitos teóricos adquiridos por meio dos conteúdos
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programáticos ministrados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) em torno de uma
atividade única.
As relações teóricas dos componentes curriculares ocorrerão através de uma atividade
prática aplicada, sob a orientação dos docentes e equipe da biblioteca da escola, uma vez que, sua
função primordial seja contribuir com o processo de ensino aprendizagem dos seus usuários. Os
estudantes buscarão soluções para confirmar fundamentos teóricos e práticos, no que tange à
qualificação profissional de cada módulo. O desenvolvimento deste projeto aproxima-se da forma
como os estudantes deverão atuar na vida profissional: agindo positivamente na solução de
problemas, objetivando o desenvolvimento profissional nas perspectivas local, regional, nacional.
Além disso, o projeto objetiva, também, tornar os processos de ensino e de aprendizagem mais
dinâmicos, interessantes, significativos, reais e atrativos para os estudantes, englobando conteúdos e
conceitos essenciais à compreensão da realidade social em geral e, em particular, do mundo do
trabalho, assim como, suas inter-relações, sem a imposição de conteúdos e conceitos, de forma
fragmentada e autoritária. Assim, estudantes e professores saberão elaborar juntos os seus próprios
conhecimentos, superando os saberes cotidianos, em razão de novos conhecimentos científicos,
construídos com autonomia intelectual.
O Projeto Conectando Saberes:
• Trata-se de um trabalho semestral, interdisciplinar, em conjunto com o corpo
docente e a equipe da biblioteca.
• O objetivo do Projeto Integrador é desenvolver as competências requeridas no curso
técnico integrado, dentro da expectativa de que, no mundo do trabalho, serão
estimulados a verificar a relação entre a teoria e as práticas, bem como,
compreender a interdisciplinaridade, por meio da vivência de atividades de
características práticas.
• Será executado nos módulos II e III do curso.
• Para essa elaboração os estudantes serão reunidos em grupos de no mínimo três e no
máximo seis, a sugestão é que sejam do mesmo módulo.
• Os estudantes apresentarão um produto ou serviço que possa ser utilizado na
biblioteca;
Para efeito de conceituação, considera-se o Projeto Integrador como uma estratégia
pedagógica, de caráter interdisciplinar, constituída de etapas e fases e como um eixo articulador do
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currículo (componente curricular ou tema), no sentido da integração curricular e da mobilização,
realização e aplicação de conhecimentos que contribuam com a formação de uma visão do todo no
decorrer do percurso formativo do educando. Por este enfoque, a utilização do Projeto Integrador
sinaliza para a construção de competências pelo estudante a partir realização conjunta do trabalho
em equipe, da pesquisa sistematizada, do envolvimento do corpo docente, da adoção de escrita
normatizada e de estratégias de apresentação oral de trabalhos interdisciplinares nos semestres
letivos que compõem o curso. Na prática, observa-se que, além da interdisciplinaridade praticada, o
Projeto Integrador induz o princípio da transversalidade entre os conteúdos de ensino através de um
eixo integrador desse currículo, o qual visa estabelecer a interface entre os componentes
curriculares e promover a articulação de conhecimentos no semestre letivo trabalhado. Assim, o
projeto integrador é uma das grandes metodologias utilizadas em nosso curso, pois o mesmo
contribui para levar uma melhor compreensão dos conteúdos vivenciados pelo educando. Além
disso, propicia com que os estudantes possam identificar com clareza a relação existente entre os
componentes curriculares cursados, além de promover cada vez mais a interação dos conteúdos
apresentados e possibilita aos estudantes fundamentos e aspectos metodológicos iniciais para
realização de trabalhos profissionais, estimulando o espírito cooperativo e sensibilizando-o para a
importância do trabalho em equipe.
g)Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): Os trabalhos de conclusão de curso serão
estimulados por meio da cooperação e interação dos estudantes visando o trabalho em equipe para
repercussão

futura

no

ambiente

do

trabalho.

Essas

práticas

profissionais

serão

registradas/apresentadas por meio da Elaboração do Projeto Final que consiste em Planejar um
Projeto Básico de Software ou Projeto Básico de Redes, onde o projeto de sistemas terá que
apresentar as principais metodologias ágeis, especificação de requisitos, planejamento,
gerenciamento de recursos, desenvolvimento orientado a objetos, testes de software e fase de
entrega e o projeto de redes terá que apresentar as topologias lógica e física, descrição e layout de
cabeamento, mapeamento dos endereços IPS, resumo orçamentário e descrição e configuração de
serviços que podem ser utilizados no projeto.
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IV) REQUISITOS PARA INGRESSO NO CURSO
O Art. 19. do Decreto 5.622, do Governo Federal publicado em 19 de dezembro de 2005,
estabelece que: “A matrícula em cursos a distância para educação básica de jovens e adultos poderá
ser feita independentemente de escolarização anterior, obedecida a idade mínima e mediante
avaliação do educando, que permita sua inscrição na etapa adequada, conforme normas do
respectivo sistema de ensino.” Neste caso específico, o Curso Técnico de Nível Médio de Técnico
em Informática integrado à EJA, na modalidade de Educação a Distância, atende à EJA - 3º
Segmento, equivalente ao Ensino Médio.
As condições para ingresso no referido curso serão regidas por edital específico para este
fim.
As inscrições e as matrículas são efetuadas conforme Calendário Escolar, atendidos os
requisitos de acesso e a legislação vigente.
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V) PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DO CURSO E DAS SAÍDAS
INTERMEDIÁRIAS
Cada módulo concluído possibilitará ao estudante uma saída intermediária com a respectiva
certificação e respectivo perfil de conclusão:
Ao concluir o Módulo I (carga horária de 576 horas) , o estudante fará jus à certificação de
Operador de Computador e será capaz de:
•

Operar sistemas de computadores e microcomputadores, utilizando Microsoft Office Word,
Excel e Power Point,

•

Conhecer os Hardwares de um sistema computacional, bem como suas funções,

•

Realizar operações diversas no manuseio de arquivos e do sistema operacional;

•

Conhecer os princípios básicos de um sistema operacional;

•

Desenvolver algoritmos computacionais, utilizando linguagem de programação estruturada.
Ao concluir os Módulo I + Módulo II (carga horária de 1104 horas), o estudante fará jus à
certificação de Instalador e Reparador de Redes de Computadores e será capaz de:

•

Analisar a importância de cada componente elétrico;

•

Aplicar cálculos de conversão de bases do sistema de numeração;

•

Solucionar problemas de conectividade física e lógica de redes de computadores;

•

Desenvolver aplicações que integrem as linguagens de programação estudadas e que possam
executar em ambientes de rede;

•

Utilizar um Sistema Gerenciador de Banco de Dados – SGBD;

•

Entender o funcionamento da comunicação entre computadores/equipamentos de rede;

•

Especificar o cabeamento, adequado, a cada ambiente de rede de acordo com suas
especificidades obedecendo às normas de cabeamento;

•

Compreender uma linguagem de programação baseada em código aberto para
desenvolvimento de aplicações voltada para realizar a interface entre o usuário e aplicação;

•

Conhecer fundamentos sobre o desenvolvimento de aplicações;

•

Conhecer os principais conceitos de banco de dados e suas principais características.
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Ao concluir os Módulo I + Módulo II + Módulo III (carga horária de 1632 horas), o
estudante fará jus à certificação de Montador e Reparador de Computadores e será capaz de:
•

Desenvolver atividades de instalação de drivers, software e sistemas operacionais;

•

Compreender o funcionamento dos microcomputadores a partir da análise de seus
componentes, sob a ótica da execução do software;

•

Configurar IP e máscara de rede adequadamente para prover a comunicação em uma LAN;

•

Identificar as topologias de rede;

•

Comparar os modelos de referência OSI e TCP/IP;

•

Obter conhecimento avançado em uma linguagem de programação voltada para ao
desenvolvimento de aplicações;

•

Proporcionar uma visão geral da linguagem de programação JavaScript;

•

Desenvolver de páginas WEB utilizando HTML e CSS.

Ao concluir os Módulo I + Módulo II + Módulo III e Módulo IV, totalizando a carga
horária de 2.160 (dois mil, cento e sessenta horas), o estudante fará jus ao diploma de
técnico de nível médio de Técnico em Informática integrado à EJA, e será capaz de:
•

montar e operar microcomputadores, identificando os seus componentes e programas,
dominando a elaboração de documentos e o uso da internet. O concluinte identificará, ainda,
normas aplicadas ao ambiente de trabalho, reconhecendo neste os direitos, os deveres e a
postura ética condizentes;

•

dar suporte à microinformática: montando, configurando e mantendo microcomputadores e
seus periféricos de maneira isolada, em rede local ou com acesso à internet;

•

programar microcomputadores, conciliando linguagens e ambientes de programação com
estrutura de dados a fim de gerar e manter softwares. Propiciará, ainda, o treinamento dos
usuários de sistemas;

•

implementar e manter recursos de informática, solucionando problemas de informações em
ambientes organizacionais, atuando de forma dinâmica com as diversas tecnologias de
informação, e trabalhando de forma ativa e participativa em equipes contribuindo na tomada
de decisões;
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•

Além da formação técnica específica da área de TI, o estudante também será capaz de
desenvolver uma visão geral sistêmica das empresas em nível organizacional,
administrativo, ético e legal com vistas a formar um profissional plenamente integrado tendo
suas ações pautadas na ética, no respeito à sociedade, buscando a valorização humana, e
profissional, possibilitando-lhe ainda a interação com global com o mundo da informática.

•

Instalar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos para desktop e servidores.

•

Desenvolver e documentar aplicações para desktop com acesso a web e a banco de dados.

•

Realizar manutenção de computadores de uso geral.

•

Instalar e configurar redes de computadores locais de pequeno porte.
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VI) ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E RESPECTIVA MATRIZ
a) Apresentação
O curso técnico de nível médio de Técnico em Informática integrado à EJA, será ofertado
ao 3º Segmento da EJA, na modalidade de Educação a Distância, em regime modular, com carga
horária total de 2.160 (dois mil, cento e sessenta horas), sendo 960 (novecentos e sessenta) horas
correspondentes à Base Nacional Comum e 1.200 (um mil e duzentas) horas referentes a Educação
Profissional.
No referido curso, deverá ser cumprido um mínimo de 20% (vinte por cento) de carga
horária presencial, nos termos da legislação vigente.
A organização curricular do curso técnico de nível médio de Técnico em Informática
integrado à EJA, na modalidade de Educação a Distância, está estruturada em 4 (quatro) módulos,
conforme as orientações dispostas na legislação que rege a educação básica e a

educação

profissional. As áreas modulares, assim constituídas, representam importante instrumento de
flexibilização e abertura do currículo para o itinerário formativo profissional, adaptando-se às
distintas realidades regionais e permitindo a inovação, a unidade e a equivalência dos processos
formativos.
A estrutura curricular que resulta das diferentes áreas modulares, estabelece as condições
básicas para a organização dos tipos de itinerários formativos que, articulados, conduzem à
obtenção de certificações profissionais intermediárias.
Os módulos são organizações de conhecimentos e saberes provenientes de distintos campos
disciplinares e, por meio de atividades formativas, integram a teoria e a prática em função das
capacidades profissionais que se propõem desenvolver.
Os módulos são integrados e agregam componentes curriculares que resultarão no
desenvolvimento de competências e habilidades, permitindo saídas intermediárias, a partir do
primeiro módulo, dando direito à certificação de qualificação intermediária, discriminada no tópico
“Perfil Profissional de Conclusão do Curso” e na matriz curricular.
A organização da matriz curricular do curso mencionado, busca proporcionar uma
formação geral que atenda aos processos sociais e profissionais da região local, sem isentar a visão
de autonomia da unidade escolar A matriz curricular é constituída por uma base de conhecimentos
científicos e tecnológicos de:
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•

Educação Básica, integrada por Componentes Curriculares das quatro áreas de
conhecimento do Ensino Médio (Linguagens e suas tecnologias, Matemática e suas
tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Ciências da Natureza e suas
tecnologias), sendo oportuno observar as especificidades direcionadas.

•

Educação Profissional, integralizada por Componentes Curriculares direcionados para uma
maior compreensão das relações existentes no mundo do trabalho, para uma articulação
entre a experiência profissional e os conhecimentos acadêmicos e componentes curriculares
específicos do Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática integrado à EJA,
na modalidade de Educação a Distância.

•

Atividades acadêmicas, científicas, culturais e Projetos Integradores, visando à organização
e proposta do referido curso. As Atividades Complementares e os Projetos Integradores
serão desenvolvidos no decorrer do processo pedagógico, tendo os discentes como sujeitos.
O processo se dará́ prioritariamente de maneira interdisciplinar e coletiva, estimulando nos
estudantes a capacidade de reflexão e resolução de problemas nas mais variadas situações.
As atividades e projetos serão planejados e executados em eventos na própria unidade
escolar.
O Eixo Transversal do Curso, “Formação Profissional na dimensão da Humanização do

Processo Produtivo”, visa a inserção cidadã no mundo do trabalho, globalizando aspectos
pertinentes ao mundo do trabalho, que flexibilizam os caminhos da inserção social por meio das
Tecnologias da Informação e produção de bens e serviços. Em cada módulo, haverá um eixo
integrador, conforme detalhado a seguir:
Norteados pelo Eixo Transversal do Curso e pelos Eixos integradores:
•

No módulo I: Inclusão Social no mundo do trabalho.

•

No módulo II: Geração de renda e inserção no mundo do trabalho.

•

No módulo III: As novas Tecnologias no mundo do trabalho.

•

No módulo IV: Responsabilidade social, ambiental e iniciativa empreendedora e
tecnológica.
Norteados pelo Eixo Transversal do curso e pelos Eixos Integradores, será desenvolvido o

Projeto Integrador, “Conectando Saberes” nos módulos II e III, construído e planejado para a
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conquista dos objetivos dos respectivos módulos. Partindo desse pressuposto, os Projetos
Integradores atendem a perspectiva de que trabalham o conhecimento da formação profissional
como uma forma de direcionar as atividades pensadas e propostas. A Formação Geral, ao
desenvolver conhecimentos para apoio ao projeto, estará́ desenvolvendo os mesmos conteúdos
básicos, mas dando um sentido à formação dos estudantes e potencializando seu desenvolvimento
b) Matriz Curricular
Instituição Educacional: Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Ceilândia - CEP-ETC
Etapa: Nível Médio de Técnico em Informática integrado à Educação de Jovens e Adultos
Curso: Técnico de Nível Médio de Técnico em Informática integrado à Educação de Jovens e Adultos
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Jornada: Integrada
Modalidade: Educação a Distância
Regime: Período Semestral
PARTES DO
CURRÍCULO

ÁREAS DE
COMPONENTES
CONHECIMENTO CURRICULARES

MÓDULO
I

MÓDULO
II

MÓDULO
III

MÓDULO
IV

HORAS

Língua Portuguesa

48

48

48

48

192

Educação Física

--

--

--

48

48

Artes

--

--

--

48

48

Língua Inglesa

--

--

--

48

48

Matemática

36

36

36

36

144

Física

--

48

48

--

96

Química

--

48

48

--

96

Biologia

--

48

48

--

96

Geografia
Ciências Humanas
História
e Sociais Aplicadas
Filosofia

48

--

--

--

48

48

--

--

--

48

48

--

--

--

48

Sociologia

48

--

--

--

48

276 h

228 h

228 h

228 h

960h

Informática Básica

100

--

--

--

100

Sistemas Operacionais

60

--

--

--

60

Lógica de Programação

80

--

--

--

80

Modelagem de Dados

60

--

--

--

60

Introdução a Eletrônica

--

60

--

--

60

Rede de Computadores
I

--

75

--

--

75

Linguagem de
Programação I

--

85

--

--

85

Banco de Dados

--

80

--

--

80

Linguagens e suas
tecnologias

Matemática e suas
tecnologias
BASE
NACIONAL
COMUM

Ciências da
Natureza e suas
tecnologias

CARGA HORÁRIA DA BASE NACIONAL COMUM

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
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Montagem e
Configuração

--

--

70

--

70

Redes de
Computadores II

--

--

60

--

60

Linguagem de
Programação II

--

--

85

--

85

Desenvolvimento WEB

--

--

85

--

85

Segurança da
Informação

--

--

--

60

60

Comportamento e Ética
Profissional

--

--

--

40

40

Metodologia de
Pesquisa

--

--

--

50

50

TCC

--

--

--

150

150

300

300

300

300

1.200 h

CARGA HORÁRIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO (horas)

2.160

MÓDULO (horas)
CERTIFICADO/DIPLOMA
Operador de Computador

I

II

III

IV

X

Instalador e Reparador de Redes de Computadores
Montador e Reparador de Computadores
Diploma de técnico de nível médio de Técnico em Informática integrado à
EJA, na modalidade de Educação a Distância.

X
X
X

OBSERVAÇÕES:
Horário de atendimento presencial: a tutoria funciona de segunda a sexta-feira, nos turnos matutino: das 8h às 12h, vespertino:
das 14h às 18h e noturno: das 19h às 22h50.
Duração da hora-aula presencial: 60 (sessenta) minutos.
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c) Ementas

MÓDULO I

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: Operador de Computador
EIXO INTEGRADOR: Inclusão Social no mundo do trabalho
COMPONENTE LÍNGUA PORTUGUESA – 48 horas
CURRICULAR
EMENTA
Diferentes instâncias de uso da linguagem. Letramento: a produção de
leitores e escritores. Usos da língua em situações de leitura
(compreensão, análise e interpretação) e de produção de textos falados e
escritos. A língua portuguesa na fala do português brasileiro; variantes
individuais, interindividuais e sociais. A cultura nacional por meio da
literatura.
1. OBJETIVO: Proporcionar aos estudantes conhecimento suficiente para auxiliá-los na
compreensão do que é a Linguagem, como se destaca a Língua Portuguesa enquanto objeto
de comunicação e interpretação; reflexões sobre a Língua, cultura, literatura e preconceito
linguístico; o emprego de técnicas de leitura e escrita visando o desenvolvimento do senso
crítico e a correção da própria produção textual.
2. PROGRAMA:
• O processo de comunicação;
• Lusofonia;
• Funções da linguagem: linguagem verbal e não verbal;
• Língua oral e língua escrita;
• Níveis de linguagem;
• Variação linguística;
• Norma padrão;
• Fatores de textualidade;
• Leitura, interpretação e produção de textos;
• Conhecimentos Básicos da gramática (Usos de acentos gráficos na escrita;
pontuação; usos da ortografia).
• Morfologia.
3. REFERÊNCIAS:
• ANDRADE, Maria Margarida & HENRIQUES, Antônio. Língua Portuguesa –
noções básicas para cursos superiores. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2004.
• BLIKSTEIN, Isidoro. Técnicas de Comunicação e Escrita. São Paulo: Ática, 2000.
• BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. São Paulo:
Loyola,1999.
• CEREJA, William Roberto & MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva:
texto, semântica e interação. São Paulo: Atual, 1999.
• FIORIN, José Luiz e SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e
redação. São Paulo: Ática, 1990
COMPONENTE MATEMÁTICA – 36 horas
CURRICULAR
EMENTA
Conjuntos numéricos, relação entre conjuntos e a vida. Potenciação e
Radiciação. Frações. Lógica matemática.
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1. OBJETIVO: tem como propósito desenvolver os modos de pensar, de agir e de captar a
realidade em movimento. Neste contexto, propõe-se implementar atividades pedagógicas por
meio de resolução de problemas que contemplem os conteúdos de matemática, e a interface
com as demais áreas do conhecimento.
• Operações Básicas: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão.
• Lógica Matemática: Proposições, conectivos, tabela verdade e operações lógicas.
• Conjuntos Numéricos: Números Naturais, Números Inteiros, Números Racionais,
Números Irracionais e Números Reais.
• Frações: Definição, tipos, Adição e Subtração, Multiplicação e Divisão.
• Demais Operações: Potenciação (definição), propriedades e exercícios. Radiciação
(definição), propriedades e exercícios.
3. REFERÊNCIAS:
• BOYER, C., História da Matemática. São Paulo: Edgar Blucher, 1974.
• CARAÇA, B. de J.,Conceitos Fundamentais da Matemática. Lisboa: Livraria Sá da
Costa Editora, 1984.
• CARIBÉ, R. e PARENTE, E., Matemática Comercial &amp; Financeira. São Paulo:
FTD, 1996.
• CRESPO, A. A., Matemática Comercial e Financeira – Fácil. 11ª edição – São Paulo:
Editora Saraiva, 1996.
• DANTE, Luiz Roberto. Matemática: volume único. Ática. São Paulo: Ática: FTD,
2005.
• GIOVANNI, J., BONJORNO, J. e GIOVANNI JR. – Matemática
Fundamental. Volume Único.
• IEZZI, Gelson. et. al., Matemática: ciência e aplicações : Ensino Médio. 9. ed. São
Paulo: Saraiva, 2016. v. 1-3
• IEZZI, G. et al., Fundamentos de Matemática Elementar. São Paulo:Atual, 2013. v.
1-11.
• SÓ MATEMÁTICA. Disponível em: &lt;http://www.somatematica.com.br

COMPONENTE GEOGRAFIA – 48 horas
CURRICULAR
EMENTA
As bases teóricas da Geografia. Sistemas de orientação. Território.
Brasil: a construção do Estado e da Nação. Geomorfologia. Clima e
recursos hídricos. Brasil: economia e urbanização. A questão da terra.
Migrações. A Guerra Fria. A nova ordem mundial.
1. OBJETIVO:
• Perceber a relação entre Geografia e o Mundo do Trabalho;
• Estudar o processo de construção do espaço geográfico brasileiro, suas
transformações e relação com o Trabalho;
• Analisar as configurações de poder que caracterizam a organização da geopolítica no
mundo contemporâneo e a inserção das diferentes regiões geográficas no processo
globalização.
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2. PROGRAMA:
● Principais conceitos e categorias de análise em Geografia.
● Estações do ano. Noções de escala cartográfica. Fusos horários. Projeções
cartográficas.
● Geografia física do Brasil: relevo, clima, bacias hidrográficas, biomas, solos e
domínios morfoclimáticos.
● Formação territorial do Brasil.
● A Evolução do Capitalismo, Globalização e nova ordem mundial.
● Geografia do Trabalho no Brasil: Formação do espaço industrial brasileiro
(industrialização tardia); Processo de urbanização no Brasil; O Brasil rural.
3. REFERÊNCIAS:
• GUERINO, L. A. Geografia. Ensino Médio. Editora Positivo. 1ª edição, 2013.
• LUCCI, E. A.; BRANCO, A. L.; MENDONÇA, C. Território e sociedade no mundo
globalizado. Ensino Médio. Editora Saraiva. 2ª edição, 2013.
• MARTINS, D.; BIGOTTO, F.; VITIELLO, M. Geografia Sociedade e Cotidiano.
Ensino Médio. Edições Escala Educacional. 3ª edição, 2013.
• COMPLEMENTAR:
• SENE, J E.; MOREIRA, J. C. Geografia geral e do Brasil - espaço geográfico e
globalização - ensino médio. São Paulo: Scipione, 2010.
• VESENTINI, J. W. Geografia: o mundo em transição - ensino médio (volume
único). Editora Ática. 2009.

COMPONENTE HISTÓRIA – 48 horas
CURRICULAR
EMENTA
Pré-História (Origem do homem). Antiguidade (Egito, Mesopotâmia,
Grécia e Roma). Idade Média (Feudalismo). Idade Moderna (Expansão
marítima europeia, Mercantilismo). Revolução Industrial. Revolução
Francesa. As grandes Guerras. América pré-colombiana. História do
Brasil: Colonização, Império e República. Desafios atuais do Brasil e da
sociedade mundial.
1. OBJETIVO:
Conhecer o processo de formação das sociedades humanas, em seus aspectos sociais,
econômicos, políticos e culturais, para que, através da relação com o passado, compreenda a
realidade atual e possa de forma consciente refletir e intervir como agente de transformação
de seu meio.
2. PROGRAMA:
• Origem do homem;
• A chegada do homem a América;
• Egito Antigo
• Mesopotâmia
• A civilização grega e Romana;
• Feudalismo.
• A expansão européia;
• Mercantilismo;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A conquista e a colonização portuguesa e a “invenção” do Brasil.
Ciclos econômicos;
Revolução Industrial;
Revolução Francesa ;
A emancipação política do Brasil;
Brasil Império;
A República Velha;
A primeira Guerra mundial;
A Revolução de 1930 e a Era Vargas;
Período entre Guerras e a Segunda Guerra mundial;
A República Populista;
Regime militar à democracia;
O mundo pós guerra;
Direitos Humanos e Cidadania.
3. REFERÊNCIAS:
• ARRUDA, José Jobson de A. e PILETTI, Nelson. Toda a História. 13ª Edição.
São Paulo: Editora Ática, 2007;
• CAMPOS, Flávio de; CLARO, Regina. Oficina de História, volume único. 1ª
Ed. – São Paulo: Leya, 2012;
• CORTI, Ana Paula e outros. Tempo, espaço e cultura: ciências humanas : ensino
médio: Educação de Jovens e Adultos. - 1. ed - São Paulo: Global, 2003, Coleção
viver, aprender.

COMPONENTE FILOSOFIA – 48 horas
CURRICULAR
EMENTA
Introdução à Filosofia. O indivíduo. Liberdade. Conhecimento. O
pensamento moderno. Ética, moral e política. Sociedade moderna.
1. OBJETIVO:
• Promover o aprimoramento do educando como pessoa, incluindo a formação ética e
o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.
• Desenvolver a capacidade para responder, lançando mão dos conhecimentos
adquiridos, as questões advindas das mais variadas situações.
• Fomentar a criatividade, curiosidade, capacidade de pensar múltiplas alternativas
para a solução de um problema.
• Estabelecer uma relação empática e solidária com os colegas, respeitando as
diferenças socioculturais, de gênero, geração e etnia presentes no grupo.
• Compreender a importância da Filosofia para entender criticamente a realidade.
• Naturalizar o processo de reflexão e de crítica social, tornando-o presente nas
conversas, nos debates e na vida.
• Compreender o papel dos valores na formação da identidade.
• Relacionar sociedade e cultura.
• Destacar a importância da cultura no diálogo entre grupos sociais.
• Analisar e discutir atitudes éticas em situações cotidianas.
• Perceber a participação do indivíduo como fundamental para a existência da
coletividade.
• Reconhecer a filosofia no cotidiano.
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2. PROGRAMA:
• Panorama geral do início da filosofia
• Pensamento mítico e pensamento crítico racional
• A atividade filosófica
• Algumas definições de filosofia e características do filosofar
• A experiência da condição humana
• A experiência do mundo: desafios, limites e possibilidades
• Principais períodos da Filosofia
• Filosofia Pré-Socrática
• Sócrates
• Platão e Aristóteles
• A teoria do conhecimento
• Ética, Moral e Cidadania
• Filosofia Política
• Estética
• Existencialismo
3. REFERÊNCIAS:
• CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 13a ed. São Paulo: Ática, 2003
• ARANHA, Maria Lucia; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à
Filosofia. 4 a ed. São Paulo: Moderna, 2009.
• COTRIM, Gilberto. Fundamentos da Filosofia: história e grandes temas. 15a ed. São
Paulo: Saraiva, 2002. CUNHA, José Auri. Filosofia: iniciação à investigação
filosófica. São Paulo: Atual,2010.
• BAGGINI, Julian. O porco filósofo: 100 experiências de pensamento para a vida
cotidiana. Tradução de Edmundo Barreiros. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2005.

COMPONENTE SOCIOLOGIA – 48 horas
CURRICULAR
EMENTA
Introdução ao conhecimento da Sociologia. O pensamento de Emile
Durkheim. As instituições políticas no Brasil. As novas tecnologias e a
exclusão social. Ideologias. Movimentos sociais. Representação política,
reforma agrária, extensão rural e padrões agrícolas no Brasil.
1. OBJETIVO:
• Compreender a Sociologia e demais Ciências Sociais (Antropologia e Ciência
Política) como instrumentos práticos que podem ajudar nas decisões diárias do
indivíduo, da sociedade tecnológica.
• Analisar como as identidades se constituem no confronto com a diversidade cultural,
étnica, religiosa e com as diferenças de orientação sexual e de gênero.
• Compreender que as desigualdades sociais e as mudanças econômicas não são
fenômenos naturais, mas sim, fenômenos históricos passíveis de uma explicação
sociológica.
2. PROGRAMA:
● A Sociologia
○ Conceitos básicos
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○ Mestres da Sociologia
○ Imaginação Sociológica
● Ritos Sociais
○ Cultura; Ritos e Grupos Sociais; Socialização
● Sociologia do Trabalho
○ Grupos nas Empresas
○ Relações de Gênero
● Globalização (Revolução Industrial; Surgimento da Sociedade Tecnológica;
Supermercado Cultural)
● Distrito Federal - Uma visão Sociológica
○ Criminalidade
○ Trabalho e Emprego
• Desigualdades
3. REFERÊNCIAS:
• OLIVEIRA, Pérsio Santos. A Convivência Humana. In Introdução à Sociologia.
Série Brasil. SP: Ática, 2004.
http://www.grupoescolar.com/materia/cultura:_um_conceito_antropologico.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
• ENGELS, Friedrich e MARX, Karl. O manifesto comunista. Domínio público.
• GIDDENS, Anthony. Sociologia. 5ª edição, F.C.
Gulbenkian, Lisboa, 2007, pág.
2. Disponível: http://cadernosociologia.blogspot.com/2008/08/o-quesociologia.html
• MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política (Livro I: O processo de
produção do capital) (domínio público)
• OLIVEIRA, Pérsio. Introdução à Sociologia. São Paulo; Editora Ática, 1999; p. 713
• SCHAEFER, Richard T. Sociologia. 6ª edição, McGraw-Hill, São Paulo, 2006, pp. 3
e 6. Disponível: http://cadernosociologia.blogspot.com/2008/08/na-tentativa-deentender-o.html

COMPONENTE INFORMÁTICA BÁSICA – 100 horas
CURRICULAR
EMENTA
Fundamentos da informática, internet, software de apresentação,
processador de textos e planilhas eletrônicas.
1. OBJETIVO:
• Inicializar e/ou aperfeiçoar o estudante na utilização dos recursos disponíveis na
Internet.
• Racionalizar os recursos da Internet para serem utilizados durante seu trabalho.
• Orientar o estudante em relação à segurança da informação na Internet.
• Relacionar e descrever soluções de software para escritório.
• Operar softwares utilitários.
• Capacitar o usuário a utilizar os recursos de edição de texto independente do
software utilizado
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Capacitar o usuário a utilizar os recursos de edição de planilha eletrônica
independente do software utilizado.
• Manipular apresentações com animações.
• Estimular a criatividade com a utilização dos recursos do editor na elaboração de
apresentações eletrônicas.
2. PROGRAMA:
• Internet
• Acessando Páginas
• Comércio Eletrônico – Orientação Quanto à Segurança
• Páginas de Pesquisa – Métodos de Busca
• Download de Arquivos
• Correio Eletrônico – Mensagem de Texto, Arquivos Anexos (Envio e Recebimento),
Limite deTamanho e Formato de Arquivos
• Páginas de Redes Sociais - Conversa On-Line
• Exemplos de Aplicações que Rodam Diretamente pela Internet
• Editor de Textos
• Visão Geral do Software
• Configuração de Páginas
• Colunas
• Digitação e Manipulação de Texto
• Copiar, Recortar e Colar Texto
• Nomear, Salvar e Encerrar Sessão de Trabalho
• Tipos de Arquivos Gerados pelo Editor de Texto
• Abrir Documento Gravado
• Modos de Abertura do Documento
• Formatação de Fonte
• Estilo
• Formatação de Texto Recuos, Tabulação, Parágrafos, Espaçamentos e Margens
• Marcadores e Numeradores
• Capitular
• Correção Ortográfica e Dicionário
• Inserção de Quebra de Página
• Tabelas
• Bordas e Sombreamento
• Modelos
• Ferramentas de Desenho
• Inserção de Imagens e Objetos
• Cabeçalho E Rodapé
• Caixa De Texto
• Comentários
• Hiperlink
• Número de Páginas
• Sumário
• Inserir Índice de Ilustrações
• Inserir Índice de Tabelas
• Planilha Eletrônica
• Visão Geral do Software
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Entendendo o que sejam Linhas, Colunas e Endereço da Célula
Manipulando Linhas e Colunas
Digitação e Manipulação de Texto e Números
Copiar, Recortar e Colar Conteúdo de Células
Referência Absoluta
Nomear, Salvar e Encerrar Sessão de Trabalho
Tipos de Arquivos Gerados pelo Editor de Planilhas Eletrônicas
Abrir Planilha Gravada
Fazendo Fórmula e Aplicando Funções
Formatando Células
Configuração da Planilha para Impressão
Classificando e Filtrando Dados
Utilizando Formatação Condicional
Correção de Erros
Criação de Novas Planilhas
Gráficos
Apresentação Eletrônica
Visão Geral do Software
Trabalhar com os Modos de Exibição de Slides
Como Salvar, Fechar e Abrir Apresentação
Tipos de Arquivos Gerados pelo Editor de Planilhas Eletrônicas
Como Imprimir Apresentação: Apresentações, Anotações e Folhetos
Fazendo uma Apresentação Design da Apresentação
Formatação de Textos
Inserção de Formas
Inserção de Figuras
Inserção de Efeitos de Som
Inserção de Vídeo
Inserção de Gráficos
Configurar e Utilizar Slide Mestre
Inserção de Hiperlinks
Como Criar Anotações de Apresentação
Utilizar Transição de Slides, Efeitos e Animação
3. REFERÊNCIAS:
• MARÇULA, Marcelo e ARMANDO, Pio Benini Filho. Informática Conceitos e
Aplicações. São Paulo: 3ª edição revisada, Editora Érica Ltda., 2008.
• ANDRADE, Denise de Fátima. Excel 2010 Controlando Dados. 1ª Edição, Santa
Cruz do Rio Pardo/SP, editora Viena, 2011.
• CAPRON, H.L. e JOHNSON, J.A. Introdução à informática. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2004.
COMPONENTE SISTEMAS OPERACIONAIS – 60 horas
CURRICULAR
EMENTA
Conceitos básicos de sistemas operacionais utilizando suas ferramentas,
recursos e configuração. Entrada e saída: dispositivos e controladores,
software de E/S, identificar o funcionamento e relacionamento entre os
componentes de computadores e seus periféricos.
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1. OBJETIVO:
• Identificar os componentes básicos de um computador: entrada, processamento, saída
e armazenamento.
• Iniciar o estudante no uso dos recursos da informática.
• Identificar os componentes periféricos do computador.
2. PROGRAMA:
• Hardware
• Componentes Básicos de um Computador
• Armazenamento de Dados
• Dispositivos de Armazenamento de Dados
• Software
• Sistemas Operacionais
• Software Aplicativo
• Antivírus
• Software de Negócios
• Sistemas Operacionais
• Fundamentos e Funções
• Sistemas Operacionais Existentes (Windows e Linux)
• Ligar e Desligar o Computador
• Utilização de Teclado e Mouse (Aplicativo para Digitação e Aplicativo para
Desenho)
• Área De Trabalho (Ícones e Menu de Programas)
• Gerenciando Pastas e Arquivos
• Criar, Excluir e Renomear Pastas
• Copiar, Recortar, Mover e Colar Arquivos e Pastas
• Criar Atalhos na Área de Trabalho
• Extensões de Arquivos (Associar Programas às Extensões dos Arquivos)
• Painel de Controle
• Configurar Vídeo
• Configurar Data e Hora Configurar Mouse
• Compactadores de Arquivos (Compactar e Descompactar)
• Verificar Impressoras Instaladas no SO
3. REFERÊNCIAS:
• Sistemas Operacionais Modernos. Andrew Tanenbaum. Editora Pearson Prentice
Hall.
• Manual Completo do Linux, Guia do Administrador. Evi Nemeth, Garth e Trent.
Editora Pearson Prentice Hall.
• Editora Pearson. Microsoft Windows Server 2008: O Guia do Iniciante. Marty
Matthews. Editora Ciência Moderna Ltda
COMPONENTE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO – 80 horas
CURRICULAR
EMENTA
Noções de lógica, conceitos e representação de algoritmos, constantes e
variáveis, estruturas de controle e repetição, vetores e funções.
1. OBJETIVO: Capacitar o estudante desenvolvimento de algoritmos computacionais,
utilizando linguagem de programação estruturada.
2. PROGRAMA:
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Algoritmos estruturados: Conceituação e formas de representação.
Variáveis: Conceituação. Formação de identificadores. Declaração de variáveis.
Tipos de dados: dados numéricos, dados lógicos e dados literais. Constantes.
Operadores e Expressões: aritméticos, relacionais e lógicos.
• Comandos: atribuição, entrada e saída de dados. Estruturas básicas de controle:
Estrutura sequencial. Estrutura condicional simples. Estrutura condicional
composta. Estruturas de repetição. Funções pré-definidas. Vetores.
3. REFERÊNCIAS:
• ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de.
Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, pascal e c/c++ e java.
3. ed. São Paulo: Pearson, 2012.
• MANZANO, José Augusto N. G. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de
programação de computadores. Ed. Érica. São Paulo, 2016.
• GUIMARAES, A. M.; LAGES, N. A. C. Algoritmos e estruturas de dados. LTC
Editora. São Paulo, 1984.
COMPONENTE MODELAGEM DE DADOS – 60 horas
CURRICULAR
EMENTA
Conceitos básicos de modelagem de dados, modelo lógico e físico e
Normalização de dados.
1. OBJETIVO:
• Fornecer os conceitos iniciais de Banco de Dados
• Conhecer tipos de dados e noções de objetos conceituais.
• Conhecer noções de Objetos Conceituais.
• Conhecer Diagrama de Entidades e Relacionamentos: Entidades e Atributo.
• Conhecer Relacionamentos: Cardinalidade e Auto-relacionamento.
• Conhecer o Modelo Lógico e Físico.
• Conhecer a Normalização de dados.
2. PROGRAMA:
• Modelagem de Dados - Conceitual
• Percepção do Mundo Real
• Tipos de banco de dados.
• Noções de Objetos Conceituais
• Exemplos de Modelos conceituais – MER e MOO
• Diagrama de Entidades e Relacionamentos: Entidades e Atributo
• Relacionamentos: Cardinalidade e Auto-relacionamento
• Entidades Associativas
• Herança
• Dicionário de Dados
• Modelagem de Dados – Lógico e Físico
• Modelo Relacional
• Elementos do Modelo Relacional: relações, atributos, tuplas, chave primária,
relacionamentos, chave estrangeira
• Mapeamento do Modelo Conceitual para o Modelo Relacional
• Normalização
• Normalização
• 1ª Forma Normal
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2ª Forma Normal
3ª Forma Normal
4ª Forma Normal
3. REFERÊNCIAS:
• Introdução a Sistemas de Banco de Dados – 8ª. Edição C.J. Date Ed. Campus
• Sistema de Banco de Dados Henry F. Korth, Abraham Silberschatz, S. Sudarshan Ed.
Campus
• Sistema de Banco de Dados – Fundamentos e Aplicações – 4ª. Edição Ramez
Elmasri Ed. Makron Books
• MySQL – Projeto, Modelagem e Desenvolvimento de Bancos de Dados Alexandre
Rangel Ed. Altabooks
• Banco de Dados – Do modelo conceitual à implementação física Ivan Mecenas,
Vivianne de Oliveira Ed. Altabooks

MÓDULO II

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: Instalador e Reparador de
Redes de Computadores
EIXO INTEGRADOR: Geração de renda e inserção no mundo do
trabalho
COMPONENTE LÍNGUA PORTUGUESA – 48 horas
CURRICULAR
EMENTA
Diferentes instâncias de uso da linguagem. Letramento: a produção de
leitores e escritores. Usos da língua em situações de leitura
(compreensão, análise e interpretação) e de produção de textos falados e
escritos. A língua portuguesa na fala do português brasileiro; variantes
individuais, interindividuais e sociais. A cultura nacional por meio da
literatura.
1. OBJETIVO:
• Proporcionar aos estudantes conhecimento suficiente para auxiliá-los
na
compreensão do que é a Linguagem, como se destaca a Língua Portuguesa enquanto
objeto de comunicação e interpretação; reflexões sobre a Língua, cultura, literatura e
preconceito linguístico; o emprego de técnicas de leitura e escrita visando o
desenvolvimento do senso crítico e a correção da própria produção textual.
2. PROGRAMA:
• O processo de comunicação;
• Lusofonia;
• Funções da linguagem: linguagem verbal e não verbal;
• Língua oral e língua escrita;
• Níveis de linguagem;
• Variação linguística;
• Norma padrão;
• Fatores de textualidade;
• Leitura, interpretação e produção de textos;
• Conhecimentos Básicos da gramática (Usos de acentos gráficos na escrita;
pontuação; usos da ortografia).
• Morfologia.
3. REFERÊNCIAS:
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ANDRADE, Maria Margarida & HENRIQUES, Antônio. Língua Portuguesa –
noções básicas para cursos superiores. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2004.
BLIKSTEIN, Isidoro. Técnicas de Comunicação e Escrita. São Paulo: Ática, 2000.
BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. São Paulo:
Loyola,1999.
CEREJA, William Roberto & MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática reflexiva:
texto, semântica e interação. São Paulo: Atual, 1999.
FIORIN, José Luiz e SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e
redação. São Paulo: Ática, 1990.

COMPONENTE
MATEMÁTICA – 36 horas
CURRICULAR
EMENTA
Razão, Proporção. Sequências Numéricas. Progressão Aritmética e
Progressão Geométrica. Funções. Função do 1º grau e do 2º grau.
Porcentagem.
1. OBJETIVO:
• Desenvolver atitude crítica e reflexiva em relação ao uso da Estatística;
• Atender as necessidades do mercado voltado para a empregabilidade do profissional
de informática;
• Desenvolver habilidades com eficiência na construção do conhecimento, visando à
preparação para o mundo de trabalho;
• Proporcionar o desenvolvimento da técnica para a realização de cálculos
estatísticos aplicados à área da informática.
2. PROGRAMA:
• Porcentagem: Definição, aumentos e reduções, aumentos e reduções sucessivas.
Aplicações.
• Razão e Proporção: Definição, escala, velocidade e densidade demográfica.
Grandezas Diretamente Proporcionais e Grandezas Inversamente Proporcionais.
• Sequências numéricas: Definições, Progressão Aritmética (fórmulas e aplicações).
Progressão Geométrica (fórmulas e aplicações)
• Equação do 1° grau: Definição, fórmulas, gráficos e aplicações.
• Equação do 2º grau: Definição, fórmulas, gráficos e aplicações.
3. REFERÊNCIAS:
• CARAÇA, B. de J.,Conceitos Fundamentais da Matemática. Lisboa: Livraria. Sá da
Costa Editora, 1984.
• CARIBÉ, R. e PARENTE, E., Matemática Comercial & Financeira. São Paulo: FTD,
1996.
• CRESPO, A. A., Matemática Comercial e Financeira – Fácil. 11ª edição – São Paulo:
Editora Saraiva, 1996.
• DANTE, Luiz Roberto. Matemática: volume único. Ática. São Paulo: Ática: FTD,
2005.
• GIOVANNI, J., BONJORNO, J. e GIOVANNI JR. – Matemática
Fundamental. Volume Único.
• IEZZI, Gelson. et. al., Matemática : ciência e aplicações : ensino médio. 9. ed. São
Paulo: Saraiva, 2016. v.1-3.
• IEZZI, G. et al., Fundamentos de Matemática Elementar. São Paulo: Atual, 2013.
v.1-11.
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COMPONENTE
FÍSICA – 48 horas
CURRICULAR
EMENTA
Leis de Newton, grandezas físicas, força, energia, conservação de
energia, ondas e correntes de convecção. Movimento em duas e três
dimensões, força e movimento, energia cinética e trabalho.
1. OBJETIVO:
• Desenvolver atitude crítica e reflexiva em relação ao uso da Física nas suas
atividades profissionais.
• Despertar no estudante um olhar investigativo perceptível, interligando conceitos da
área de Física com a realidade cotidiana.
• Proporcionar
o desenvolvimento científico-tecnológico e investigativo,
proporcionando um avanço em sua aprendizagem e formação.
2. PROGRAMA:
• A Física e o mundo do trabalho no Distrito Federal
• Medidas de comprimento, massa e tempo
• Sistema internacional de unidades
• Base Binária
• Notação científica
• Ordem de grandeza
• Vetores
• Velocidade
• Aceleração
• Leis de Newton e suas aplicações
• Trabalho e energia
• Escalas termométricas
• Dilatação térmica
• Processos de propagação do calor
• Termodinâmica
• Leis termodinâmicas
• Classificação de ondas
• Equação fundamental da ondulatória
3. REFERÊNCIAS:
• COLEÇÃO VIVER, APRENDER, Ciências da Natureza e Matemática. Ensino
Médio. Editora Global PNLD EJA 2014- 2015 -2016.
• BONJORNO, José Roberto. Física Fundamental. 9. ed. Sã Paulo, Editora FTD, 1999.
• PARANÁ, Djalma Nunes da Silva. Física Edição Compacta – Compacta. 1. ed.
Curitiba, Editora Ática, 2002.
• Novo Ensino Médio. 6. ed. Curitiba, Editora Ática, 2002.
• Física Para o Ensino Médio. 2. ed. Editora Ática. 1999.
• http://revistaescola.abril.com.br/
• http://www.fisica.net
• http://www.aprendafisica.com
• SER PROTAGONISTA, Física. 3ª Ed . Ensino Médio. Editora SM. 2016.
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COMPONENTE QUIMICA – 48 horas
CURRICULAR
EMENTA
Noções de átomo e suas interações.
Substância e suas transformações, interações, balanceamentos.
1. OBJETIVO:
• Reconhecimento de que as aplicações tecnológicas das substâncias e materiais estão
relacionadas às suas propriedades.
• Compreensão da estrutura do átomo, da tabela periódica e de ligações químicas.
• Identificar as funções químicas e suas aplicações no cotidiano.
2. PROGRAMA:
• História da Química;
• Matéria e energia;
• Propriedades da matéria;
• Substâncias e misturas;
• Modelos Atômicos;
• Estrutura atômica;
• Massa atômica;
• Ligações químicas;
• Semelhanças atômicas;
• Funções químicas;
3. REFERÊNCIAS:
• Feltre, Ricardo. Fundamentos da química. Volume único, 4a edição, Editora
Moderna, 2005.
• Salvador, Edgard & Usberco, João. Química. Volume único, 9ª. edição, Editora
Saraiva, 2013.
• Tito & canto. Química na abordagem do cotidiano.Volume único, 4a edição. Editora
Moderna, 2012.

COMPONENTE BIOLOGIA – 48 horas
CURRICULAR
EMENTA
Organização funcional do meio ambiente e dos seres vivos.
Conhecimentos tecnológicos e científicos.
Biotecnologia.
Genética, hereditariedade, clonagem e transgênicos;
1. OBJETIVO:
• Proporcionar aos estudantes a habilidade da construção do pensamento científico.
• Compreender crescente complexidade dos níveis de organização a partir da célula
como unidade morfofisiológica dos seres vivos, com ênfase na estrutura celular.
• Compreender o mecanismo básico da transmissão genética.
• Analisar de acordo com aspectos éticos, vantagens e desvantagens da biotecnologia
(transgênicos e clones), considerando os processos biológicos, ambientais, culturais e
econômicos.
2. PROGRAMA:
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Origem da vida, evolução e construção do pensamento científico.
Organização celular: Eucariotos e Procariotos (componentes celulares e produção de
energia).
• Fundamentos químicos das células: componentes e papéis biológicos.
• Conceitos de genética mendeliana e hereditariedade
• Biotecnologia: clonagem e transgênicos.
3. REFERÊNCIAS:
• LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. BIOLOGIA – Volume 1, 2 e 3. São Paulo. Ed.
Saraiva, 2014.
• AMABIS, J., M.; MARTHO, G., R. CONCEITOS DE BIOLOGIA – Volume 1, 2 e
3. São Paulo: Ed. Moderna, 2011.
• AMABIS, J., M.; MARTHO, G., R. BIOLOGIA EM CONTEXTO – 1ª edição. São
Paulo: Ed. Moderna, 2013.

COMPONENTE INTRODUÇÃO ELETRÔNICA – 60 horas
CURRICULAR
EMENTA
Introdução à eletrônica, física dos materiais, diodo semicondutor,
circuitos retificadores, tipos especiais de diodos, fontes de alimentação
de equipamentos computacionais, sistema de numeração.
1. OBJETIVO:
• Apresentar uma visão geral da eletricidade;
• Aplicar cálculos de conversão de bases do sistema de numeração.
• Especificar as diferenças entre Corrente X Tensão elétrica.
• Descrever a corrente alternada e contínua e suas aplicações.
• Especificar os diferentes tipos de arquiteturas e apresentar sua história.
• Capacitar o manuseio do instrumento de medição.
• Preparar o estudante para analisar a importância de cada componente elétrico.
2. PROGRAMA:
Unidade 1 - Eletricidade e instalações elétricas
1.1. Noções básicas de eletricidade
1.2. Instalações elétricas, aterramento elétrico e outros dispositivos de proteção.
1.3. Eletricidade estática.
1.4. Fontes de alimentação
1.5. Corrente alternada versus corrente contínua
2. Unidade 2 - Sistema de Numeração
2.1. Decimal
2.2. Binário
2.3. Hexadecimal
2.4. Conversões
3. Unidade 3 – Componentes Elétricos e Instrumento de Medição
3.1. Noções básicas de Baterias, Resistores e Capacitores.
3.2. Conceitos de Potenciômetro, Diodos e Soquetes.
3.3. Importância e uso do Multímetro.
4. Unidade 4 - Arquiteturas computacionais
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4.1. Von Neumann e Harvard
4.2. RISC X CISC
3. REFERÊNCIAS:
Torres, Gabriel – Montagem de micros – Para autodidatas, estudantes e técnicos, 1.ed.Rio de
Janeiro, RJ: Novaterra, 2010.
COMPONENTE REDES DE COMPUTADORES I – 75 horas
CURRICULAR
EMENTA
Introdução as redes de computadores, tipologia de redes, cabeamento,
introdução à endereçamento IP e noções de administração e
configuração de rede.
1. OBJETIVO:
• Proporcionar uma visão geral da história e evolução das redes de computadores;
• Instrumentar o estudante para que possa entender o funcionamento da comunicação
entre computadores/equipamentos de rede.
• Especificar o cabeamento, adequado, a cada ambiente de rede de acordo com suas
especificidades obedecendo às normas de cabeamento.
• Capacitar o estudante para montar cabeamento estruturado com cabos par trançado;
• Preparar o estudante para que possa solucionar problemas de conectividade física e
lógica de redes de computadores.
2. PROGRAMA:
• Históricos das Redes de Computadores;
• Histórico da Internet no Brasil;
• Conversão de base: Binário, Decimal e Hexadecimal;
• Elementos da comunicação;
• Forma de Transmissão: SIMPLEX/Half-duplex/Duplex;
• Classificação do tráfego de rede: Unicast/ Broadcast/Multicast;
• Conceitos: Protocolo, Redes de Computadores suas vantagens e desafios;
• Classificação das Redes de computadores quanto a Abrangência Geográfica, Quanto
a Importância dos Computadores e Quanto à Tecnologia de transmissão (Topologia);
• Cabeamento estruturado;
• Normas de cabeamento estruturado;
• Placa de Rede: Função e identificação (Endereço Físico e Lógico);
• Administração do Windows:
•
Criar conta com privilégio administrativo;
• Conectividade:
• Função e uso dos comandos: cmd, ipconfig /all, ipconfig, ping
3. REFERÊNCIAS:
• Tanenbaum, Andrew. Redes de Computadores. 4 ed.Rio de Janeiro: Campus, 2003.
• Software de apoio: Packet Tracer
COMPONENTE LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I – 85 horas
CURRICULAR
EMENTA
Resolução de problemas com computadores: algoritmos, algoritmos
computacionais. Linguagens de programação e execução de programas e
noções de ambiente de desenvolvimento.
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1. OBJETIVO:
Conhecer fundamentos sobre o desenvolvimento de aplicações. Compreender uma
linguagem de programação baseada em código aberto para desenvolvimento de aplicações
voltada para realizar a interface entre o usuário e aplicação. Desenvolver aplicações que
integrem as linguagens de programação estudadas e que possam executar em ambientes de
rede.
2. PROGRAMA:
• Elementos da Linguagem de programação: Histórico da linguagem.
• Características da linguagem.
• Estrutura de um programa.
• Compreendendo Controle de versão.
• Caracteres, comentários, identificadores e palavras reservadas.
• Tipos primitivos e conversão de tipos.
• Variáveis de referência x Variáveis de Valor.
• Operadores.
• Estruturas de controle (comandos).
• Arranjos; Manipulação numérica; Cadeia de Caracteres; Entrada e Saída padrão.
3. REFERÊNCIAS:
• DEITEL, H.M. C++ - Como Programar. Bookman Companhi Ed.
• JAMSA, Kris. Programando em C++: A Bíblia. Makron Books. 1999.
• SCHILDT, Herbert. Borland C++ - Completo e Total. Makron Books. São Paulo;
1998.

COMPONENTE BANCO DE DADOS – 80 horas
CURRICULAR
EMENTA
Sistema Gerenciador de Bancos de Dados (SGBD). Modelos de dados.
Implementação de banco de dados e linguagem SQL.
1. OBJETIVO:
• Fornecer os conceitos, técnicas e características básicas dos sistemas de
gerenciamento de banco de dados.
• Conhecer os principais conceitos de banco de dados e suas principais características.
• Conhecer um Projeto de banco de dados.
• Conhecer a Linguagem de consulta estruturada - SQL.
• Conhecer e utilizar um Sistema Gerenciador de Banco de Dados - SGBD.
2. PROGRAMA:
• Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)
o Conceitos
• Introdução aos bancos de dados relacionais
o Fundamentos e conceitos técnicos.
o Tabelas, campos e registros.
o Tipos de dados.
o Chaves primárias e chaves estrangeiras.
• Implementação de banco de dados com SGBD
o Linguagem SQL: DDL e DML
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3. REFERÊNCIAS:
• SQL – Curso Prático. Celso Henrique Ed. Novatec.
• Introdução a Sistemas de Banco de Dados – 8ª. Edição C.J. Date Ed. Campus
• Sistema de Banco de Dados Henry F. Korth, Abraham Silberschatz, S. Sudarshan Ed.
Campus
• Sistema de Banco de Dados – Fundamentos e Aplicações – 4ª. Edição Ramez
Elmasri Ed. Makron Books
• MySQL – Projeto, Modelagem e Desenvolvimento de Bancos de Dados Alexandre
Rangel Ed. Altabooks
• Banco de Dados – Do modelo conceitual à implementação física Ivan Mecenas,
Vivianne de Oliveira Ed. Altabooks

MÓDULO III

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: Montador e Reparador de
Computador
EIXO INTEGRADOR: As novas Tecnologias no mundo do trabalho
COMPONENTE LÍNGUA PORTUGUESA – 48 horas
CURRICULAR
EMENTA
Diferentes instâncias de uso da linguagem. Letramento: a produção de
leitores e escritores. Usos da língua em situações de leitura
(compreensão, análise e interpretação) e de produção de textos falados e
escritos. Importância da literatura e da crítica que ajudam na
compreensão dos retratos sociais. A cultura nacional por meio da
literatura.
As diferentes formas de produção textual, incluindo os textos técnicocientíficos, com seus elementos constitutivos. Os vários suportes de
textos. A estrutura básica do texto e os elementos de coesão e coerências
textuais. Reescrita, reelaboração e revisão de textos.
1. OBJETIVO:
• Introduzir os conceitos de textualidade e discurso; cena enunciativa, intencionalidade
discursiva; sequências textuais; coesão e coerência. Aspectos descritivos e
normativos de Língua Portuguesa.
• Estudos literários: a literatura e seus agentes; a linguagem da literatura.
2. PROGRAMA:
• Recuperar e reconhecer o tema e a intenção comunicativa dominante;
• Literatura Brasileira: movimentos literários principais características e autores,
correlacionando-os à cultura e à história. Considerar os aspectos temáticos,
composicionais e estilísticos.
• Apropriar-se dos elementos coerentes e coesivos de suas diversas configurações;
• Avaliar o texto, considerando a articulação coerente dos elementos linguísticos, dos
parágrafos e demais partes do texto; a pertinência das informações; e a eficácia
comunicativa;
• Ler e produzir textos diversos, enfocando as sequências representativas dos gêneros
estudados;
• Identificar elementos de análise sintática relacionados ao contexto e a construção dos
elementos constitutivos do texto.
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA
QNN 14 AREA ESPECIAL
TELEFONE: 3901 7545
www.etcdf.com.br

44

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia
Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Ceilândia

3. REFERÊNCIAS:
• AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo:
Publifolha, Instituto
• Houaiss, 2008.
• BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 2.ed. ampl. e
atualizada pelo Novo Acordo ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010.
• CITELLI, Adilson (Coord.). Aprender e ensinar com textos não escolares. 4.ed. São
Paulo: Cortez, 2002. [Col. Aprender e ensinar com textos, Coord. Geral Lígia
Chiappini, v. 3].
• COSTA, Sérgio Roberto da. Dicionário de gêneros textuais. Belo Horizonte:
Autêntica, 2008.
• DIONÍSIO, A.; HOFFNAGEL, J.C. (Orgs.). Gêneros textuais, tipificação e
interação. São Paulo: Codes, 2005.
• FIORIN, JOSÉ Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e
redação. 11.ed. São Paulo: 1995.
• KOCH, Ingedore V.; ELIAS, Vanda M. Ler e escrever: estratégias de produção
textual. São Paulo: Contexto, 2009.
• JOBIM, José Luís (Org.). Introdução aos gêneros literários. Rio de Janeiro: EdUERJ,
1999. [série Pontode Partida; vol. 2].
• MACHADO, Irene. Literatura e redação: conteúdo e metodologia da língua
portuguesa. São Paulo: Scipione, 1994. [Didática - Classes de magistério]
• PINHEIRO, Hélder. A poesia na sala de aula. 3.ed. ver. eampl. Campina Grande:
Bagagem, 2007.
• PINHEIRO, Hélder; NÓBREGA, Marta (Orgs.). Literatura: da crítica à sala de aula.
Campina Grande.

COMPONENTE
MATEMÁTICA – 36 horas
CURRICULAR
EMENTA
Geometria Plana. Geometria Espacial. Geometria Analítica. Análise
Combinatória e Probabilidade.
1. OBJETIVO:
• Desenvolver atitude crítica e reflexiva em relação ao uso da matemática nas suas
atividades profissionais;
• Atender as necessidades do mercado e da nova sociedade do século XXI para a
empregabilidade do profissional com competência;
• Proporcionar a habilidade e a técnica para fazer cálculos e propor soluções de
situações problemas no ambiente de trabalho aplicados à área da informática.
2. PROGRAMA:
• Geometria Plana: Definições, fórmulas e aplicações.
• Geometria Espacial: Definições, fórmulas e aplicações.
• Geometria Analítica: Plano cartesiano, pontos, retas e aplicações.
• Análise Combinatória: Permutação, arranjo e combinação.
• Probabilidade: Definição, árvore, tabela e probabilidade condicional.
3. REFERÊNCIAS:
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•
•
•
•
•
•
•
•

BOYER, C., História da Matemática. São Paulo: Edgar Blucher, 1974.
CARAÇA, B. de J., Conceitos Fundamentais da Matemática. Lisboa: Livraria
Sá da Costa Editora, 1984.
CRESPO, A. A., Matemática Comercial e Financeira – Fácil. 11ª edição – São Paulo:
Editora Saraiva, 1996.
CARIBÉ, R. e PARENTE, E., Matemática Comercial & Financeira. São Paulo: FTD,
1996.
GIOVANNI, J., BONJORNO, J. e GIOVANNI JR. – Matemática
Fundamental. Volume Único.
IEZZI, G. et al., Fundamentos de Matemática Elementar 11. Matemática comercial,
matemática financeira, Estatística Descritiva. São Paulo: Atual, 2004.
SÓ MATEMÁTICA. Disponível em: <http://www.somatematica.com.br

COMPONENTE
FÍSICA – 48 horas
CURRICULAR
EMENTA
Carga elétrica, lei de Coulomb, voltagem, corrente elétrica, resistores em
série e paralelo, capacitância, energia elétrica, magnetismo, estrutura e
funcionamento de motores elétricos e matrizes energéticas numa
perspectiva sustentável e ondas eletromagnéticas e suas aplicações
cotidianas.
1. OBJETIVO:
• Desenvolver atitude crítica e reflexiva em relação ao uso da Física nas suas
atividades profissionais.
• Despertar no estudante um olhar investigativo perceptível, interligando conceitos da
área de Física com a realidade cotidiana.
• Proporcionar o desenvolvimento científico-tecnológico e investigativo,
proporcionando um avanço em sua aprendizagem e formação.
2. PROGRAMA:
• Carga elétrica
• Processo de eletrização
• Lei Coulomb
• Diferença de Potencial e Corrente Elétrica
• Efeitos das correntes
• Resistores
• Potência elétrica
• Associação de resistores
• Capacitores
• Produção e consumo de Energia Elétrica
• Magnetismo em ímãs e bússolas
• Campos Magnéticos
• Força Magnética
• Motores elétricos
• Ondas eletromagnéticas
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3. REFERÊNCIAS:
• COLEÇÃO VIVER, APRENDER, Ciências da Natureza e Matemática. Ensino
Médio. Editora Global PNLD EJA 2014- 2015 -2016.
• BONJORNO, José Roberto. Física Fundamental. 9. ed. Sã Paulo, Editora FTD, 1999.
• PARANÁ, Djalma Nunes da Silva. Física Edição Compacta – Compacta. 1. ed.
Curitiba, Editora Ática, 2002.
• Novo Ensino Médio. 6. ed. Curitiba, Editora Ática, 2002.
• Física Para o Ensino Médio. 2. ed. Editora Ática. 1999.
• http://revistaescola.abril.com.br/
• http://www.fisica.net
• http://www.aprendafisica.com
• SER PROTAGONISTA, Física. 3ª Ed . Ensino Médio. Editora SM. 2016.

COMPONENTE QUIMICA – 48 horas
CURRICULAR
EMENTA
A Química e a qualidade de vida. Propriedades físicas e químicas dos
compostos orgânicos.
1. OBJETIVO:
• Identificação das radiações e problematização do uso de energia nuclear.
• Identificação das estruturas químicas orgânicas, bem como representação e notação
química.
• Reconhecer a importância do lixo tecnológico e seu descarte.
2. PROGRAMA:
• Radioatividade;
• Energia nuclear;
• Fissão e Fusão nuclear;
• Decaimento Radioativo;
• Química orgânica;
• Característica do carbono;
• Classificação de cadeiras;
• Principais funções orgânicas;
• Química Ambiental;
• Contaminação e poluição ambiental;
• Descarte de lixo eletrônico;
• Transformação de lixo em energia;
• Compostagem;
• A química na sociedade.
3. REFERÊNCIAS:
• Feltre, Ricardo. Fundamentos da química. Volume único, 4a edição, Editora
Moderna, 2005.
• Salvador, Edgard & Usberco, João. Química. Volume único, 9ª. edição, Editora
Saraiva, 2013.
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COMPONENTE BIOLOGIA – 48 horas
CURRICULAR
EMENTA
Biodiversidade
Responsabilidade social e ambiental.
Gestão social e ambiental.
Princípios básicos de: saúde e meio ambiente e sustentabilidade.
Políticas ambientais e sociais nas organizações.
Desenvolvimento sustentável e crescimento econômico.
1. OBJETIVO:
• Desenvolver uma visão crítica da diversidade e complexidade dos ecossistemas
biológicos, ou seja, da compreensão das relações dos seres vivos entre si e destes
com o ambiente.
• Entender que a biologia moderna nos fornece, a cada dia, importantes ferramentas
para a transformação da natureza cujas implicações éticas e sociais devem ser
debatidas de forma profunda e constante, levando às reflexões sobre as relações entre
a ciência, a tecnologia e a sociedade.
• Identificar como o estilo de vida gerado pelas novas condições socioeconômicas,
informatização e automatização do trabalho impacta na promoção da saúde.
• Compreender a relevância ecológica, médico-sanitário, socioeconômica e cultura da
biodiversidade existente no planeta.
2. PROGRAMA:
• Organização geral dos seres vivos (Taxonomia e características gerais).
• Morfologia e fisiologia animal - ênfase humana: Sistema circulatório, sistema
respiratório, sistema digestivo, sistema urinário, sistema genital e sistema nervoso.
• Conhecimentos de ecologia e Educação ambiental.
3. REFERÊNCIAS:
• LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. BIOLOGIA – Volume 1, 2 e 3. São Paulo. Ed.
Saraiva, 2014.
• AMABIS, J., M.; MARTHO, G., R. CONCEITOS DE BIOLOGIA – Volume 1, 2 e
3. São Paulo: Ed. Moderna, 2011.
• AMABIS, J., M.; MARTHO, G., R. BIOLOGIA EM CONTEXTO – 1ª edição. São
Paulo: Ed. Moderna, 2013.
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COMPONENTE MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO – 70 horas
CURRICULAR
EMENTA
Funcionamento dos computadores pessoais. Principais dispositivos e
componentes de um computador. Montagem de computadores. Possíveis
problemas de drivers e dispositivos. Identificação e verificação de
tensões de alimentação de um computador. Testes de funcionalidades de
dispositivos. Configuração de sistemas operacionais. Backup. Segurança
de dados. Periféricos. Conexão física entre dispositivos.
1. OBJETIVO:
• Definir os conceitos básicos relacionados à estrutura e funcionamento dos
computadores digitais.
• Desenvolver atividades de instalação de drives, software e sistemas operacionais.
• Compreender o funcionamento dos microcomputadores a partir da análise de seus
componentes, sob a ótica da execução do software.
• Entender características, estruturas e hierarquias de hardware e software.
2. PROGRAMA:
• Introdução
• Arquitetura e organização de computadores: visão geral
• Componentes do computador
• Evolução dos computadores
• Introdução à Arquitetura de Computadores
• A visão do Software
• Softwares Básicos
• O processo de boot
• Sistema de Memória
• Características e tipos
• Estrutura e organização
• Hierarquia de memória
• Memória principal
• Memória virtual
• Memória cachê
• Memória secundária
• Configurações de sistema
• Instalação de sistemas operacionais
• Instalação de Drivers de Dispositivos e Aplicativos Básicos
3. REFERÊNCIAS:
• Torres, Gabriel – Montagem de micros – Para autodidatas, estudantes e técnicos,
1.ed.Rio de Janeiro, RJ: Novaterra, 2010
•
Oliveira, Karina de – Guia Prático – Hardware, Montagem e Manutenção,
4.ed.Santa Cruz do Ri Pardo, SP:Viena,2006.

COMPONENTE REDES DE COMPUTADORES II – 60 horas
CURRICULAR
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EMENTA

Topologia, equipamentos de redes, servidores, modelos de referência,
desempenho, instalação, configurações de rede.

1. OBJETIVO:
• Configurar IP e máscara de rede adequadamente para prover a comunicação em uma
LAN.
• Reconhecer e identificar os principais hardware de rede e suas respectivas funções.
• Proporcionar ao estudante formas de diagnóstico da comunicação de computadores
conectados em rede.
• Proporcionar uma visão geral dos principais serviços de redes.
• Comparar os modelos de referência OSI e TCP/IP.
• Identificar as topologias de rede.
2. PROGRAMA:
• Administração do Windows:
• Compartilhamento de pastas e arquivos;
• Acesso à pasta e arquivos remotos;
• Criar conta com privilégio administrativo;
• Ferramentas de acesso Remoto / Administração Remota
• Conectividade:
• Função e uso dos comandos: cmd, ipconfig /all, ipconfig /renew, ipconfig/ flushdns
• Topologia: Lógica e Física;
• Hardware de Rede: Repetidor, Hub, Ponte, Switch e Roteador;
• Modelo OSI/TCP-IP
• Endereçamento IP: IPv4 e IPv6
• Conexão de redes distintas;
• Redes Wireless;
• Serviços de Redes: DHCP, DNS, PROXY, NAT e Firewall;
3. REFERÊNCIAS:
• Tanenbaum, Andrew. Redes de Computadores. 4 ed.Rio de Janeiro: Campus, 2003.
•
•
•

Software de apoio:
Packet Tracer
VirtualBox
TeamViewer

COMPONENTE LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II – 85 horas
CURRICULAR
EMENTA
Desenvolvimento de sistemas com utilização do padrão MVC e
arquitetura em camadas, utilizando conceitos de linguagem de
programação com uso de tecnologias de apoio adequadas.
1. OBJETIVO:
• Permitir que o estudante obtenha conhecimento avançado em uma linguagem de
programação voltada para ao desenvolvimento de aplicações.
• Proporcionar conhecimento aos estudantes sobre padrão de arquitetura MVC.
2. PROGRAMA:
• Projetos de Sistemas: padrão MVC e arquitetura em camadas.
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•

Linguagens de marcação para Interface com o usuário.
Servidores de aplicação.
Linguagens de programação, tecnologias de apoio e Frameworks para
desenvolvimento.
3. REFERÊNCIAS:
• ALBUQUERQUE, Fernando. TCP/IP internet: programação de sistemas
distribuídos: HTML, Javascript e Java. Rio de Janeiro: Axcel Books, c2001.
• TERUEL, Evandro Carlos. Web Total - Desenvolva Sites com Tecnologias de Uso
Livro: Prático & Avançado. Editora Érica, 2009.
• THOMSON G,L. Tutorial MySQL. Editora Ciência Moderna, 2004

COMPONENTE DESENVOLVIMENTO WEB – 85 horas
CURRICULAR
EMENTA
Utilização de HTML, CSS e JavaScript na criação de páginas dinâmicas.
1. OBJETIVO:
• Capacitar o estudante para o desenvolvimento de páginas WEB utilizando HTML e
CSS.
• Proporcionar uma visão geral da linguagem de programação JavaScript.
2. PROGRAMA:
• Introdução ao Html
• Tags básicas
• Estrutura uma página Web
• Formatações avançadas
• Tabelas
• Div
• Formulários
• Introdução ao CSS (Cascading Style Sheets) Páginas De Estilos
• Seletores
• Formatação de Texto
• Cores, Fundos e Bordas
• Tipos de Layouts
• Noções de JavaScript
3. REFERÊNCIAS:
• SILVA, Maurício Samy. Criando sites com HTML: sites de alta qualidade com
HTML e CSS. São Paulo: Novatec, 2008.
• FREEMAN, Elisabeth; FREEMAN, Eric. Use a cabeça! HTML com CSS e
XHTML. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books
• MANZANO, José Augusto N. G.; TOLEDO, Suely Alves de. Guia de orientação e
desenvolvimento de sites HTML, XHTML, CSS e JavaScript/JScript. 2. ed. rev. e
atual. São Paulo: Érica, 2008.

MÓDULO IV

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: Técnico em Informática
EIXO INTEGRADOR: Responsabilidade social, ambiental e
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iniciativa empreendedora e tecnológica
COMPONENTE LÍNGUA PORTUGUESA – 48 horas
CURRICULAR
EMENTA
Diferentes instâncias de uso da linguagem. Letramento: a produção de
leitores e escritores. Usos da língua em situações de leitura
(compreensão, análise e interpretação) e de produção de textos falados e
escritos. A língua e sua estrutura e a língua acontecimento. Os vários
suportes de textos. A estrutura básica do texto e os elementos de coesão
e coerências textuais. Reescrita, reelaboração e revisão de textos.
Importância da literatura e da crítica que ajudam na compreensão dos
retratos sociais.
1. OBJETIVO:
• Recuperar o tema e a intenção comunicativa dominante a fim de descrever a
progressão discursiva interligada à gramática normativa.
• Explorar o conceito de Análise Sintática atrelado aos elementos coesivos e suas
diversas configurações.
2. PROGRAMA:
• A interpretação de textos identificando coesão e coerência;
• Elaboração de frases;
• Desenvolvimento de parágrafos;
• A influência do discurso argumentativo: artigo de opinião;
• As categorias do discurso e sua função comunicativa;
• Gênero textual: resumo/resenha;
•
A importância da linguagem formal/norma-padrão.
3. REFERÊNCIAS:
• AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo:
Publifolha, Instituto
• Houaiss, 2008.
• BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 2.ed. ampl. e
atualizada pelo Novo Acordo ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010.
• CITELLI, Adilson (Coord.). Aprender e ensinar com textos não escolares. 4.ed. São
Paulo: Cortez, 2002. [Col. Aprender e ensinar com textos, Coord. Geral Lígia
Chiappini, v. 3].
• COSTA, Sérgio Roberto da. Dicionário de gêneros textuais. Belo Horizonte:
Autêntica, 2008.
• DIONÍSIO, A.; HOFFNAGEL, J.C. (Orgs.). Gêneros textuais, tipificação e
interação. São Paulo: Codes, 2005.
• FIORIN, JOSÉ Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e
redação. 11.ed. São Paulo: 1995.
• KOCH, Ingedore V.; ELIAS, Vanda M. Ler e escrever: estratégias de produção
textual. São Paulo: Contexto, 2009.
• JOBIM, José Luís (Org.). Introdução aos gêneros literários. Rio de Janeiro: EdUERJ,
1999. [série Pontode Partida; vol. 2].
• MACHADO, Irene. Literatura e redação: conteúdo e metodologia da língua
portuguesa. São Paulo: Scipione, 1994. [Didática - Classes de magistério]
• PINHEIRO, Hélder. A poesia na sala de aula. 3.ed. ver. eampl. Campina Grande:
Bagagem, 2007.
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PINHEIRO, Hélder; NÓBREGA, Marta (Orgs.). Literatura: da crítica à sala de aula.
Campina Grande.

COMPONENTE EDUCAÇÃO FÍSICA – 48 horas
CURRICULAR
EMENTA
A prática da cultura corporal para o desenvolvimento humano e
profissional. Instrumentos para uma apreciação crítica das vivências
esportivas. O esporte como prática cultural e transformação social. Jogos
e sistemas táticos de modalidades individuais para jovens e adultos.
1. OBJETIVO:
• Propiciar a integração e a inclusão dos estudantes nas práticas corporais.
• Perceber os benefícios da cultura corporal de movimento.
• Relacionar os conhecimentos de Educação Física com a cultura do estudante.
• Estabelecer a relação da Educação Física com as tecnologias.
• Reconhecer os diferentes tipos de jogos e suas características fundamentais.
• Relacionar a atividade física com o gênero e idade.
• Valorizar o trabalho em equipe na busca de um bem comum.
• Possibilitar aos estudantes a vivência sistematizada de conhecimentos e habilidades
da cultura corporal.
2. PROGRAMA:
• Importância da atividade física (preventiva, terapêutica e de qualidade de vida).
• Orientações para a prática corporal saudável.
• Jogos e atividades recreativas.
• Socorros de urgência.
• Estratégias de equipe, regras combinadas, integração pelas práticas, solução de
problemas.
• Uso de jogos de salão no auxílio da cognição, raciocínio lógico e solução de
problemas.
• Benefícios da prática de atividade física ou exercício físico.
• Cultura Corporal.
3. REFERÊNCIAS:
BRANDÃO, C. R. A Educação Popular e a Educação de Jovens e Adultos: antes e agora. In:
Formação de Educador de Jovens e Adultos - II Seminário Nacional. Maria Margarida
Machado (Org). Brasília: Secad/MEC, UNESCO, 2008.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil . Brasília:
Senado Federal, 1988.
CUNHA, C.; SOUSA, J. V. de.; SILVA, M. A. da (Orgs.). A Constituição do Ser Humano :
amor-poder-saber na educação/alfabetização de jovens e adultos. Coleção Políticas Públicas
de Educação. Campinas/SP: Ed. Autores Associados, 2011.
DISTRITO FEDERAL. Lei Orgânica do Distrito Federal , promulgada em 8 de junho de
1993. Brasília, 1993.
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ESPÍNDOLA, K. ; MOREIRA, M. A. A estratégia dos projetos didáticos no ensino de física
na educação de jovens e adultos (EJA) . Porto Alegre: UFRGS, Instituto de Física, Programa
de Pós-Graduação em Ensino de Física, 2006.
GALVÃO, A. M. de O.; SOARES, L. J. G.. História da alfabetização de adultos no Brasil .
In: ALBUQUERQUE, E. B.; LEAL, T. F. A alfabetização de jovens e adultos: em uma
perspectiva de letramento. Belo Horizonte: Autêntica, 2004
MUENCHEN, C.; AULER, D. Configurações curriculares mediante o enfoque CTS:
desafios a serem enfrentados na educação de jovens e adultos. Ciência e Educação, Bauru,
v. 13, n. 3, p. 421-431, dez. 2007.
SEEDF, SALES, M. C. CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
• EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 2014

COMPONENTE ARTES – 48 horas
CURRICULAR
EMENTA
As variadas formas de ver e sentir os objetos artísticos: o
reconhecimento, a preservação, a representação de culturas, de
identidades do patrimônio da humanidade. Elementos da linguagem
visual, da teoria e da história da arte dos principais artistas e obras da
arte brasileira.
1. OBJETIVO:
• Agregar os estudos artísticos à capacitação do estudante de Técnico em Informática;
• Proporcionar novas perspectivas de compreensão do estudante de Técnico em
Informática para a área de Arte e suas tecnologias e/ou ciências;
• Compreender a importância das manifestações artísticas para a capacitação da
educação profissional;
• Despertar no estudante a função da visão artística para o “Montador e Reparador de
Computadores e Web Designer”;
• Transformar o pensamento racional de um técnico de Informática ao pensamento
crítico e lúdico do artista;
• Despertar a curiosidade do Montador e Reparador de Computadores e Web Designer
para novas tecnologias artísticas e científicas;
• Contribuir de forma lúdica para a formação de um Técnico em Informática;
• Perceber a necessidade dos elementos artísticos para um Montador e Reparador de
Computadores e Web Designer em suas funcionalidades profissionais;
• Promover a interação dos componentes curriculares integrados.
Objetivos de acordo com o Currículo em Movimento (Ensino Médio) - Linguagens
• a) Favorecer práticas sociais e culturais marcadas por diversas linguagens, mídias e
tecnologias que constroem a dinâmica da contemporaneidade.
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b) Associar os princípios das tecnologias da comunicação e da informação a
conhecimentos científicos, linguagens que lhes dão suporte e a problemas que se
propõem a solucionar.
• e) Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando
textos e seus contextos mediante natureza, função, organização das manifestações, de
acordo com as condições de produção e recepção.
As variadas formas de ver e sentir os objetos artísticos: o reconhecimento, a preservação, a
representação de culturas, de identidades do patrimônio da humanidade. Elementos da
linguagem visual, da teoria e da história da arte dos principais artistas e obras da arte
brasileira.
Cabe atentar que as propostas colocadas abaixo servem apenas para nortear os conteúdos. A
Arte está sempre em transformação, e acompanha as mudanças sociais, políticas,
tecnológicas, estéticas e éticas. Cada componente apresentado pode ser apresentado de
várias maneiras e formas para o plano de aula. Tanto de forma prática e/ou teórica, mas
sempre procurando vincular ambos. Servindo apenas de apoio para o professor acrescentar
seus conteúdos da maneira que mais lhe convém.
Multiletramento, Criatividade e Movimento
• Patrimônio cultural: material e imaterial. (Manifestações populares brasileiras:
folguedos, congadas, folia de reis, carnaval, pastorinhas, bumba-meu-boi, festa do
divino, cavalhada, quadrilha e brincantes. Capoeira na formação da identidade e
cultura nacional (racismo, preconceito, inclusão e discriminação. Influências das
matrizes culturais brasileiras (indígena, africana e europeia) na formação da arte.
Argumento da aula: Mostrar a importância do país preservar suas raízes culturais. Para que
a formação do estudante seja de uma maneira madura e consciente. Tanto politicamente,
quanto artisticamente. Fazer uma reflexão dos últimos acontecimentos na história do país:
Incêndio do prédio e dos objetos no acervo do Museu Nacional no Rio de Janeiro em 2018 e
tantos outros atentados aos patrimônios artísticos e culturais do país.
Multiletramento, Apreciação Estética e Ética
• Arte e tecnologia: webdesign, hipertexto, hipermídia, design contemporâneo,
comunicação visual, multimídia, vídeo, cinema e fotografia. ( As profissões ligadas
às tecnologias contemporâneas e a influência da tecnologia nas produções artísticas.)
• Argumento da aula: Para a formação do profissional em TA para este módulo,
vinculado ao componente curricular de Arte. É importante alertar o estudante a
necessidade de acompanhar as novas tecnologias utilizadas para a sua área de
profissão. E as necessidades para interpretação das informações passadas diante da
mídia da internet. Um auxiliar de Departamento Financeiro deve, antes de mais nada,
compreender novas modalidades para construir suas plataformas de pesquisa em seu
Departamento Financeiro. Tais conhecimentos técnicos da Arte e tecnologia podem
facilita-lo para a o desenvolvimento de suas funções.
• Multiletramentos, Ciência, Reflexão e Análise Crítica
• Papel político e social da arte.
• Argumento da aula: De acordo com a conjuntura política atual e dos próximos
anos, há necessidade de fazer com que o estudante compreenda minimanete a
importância do papel social e político da arte. Para a melhor compreensão de todo o
contexto histórico e cultural. Incluindo no conteúdo a importância da história da arte
para a construção da sociedade que conhecemos hoje.
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA
QNN 14 AREA ESPECIAL
TELEFONE: 3901 7545
www.etcdf.com.br

55

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia
Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Ceilândia
•

Principais produções artísticas (brasileiras, africanas e europeias) e suas
características.
• Argumento da aula: Cabe ao docente informar as artes do país e as suas vertente
3. REFERÊNCIAS:
• ESTERAS, Santiago Remacha. Infotech. English for Computer Users. 3ª Edição.
Student’s book.
• Cambridge University Press, 2002. (5)
• TORRES, Nelson. Gramática prática da Língua Inglesa: o inglês descomplicado. 9ª
Edição. Saraiva, 2007. (2)
• OLINTO, Antônio. Minidicionário: inglês-português, português-inglês. 6ª Edição.
Saraiva, 2006. (10)

COMPONENTE LÍNGUA INGLESA – 48 horas
CURRICULAR
EMENTA
Leitura crítica de textos voltados à sua área profissional. Interpretação,
análise de funções e finalidade, compreensão e produção de textos
falados e escritos nos níveis semântico, sintático, morfológico e
estilístico.
1. OBJETIVO:
• Exercitar as estratégias de compreensão textual com vistas à utilização do
conhecimento adquirido;
• Traduzir textos básicos;
• Elaborar glossários na área da Informática;
• Identificar as partes de um texto em Inglês;
2. PROGRAMA:
• Reading comprehension;
• Reading strategies;
• Verbs in excel, Imperative (Affirmative and negative);
• Cell address in Excel;
• Following the instructions and commands;
• Math operators;
• Spreadsheet;
• Abstract;
• Linking words;
• Cardinal and ordinal numbers;
• Prepositions;
• Simple present,third person and routine.
• Questions words;
• Seasons of year and days of the week;
• Inglês no Enem;
• Subject and object pronouns;
• Following the instructions and commands;
• Possessives adjectives and possessives pronouns;
• Verb to be (Affirmative, Negative and interrogative form);
• Definite or indefinite articles;
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Present Continuous;
Subject and predicate

3. REFERÊNCIAS:
• ESTERAS, Santiago Remacha. Infotech. English for Computer Users. 3ª Edição.
Student’s book.
• Cambridge University Press, 2002. (5)
• TORRES, Nelson. Gramática prática da Língua Inglesa: o inglês descomplicado. 9ª
Edição. Saraiva, 2007. (2)
• OLINTO, Antônio. Minidicionário: inglês-português, português-inglês. 6ª Edição.
Saraiva, 2006. (10)

COMPONENTE
MATEMÁTICA – 36 horas
CURRICULAR
EMENTA
Matemática Financeira. Juros simples e Compostos. Noções de
Estatística. Matemática do Excel. Análise de Dados.
1. OBJETIVO:
• Desenvolver atitude crítica e reflexiva em relação ao uso da matemática nas suas
atividades profissionais;
• Atender as necessidades do mercado e da nova sociedade do século XXI para a
empregabilidade do profissional com competência;
• Proporcionar a habilidade e a técnica para fazer cálculos e propor soluções de
situações problemas no ambiente de trabalho aplicados à área da informática.
2. PROGRAMA:
• Juros: Simples, compostos e taxa de juros
• Estatística: Média, moda e mediana.
• Estatística: Desvio Padrão, gráficos e tabelas.
• Análise de dados: Gráficos, tabelas e textos.
• Matemática do Excel: Fórmulas, gráficos e tabelas.
3. REFERÊNCIAS:
• BOYER, C., História da Matemática. São Paulo: Edgar Blucher, 1974.
• CARAÇA, B. de J., Conceitos Fundamentais da Matemática. Lisboa: Livraria
• Sá da Costa Editora, 1984.
• CRESPO, A. A., Matemática Comercial e Financeira – Fácil. 11ª edição – São Paulo:
• Editora Saraiva, 1996.
• CARIBÉ, R. e PARENTE, E., Matemática Comercial & Financeira. São Paulo: FTD,
1996.
• GIOVANNI, J., BONJORNO, J. e GIOVANNI JR. – Matemática
Fundamental. Volume Único.
• IEZZI, G. et al., Fundamentos de Matemática Elementar 11. Matemática comercial,
matemática financeira, Estatística Descritiva. São Paulo: Atual, 2004.
• SÓ MATEMÁTICA. Disponível em: <http://www.somatematica.com.br
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COMPONENTE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – 60 horas
CURRICULAR
EMENTA
Princípios de segurança da informação. Leis, normas e padrões de
segurança da informação. Análise de riscos em sistemas de informação.
Conceitos e tipos de ameaças, riscos e vulnerabilidades dos sistemas de
informação. Aspectos especiais: Vírus, fraudes, criptografia e acesso não
autorizado.
1. OBJETIVO:
• Conceituar informação e aprender sobre sua importância.
• Definir o conceito de Tecnologia da Informação, destacando seus parâmetros
econômicos e sociais.
• Entender o sistema de informação, utilizando conceitos básicos como dado,
informação e conhecimento, que subsidiam sua melhor compreensão.
• Conceituar segurança da informação, destacando seus aspectos históricos e
entendendo sobre crimes virtuais.
• Conhecer os princípios da segurança da informação e seus pilares e sobre diferentes
conceitos como: vulnerabilidade, ataque e atacantes, entre outros.
• Conhecer o Risco que está associado à exploração de uma ou mais vulnerabilidades
do sistema e os fatores que envolvem a análise de risco.
• Conceituar política de segurança da informação (PSI) e compreender a elaboração de
uma PSI.
2. PROGRAMA:
1. Introdução ao Assunto Segurança da Informação
1.1. O que é informação
1.1.1. Relevância
1.1.2. Comunicação
1.1.3. Transferência do Conhecimento
1.2. Contexto Histórico da Informação
1.3. O que é a Tecnologia da Informação (TI)
1.3.1. Parâmetro Econômico
1.3.2. Parâmetro Social
1.4. O que é um Sistema de informação
1.4.1. Conceitos Iniciais
1.4.2. O que é um Sistema
1.4.3. Importância do Sistema de Informação
1.5. Segurança da Informação
1.5.1. Crimes Virtuais
2. Princípios e Conceitos da Segurança da Informação
2.1. Princípio da Confidencialidade
2.2. Princípio da Disponibilidade
2.3. Princípio da Integridade
2.4. Princípio da Autenticidade
2.5. Princípio da Privacidade
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2.6. Princípio do Não Repúdio ou Irretratabilidade
2.7. Princípio da Legalidade
2.8. Conceitos da Segurança da Informação
2.8.1. Vulnerabilidade (Hardware, Comunicação, Humana e de Armazenamento)
2.8.2. Ameaça
2.8.3. Ataques
2.8.4. Atacantes (Hackers, Crackers)
2.8.5. Intrusos (Passivos e Ativos)
2.8.6. Conceitos Avaliativos (Conformidade, Credibilidade, Efetividade e
Eficiência)
3. Gestão de processos de Segurança
3.1. Análise de Riscos na Segurança da Informação
3.1.1. O que é um Risco
3.1.2. Etapas da Análise de Risco
3.2. Políticas de Segurança
3.2.1. O que é uma Política de Segurança da Informação (PSI)
3.2.2. Elaboração da Política de Segurança da Informação (PSI)
3. REFERÊNCIAS:
• ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013
• ALBERTIN, A. L. Administração de informática: funções e fatores críticos de
sucesso. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002.
• CARDOSO, André Lima; ARAUJO, Ricardo. ESTRATEGIA DIGITAL:
VANTAGENS COMPETITIVAS na INTERNET. 2003.Editora: Ciência Moderna.
• Claudia Dias, Segurança e Auditoria da Tecnologia da Informação, 2000, Editora:
Axcel Books.
• COCO, I. A. Desempenho do negócio é o valor de TI. Information Week Brasil, São
Paulo, ano 10, n. 205, p. 49, jul. 2008.
• DOS SANTOS, André Alencar. Informática Descomplicada. - 6.ed.Brasília, v.1,
2012, Editora: Vestcon.
• FOINA, Paulo Rogério. Tecnologia de informação: planejamento e gestão / Paulo
Rogério Foina. Hackers. TMRC. Disponível em: < http://tmrc.mit.edu/hackersref.html >.
• KENN, Peter G. W. Guia Gerencial para a tecnologia da informação: Conceitos
essenciais e terminologia para empresas e gerentes. Rio de Janeiro.
• NORTON SYMANTEC, Relatório de ameaças à segurança na Internet, 2017.
• NORTON SYMANTEC, Relatório de informações de segurança cibernética, 2016.

COMPONENTE COMPORTAMENTO E ÉTICA PROFISSIONAL – 40 horas
CURRICULAR
EMENTA
Ética, moral e valores. Normalização e conduta ética da profissão.
Mundo do trabalho: qualificação profissional e qualidade de vida
profissional. Trabalho Equipe. Relações humanas na sociedade e nas
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organizações.
1. OBJETIVO:
• Proporcionar conhecimentos sobre a conduta ética e legislação aplicada a área de
informática desenvolvendo-se como profissional atualizado e norteando a prática
profissional através dos conceitos que visa uma postura adequada ao mundo do
trabalho.
• Proporcionar uma visão atualizada do mundo do trabalho e da necessidade da
formação continuada do profissional.
• Refletir criticamente sobre o comportamento humano no contexto organizacional em
seus aspetos técnicos e éticos.
• Valorar as contribuições da psicologia para a construção de relações
interprofissionais sensibilizando para um posicionamento crítico e reflexivo do papel
do indivíduo numa sociedade voltada para o mundo do trabalho, compreendendo os
fundamentos e processos básicos do comportamento humano no contexto
organizacional em seus aspectos técnicos e éticos.
2. PROGRAMA:
• Fundamentos do comportamento humano - A Compreensão de si e do outro. O
conceito de empatia e sua importância nas relações humanas. Relações interpessoais
e desenvolvimento de trabalho em equipe.
• Comunicação e desenvolvimento interpessoal. As influências da comunicação na
empregabilidade. Desenvolvimento de lideranças e inteligência emocional no
trabalho.
• Ética - Conceito e importância. Moral e valores éticos. Aspectos históricos e
concepções contemporâneas da Ética.
• Ética Profissional. Contextualização da ética profissional; Conduta ética para o
profissional de Informática; Responsabilidade, utilidade e projeção profissional.
• Qualidade de vida e saúde mental no trabalho A influência das relações humanas nas
condições de saúde e trabalho. A invisibilidade social do trabalho. Qualidade de Vida
no Trabalho
3. REFERÊNCIAS:
• Básica
• BOFF, Leonardo, Ética e Moral: a busca de fundamentos. 7ª. Edição. Petrópolis:
Vozes, 2011. SÁ, Antônio Lopes de. Ética profissional. 9º. Edição. São Paulo: Atlas:
2010.
• ZANELLI, J. C.; BORGES-ANDRADE, J. E; BASTOS, A. V. B. (Org.). Psicologia,
organizações e trabalho no Brasil. 2. Ed. Porto Alegre: 2014.
• FARAH, Flávio. Ética da Gestão de Pessoas: Uma Visão Pratica – São Paulo: EI –
Edições Inteligentes, 2004.
• Complementar
• BOHLANDER, George. Administração de recursos humanos. São Paulo: Thomson,
2010.
• CARRETEIRO, Ronald P. O Gestor de resultados. Rio de Janeiro 2003.
• GIL, Antonio Carlos. Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais. São
Paulo: Atlas, 2006.
• MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao
estratégico. São Paulo: Saraiva, 2011
• CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a teoria geral da administração. 7ª. Ed. Rio de
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•
•
•
•

Janeiro: Campus Elsevier, 2004
VAZQUEZ, Adolfo Sanches. Ética. 22ª ed. São Paulo: Civilização brasileira. 2002.
KON, AnitaOkret. Economia do Trabalho. Qualificação e Segmentação no Brasil.
São Paulo: Editora Alta Books, 2016.
Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice
IEEE-CS/ACM Joint Task Force on Software Engineering Ethics and Professional
Practices (versão 5.2)

COMPONENTE METODOLOGIA DE PESQUISA – 50 horas
CURRICULAR
EMENTA
Normas técnicas da ABNT. Elaboração de projetos e ou pesquisas
técnicas. Metodologia para coleta de informações.
1. OBJETIVO: Desenvolver habilidades que propiciem ao estudante a compreensão dos
conceitos básicos sobre a ciência, o método científico para a elaboração de textos e pesquisa,
obedecendo ao que rezam as normas da ABNT.
2. PROGRAMA:
• CONHECIMENTO CIENTÍFICO
• Historicidade dos critérios de cientificidade.
• CIÊNCIA E CONHECIMENTO
• A definição de conhecimento. A natureza do conhecimento. Método e técnica de
eficiência nos estudos.
• LEITURA E DOCUMENTAÇÃO
• MÉTODOS E TÉCNICAS E ESTUDOS
• Resumos. Tipos de resumo. Fichamentos. Tipos de Fichamento. Fluxogramas. Tipos
de Fluxogramas
• ELABORAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS ACADÊMICOS
• Técnicas para redigir textos. Trabalhos científicos acadêmicos.
• ESTRUTURA DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS ACADÊMICOS
• Estrutura e apresentação de trabalhos científicos acadêmicos: Elementos pré-textuais.
Elementos textuais. Elementos pós-textuais. Formas de apresentação.
3. REFERÊNCIAS:
• ACEVEDO, Claudia Rosa; NOHARA, Jouliana Jordan. Monografia no curso de
administração: guia completo de conteúdo e forma. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006.
xiv, 193 p.
• LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica.
3.ed. São Paulo: Atlas, 2000. 289 p.
• RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 2 ed.
São Paulo. Atlas, 1988.183p.

COMPONENTE Trabalho de Conclusão de Curso- TCC – 150 horas
CURRICULAR
EMENTA
As práticas profissionais serão estimuladas por meio da cooperação e
interação dos estudantes visando o trabalho em equipe para repercussão
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futura no ambiente do trabalho. Essas práticas profissionais serão
registradas/apresentadas por meio da Elaboração do Projeto Final (TCC)
que consiste em Planejar um Projeto Básico de Software ou Projeto
Básico de Redes, onde o projeto de sistemas terá que apresentar as
principais metodologias ágeis, especificação de requisitos,
planejamento, gerenciamento de recursos, desenvolvimento orientado a
objetos, testes de software e fase de entrega e o projeto de redes terá que
apresentar as topologias lógica e física, descrição e layout de
cabeamento, mapeamento dos endereços IPS, resumo orçamentário e
descrição e configuração de serviços que podem ser utilizados no
projeto.
1. OBJETIVO:
• Fornecer os conceitos, técnicas e características básicas para produzir o trabalho de
conclusão de curso na área de Infraestrutura ou Desenvolvimento.
• Construir e apresentar um trabalho de conclusão de curso na área de Redes de
Computadores /Suporte com os conceitos estudados no curso.
• Implementar e apresentar um trabalho de conclusão de curso na área de
Desenvolvimento de Sistemas com os conceitos estudados no curso.
2. PROGRAMA:
O Projeto deverá ser estruturado das seguintes formas:
Projeto Básico de Redes
• OBJETIVO E ESCOPO
Apresentar uma visão clara do projeto e o escopo a ser atingido.
• PROJETO – REDE LAN
Descrever relações pertinentes à tecnologia
Apresentar Tecnologias Utilizadas
Demonstrar Diagrama Lógico
Demonstrar Diagrama de Topologia
Definir o diagrama (layout) de cabeamento
• Listar os endereços, máscara de sub-rede, a identificação dos usuários.
• PREVISÃO DE CUSTOS
Definição de Equipamentos
Definição de Mão de Obra
Resumo Orçamentário
• DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Possíveis configurações que poderão ser implementados na rede local.
Ou Projeto Básico de Software
• OBJETIVOS DO PROJETO
Objetivo Geral
Objetivos específicos
• CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
• CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA E DO NEGÓCIO
Histórico da Empresa
Atividade da Empresa
• REQUISITOS DE SOFTWARE DO SISTEMA
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•

•

•

Requisitos Funcionais
Requisitos não Funcionais
DESCRIÇÃO LÓGICA DO SISTEMA
Diagrama de Classes
Diagrama de Casos de uso
DESCRIÇÃO BANCO DE DADOS
Modelo de Entidade e Relacionamento – MER
Dicionário de Dados
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA

Em ambos projetos:
• PROJETO DE PESQUISA
Pré-textuais
Textuais
Pós-textuais
• APRESENTAÇÃO DO PROJETO EM BANCA
• TERMO DE DIREITO DE PUBLICAÇÃO
3. REFERÊNCIAS:
Básica
• Normas da ABNT
• BEZERRA, Eduardo. Princípios de Análise e Projetos de Sistemas com UML. Rio
de Janeiro: Campus, 2002.
• ENGHOLM, Hélio Júnior. Engenharia de Software na Prática. São Paulo: Novatec,
2010.
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VII) AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
A avaliação, elemento fundamental para o acompanhamento e o redirecionamento
do processo de desenvolvimento de competências estará voltada para a construção dos
perfis de conclusão estabelecidos para a habilitação profissional e as respectivas
qualificações previstas e constitui-se num processo contínuo e permanente com a utilização
de instrumentos diversificados: textos, provas, relatórios, auto avaliações, roteiros,
pesquisas, portfólios, projetos, etc., que permitam analisar de forma ampla o
desenvolvimento de competências em diferentes indivíduos e em diferentes situações de
aprendizagem.
O caráter diagnóstico dessa avaliação permite subsidiar as decisões dos Conselhos
de Classe e das Comissões de Professores acerca dos processos regimentalmente previstos
de:

classificação,

reclassificação

e

aproveitamento

de

estudos,

permitindo

orientar/reorientar os processos de recuperação contínua, da Recuperação Final e da
Progressão Parcial com Recuperação Paralela (PPRP). Estes últimos, destinados a
estudantes com aproveitamento insatisfatório, constituir-se-ão de atividades, recursos e
metodologias diferenciadas e individualizadas com a finalidade de eliminar/reduzir
dificuldades que inviabilizam o desenvolvimento das competências visadas.
Acresce-se ainda que, o instituto da recuperação final cria condições para que os
estudantes com menção insatisfatória em até 03 (três) componentes curriculares possam
fazê-la após o processo de recuperação contínua, ouvido o Conselho de Classe. Por outro
lado, o instituto da Reclassificação permite ao estudante a matrícula em módulo diverso
daquele que está classificado, expressa em parecer elaborado por Comissão de Professores,
fundamentada nos resultados de diferentes avaliações realizadas.
Também através de avaliação o instituto de Aproveitamento de Estudos permite
reconhecer como válidas as competências desenvolvidas em outros cursos – dentro do
sistema formal ou informal de ensino, dentro da educação profissional básica, técnica,
tecnológica ou do Ensino Médio – ou adquiridas do trabalho.
Conforme o Currículo em Movimento da Educação Básica: Educação Profissional
e a Distância (SEEDF, 2014a), a Educação Profissional Técnica deve desenvolver um
processo de avaliação formativo, garantindo que o estudante identifique suas dificuldades
para superá-las, por meio de feedback e de auto monitoramento promovido pelo professor.
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A avaliação deverá ser integrada, centrada na organização do processo de ensino e
aprendizagem, tanto quanto no desempenho dos educandos, de forma diagnóstica contínua
e progressiva, abrangendo todos os momentos do curso. Nessa sequência torna-se
necessário planejar a avaliação integrada antecipadamente e, em equipe, como se dará o
processo avaliativo, o que significa pensar as modalidades, os critérios. Assim, as áreas
devem planejar de forma integrada, visualizando, com clareza seus objetivos, o modo
como vão promover as aprendizagens, sem, no entanto, que cada área perca sua
especificidade. Em toda a etapa de planejamento, deve estar imbricado o processo
avaliativo como orientador. Havendo a possibilidade de que o estudante avance em uma
área e não em outra, mas, sobretudo, o estudante precisa saber que conhecimentos
construiu e o que não construiu e ser orientado sobre como progredir, como avançar,
observando-se os seguintes critérios:
•

Avaliar múltiplos aspectos do desempenho dos educandos, indo além da
aferição de conhecimentos e considerando atitudes, comportamentos,
compromisso com o estudo e com os eixos integradores;

•

Utilizar diferentes procedimentos e instrumentos de avaliação, ao longo do
curso, pesquisas, testes, trabalhos finais, para fundamentar a auto-avaliação e a
avaliação pelos colegas e pelo educador, focalizando os respectivos conteúdos
na perspectiva da vida contemporânea;

•

Adotar estratégias de ensino diversas (estudo de textos e filmes, visitas
programadas, pesquisa de campo, produção e revisão de textos escritos,
exercícios práticos e orientados, roteiros para auto-correção etc.) que dialoguem
com o mundo dos trabalhadores, micros e pequenos empresários, incentivando
sua autonomia como aprendizes, despertando seu interesse por ampliar seus
conhecimentos e suas experiências culturais;

•

Enfatizar o desenvolvimento dos objetivos propostos neste plano de curso, que
facilitem a adaptação dos trabalhadores, micros e pequenos empresários a
mudanças na realidade da organização do trabalho e da vida em sociedade;

•

Incluir espaços e tempos especialmente destinados a variadas formas de registro
pessoal e análise de suas próprias trajetórias familiares, comunitárias, escolares

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA
QNN 14 AREA ESPECIAL
TELEFONE: 3901 7545
www.etcdf.com.br

65

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia
Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Ceilândia

e profissionais, assim como das novas informações e conhecimentos
adquiridos;
•

Estimular a dimensão constituinte da prática, orientando os educandos a ler os
textos e fazer as atividades complementares, pensando na prática e, da mesma
forma, desenvolver esta prática refletindo sobre os conhecimentos que
construiu ao estudar;

•

Centrar a avaliação na organização do processo de ensino e aprendizagem,
tanto quanto no desempenho dos educandos, de maneira contínua e progressiva
abrangendo todos os momentos do curso.

● Ofertar ao estudante que demonstrar habilidades e conhecimento em um dos
componentes curriculares em qualquer tempo do curso, ainda que não tenha
obtido o conceito “Apto”, terá a possibilidade de conclusão deste componente
por meio de diferentes procedimentos e instrumentos de avaliação e
posteriormente a apreciação feita pelo Conselho de Classe, da mesma forma,
conforme prevê o Caderno de Educação de Jovens e Adultos do Currículo em
Movimento da Educação Básica que apresenta o processo avaliativo, como
fundamental para a reflexão acerca do alcance dos objetivos propostos, devendo
reconhecer as possibilidades e necessidades da aprendizagem ao longo da vida
escolar e não apenas em momentos fragmentados ou descontextualizados do
ensino-aprendizagem. Na dinâmica de vida dos jovens e adultos trabalhadores,
há a ocorrência de diversos fatores e circunstâncias que provocam a nova
interrupção de seu percurso escolar. Sendo assim, é necessário percebermos
quando a interrupção não se configura abandono ou irresponsabilidade com a
continuidade, mas sim a repetição de uma negação histórica, uma interrupção
momentânea da vida escolar com a possibilidade e esperança de um futuro
retorno (SOARES et al, 2005). Outra ação importante é a garantia do pleno
funcionamento de todas as instâncias deliberativas previstas na Lei da Gestão
Democrática, como o Conselho de Classe que tem a importante finalidade de
compreender o estudante em todos seus aspectos de aprendizagem durante e
não apenas ao final, do semestre letivo. Cabe ao Conselho de Classe avaliar e
reconduzir, quando for o caso, o processo de aprendizagem, prezando pelos
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encaminhamentos pedagógicos de forma processual e contínua, com olhar
interdisciplinar de aprendizagem e formação. O Conselho de Classe deverá
ainda propor, ações e encaminhamentos acerca das práticas avaliativas
envolvendo todos os sujeitos do processo educativo, a serem aplicadas ao longo
do semestre. Outras estratégias e formas de registro de procedimentos como o
Reconhecimento de Estudos, a Progressão Continuada, a Adaptação de
Estudos, o Registro das Aprendizagens e os Exames de Certificação, estão
detalhadas nas Diretrizes de Avaliação da SEEDF.)
A avaliação é um processo contínuo, abrangente sistemático e flexível de
obtenção e julgamento de informações de natureza qualitativa e quantitativa sobre o
ensino-aprendizagem, de forma a obter subsídios que ajudem o educador a:
- Planejar as intervenções docentes:
1. Criar formas de apoio aos educandos que apresentarem dificuldades de
aprendizagem;
2. Verificar se os objetivos propostos estão sendo alcançados;
3. Obter subsídios para a revisão da metodologia do curso.
Nessa perspectiva, espera-se que os educandos concluintes deste curso sejam capazes
de:
a. Afirmar sua dignidade como seres humanos, trabalhadores e cidadãos;
b. Utilizar a leitura e a escrita, assim como outras formas contemporâneas de
linguagem, para se informar, aprender a expressar-se;
c. Planejar e documentar, além de apreciar a dimensão estética das produções
culturais;
d. Compreender os processos sociais e os princípios científicos e tecnológicos que
sustentam a produção da vida na atualidade;
e. Utilizar tecnologias de informática necessárias à inserção cultural e
profissional;
f. Estabelecer um projeto de desenvolvimento profissional, considerando suas
potencialidades, suas necessidades de aprendizagem e as características de seu
contexto de trabalho;
g. Acessar os meios necessários para exercerem efetivamente seus direitos de
cidadania;
h. Assumir responsabilidades em relação ao seu grupo familiar e à sua
comunidade, bem como frente aos problemas que afetam o país, a sociedade
global e o planeta;
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i. Identificar problemas e necessidades de sua comunidade e participar de
iniciativas concretas visando a sua superação;
j. Refletir criticamente sobre sua própria prática;
k. Conviver e trabalhar em grupo, valorizando a diversidade de opiniões e a
resolução negociada de conflitos;
l. Afirmar valores de solidariedade, posicionando-se ativamente contra qualquer
forma de racismo e discriminação;
m. Exercer direitos e deveres da cidadania, participar de processos e instituições
que caracterizam a vida pública numa sociedade democrática;
n. Continuar aprendendo ao longo da vida, tanto pela inserção no sistema de
ensino formal quanto pela identificação e o pelo aproveitamento de outras
oportunidades educativas.
O professor tutor deve considerar e tornar evidente tudo o que os educandos
conseguiram aprender, incentivando-os, inclusive, a compreender a importância da
descoberta de novos conhecimentos, não se pautando apenas pelos seus “erros” ou seus
“desconhecimentos”.
A avaliação das atividades no ambiente virtual de ensino e aprendizagem se dará
por meio do acompanhamento do professor tutor que classificará como Apto ou Não Apto.
Além disso, de acordo com o a Resolução nº 1/2018- CEDF, nos cursos de
educação de jovens e adultos – EJA, na modalidade de educação a distância, para fins de
certificação e promoção, a avaliação do desempenho escolar será presencial e obrigatória,
segundo critérios descritos abaixo:
§ 1º A avaliação de que trata o caput destina-se somente aos estudantes matriculados e que
realizaram o curso na própria unidade escolar.
§ 2º As avaliações presenciais do desempenho escolar, para cada componente curricular, serão
realizadas por unidade ou conjunto de unidades, módulos ou séries equivalentes ao ensino
presencial, conforme o estabelecido nos documentos organizacionais.
§ 3º As avaliações presenciais devem conter questões discursivas com produção textual.
§ 4º Para avaliação dos estudantes matriculados nos cursos, a unidade escolar deve manter
banco de questões atualizado.
a) Da Aprovação
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De acordo com o Regimento Escolar do Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Ceilândia (ETC), “Na educação profissional, a verificação do
rendimento escolar compreende a avaliação de competências e habilidades adquiridas
que, associadas a saberes teóricos, resultem no saber fazer.” Nesse sentido, para fins de
avaliação do rendimento escolar, será atribuído um peso equivalente a 10,0 (dez) pontos
para cada semestre. Será considerado aprovado no final do semestre letivo, o estudante que
obtiver média igual ou superior a 5,0 (cinco), e será adotado para o desempenho final dos
estudantes, as seguintes correspondências:
SITUAÇÃO

CONCEITO

SIGLAS

CORRESPONDÊNCIA

Aprendizagens

APC

8,0 – 10,0

APP

5,0 – 7,9

ANE

0 -4,9

FINAL
Consolidadas
Aprovado/Apto

Aprendizagens
Parciais

Reprovado/Não Apto

Aprendizagens Não
Evidenciadas

A avaliação de desempenho dos estudantes da Educação a Distância, para fins de
promoção, conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou certificados, será feita no
processo, mediante o cumprimento das atividades programadas e a realização de
avaliações presenciais, a serem realizadas pela unidade escolar, segundo procedimentos e
critérios definidos neste Plano de Curso. Os resultados das avaliações presenciais de que
trata o caput devem prevalecer sobre os demais resultados obtidos em quaisquer outras
formas de avaliação.
b) Da Recuperação Contínua
Aos estudantes com dificuldades de rendimento, a escola proporcionará estudos de
recuperação contínua durante os semestres letivos, no decorrer do mesmo semestre. O
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professor tutor deverá fazer constar em seus planos de aula a forma pela qual desenvolverá
a recuperação contínua com os estudantes que não atingirem os objetivos propostos.
Fica a critério do professor tutor, juntamente com a Coordenação do Curso,
estabelecer os instrumentos que serão utilizados na realização da recuperação contínua, de
forma a atender às peculiaridades dos componentes curriculares. Estes instrumentos
poderão ser na forma de exercícios, seminários, trabalhos, auto-avaliação, entre outros.
De acordo com o Regimento do Centro de Educação Profissional - Escola
Técnica de Ceilândia (ETC), a recuperação contínua não pressupõe a realização de provas
específicas com a finalidade de alterar notas já obtidas.

c) Da Recuperação Final
O estudante com rendimento inferior a 5,0, em no máximo 3 (três) componentes
curriculares, terá direito à recuperação final, conforme o Regimento Escolar do Centro de
Educação Profissional - Escola Técnica de Ceilândia (ETC). Assim, o estudante será
encaminhado à recuperação final, a critério do Conselho de Classe, mediante análise
circunstanciada de cada caso.
O estudante é promovido quando, após a recuperação final, obtiver em cada
componente curricular nota igual ou superior a 5,0 (cinco). A nota da recuperação final
substitui o resultado anterior, expresso pela média final, se maior.
É de responsabilidade direta do professor tutor, sob o acompanhamento da
Coordenação/Supervisão, definir os conteúdos e os objetivos a serem avaliados na
recuperação, seja na forma contínua, seja na final.
d) Da Progressão Parcial com Recuperação Paralela (PPRP)
É adotado o regime de dependência que assegura ao estudante prosseguir os
estudos no módulo imediatamente subsequente, quando o seu aproveitamento no módulo
anterior for insatisfatório em até 03 (três) componentes curriculares, conforme art. 172 do
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Regimento Escolar do Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Ceilândia
(ETC).
A progressão parcial com Recuperação Paralela se dará da seguinte forma:
1- Da quantidade de componentes curriculares e pré-requisito: o estudante poderá estudar
até três componentes curriculares, conforme a legislação vigente; este processo será
aplicado para todas os componentes curriculares, desde que não sejam pré-requisitos
para cursar o componente curricular do módulo subsequente.
2- Do conteúdo: será disponibilizado ao estudante no AVA. Preferencialmente, o
conteúdo que não foi verificado o avanço, este conteúdo poderá ser pesquisado, pelo
professor tutor, na sala virtual e avaliação presencial do semestre anterior.
3- Da sala virtual: o estudante será inserido em uma sala de aula virtual específica do
componente curricular em que não avançou no conteúdo, ou em uma sala de aula
virtual com grupo de componentes curriculares; este critério se dará a partir da
necessidade pedagógica do estudante e decidido por seus professores em conjunto com
a coordenação.
4- Do encontro presencial: o estudante poderá ser atendido pelo professor tutor a qualquer
tempo para sanar suas dúvidas; a critério do professor tutor poderá(ão) ser agendado(s)
encontro(s) presencial(is) e posteriormente registrados.
5- Do período: dentro do semestre letivo, os professores tutores, juntamente com a
coordenação, escolherão um período de acordo com a necessidade de seus estudantes,
em tempo hábil para a comunicação entre as partes; e que, este prazo seja suficiente
para estudo, pesquisa, avaliação e encontro com o professor tutor, presencial ou
virtualmente.
6- Do registro: considerar-se-á o previsto no parágrafo 3, do Artigo 172, do Regimento
Escolar do Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de Ceilândia (ETC). “A
dependência deve ser registrada em ata própria e na ficha individual do estudante.”
7- Casos Omissos: Serão resolvidos, ouvido o Conselho de Classe.
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VIII) PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS
ESTUDANTES

O abandono e a retenção escolar são considerados um problema multifatorial que
faz parte do contexto educacional, e suas consequências podem comprometer a vida
profissional do estudante.
O estudante que fica retido no mesmo componente curricular por muito tempo,
tende a evadir-se da unidade escolar, interrompendo a sua formação e expondo-se à
vulnerabilidade social.
Com a finalidade de promover a permanência e o êxito escolar do estudante, a
unidade escolar utiliza as estratégias relacionadas abaixo:
•

Identificar os indicadores quantitativos da retenção e abandono/evasão, por meio de
relatórios emitidos pela Secretaria Escolar, com análise da Coordenação Pedagógica;

•

Identificar as possíveis causas da retenção e abandono/evasão escolar, por meio de
diagnóstico qualitativo a ser desenvolvido com os estudantes, os docentes e com toda
equipe técnica e pedagógica da unidade escolar;

•

Identificar os cursos de maior índice de abandono/evasão e definir estratégias
adequadas a serem aplicadas, a fim de minimizar o problema;

•

Envolver os profissionais docentes da unidade escolar na análise dos fatores prováveis
que podem influenciar a falta de interesse do estudante em determinado componente
curricular do curso, levando-o a fazer uma reflexão contínua sobre a sua prática
pedagógica;

•

Promover monitorias e criar grupos de estudos, oportunizando ao estudante em risco
de retenção, superar suas dificuldades evidenciadas no decorrer do processo de ensino
e aprendizagem.
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IX) AVALIAÇÃO DO CURSO

A avaliação do curso é um instrumento importante para aprimorar a qualidade de
ensino, da gestão acadêmica e para fortalecer o comprometimento social da unidade
escolar. Assim, buscando manter e aperfeiçoar a qualidade dos serviços prestados na área
educacional, a unidade escolar realiza, ao final de cada módulo do curso, uma avaliação do
processo educacional, por meio da aplicação de um formulário virtual, disponibilizado para
os professores-tutores, estudantes e representante (s) da comunidade, onde poderão opinar
sobre o processo educacional como um todo.
Após tabulados, a análise dos resultados será discutida pela equipe pedagógica nas
reuniões do Conselho de Classe, com o propósito de compartilhar experiências, sugestões e
avaliações dos pontos positivos e negativos, com o objetivo de proporcionar o
aprimoramento do referido curso.
Outros momentos se darão dentro das reuniões pedagógicas rotineiras, nas quais se
promoverá momentos para reflexão do fazer pedagógico e, se necessário, intervenções
pontuais e imediatas com a finalidade de melhorar o curso em andamento.
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X) CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTOS DE ESTUDOS, DE
CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES
O aproveitamento de estudos, de conhecimentos e de experiências anteriores,
obedecerá aos seguintes critérios e especificações:
•

O estudante interessado em obter aproveitamento de estudos em algum dos
Componentes Curriculares organizados na grade horária dos cursos ofertados deverá,
mediante preenchimento de requerimento emitido pela secretaria escolas, indicar o
Componente Curricular, no qual requer o aproveitamento e anexar, conforme o caso,
documentos comprobatórios para avaliação e deliberação de seu pedido.

•

Caberá à Banca Examinadora, composta por um membro de direção, pelo Chefe de
Secretaria e por um professor devidamente habilitado no componente curricular, objeto
do requerimento, deferir ou indeferir a solicitação do estudante-requerente.

•

Os processos de solicitação para aproveitamento de estudos ocorrerão uma vez por
semestre nos cursos técnicos nível médio, de organização semestral.

•

O requerente não poderá levar consigo a avaliação ou qualquer outro recurso didáticopedagógico utilizado durante a realização de sua avaliação. Caberá à Secretaria de
Registros Escolares arquivar qualquer documento ou material utilizado na avaliação do
requerente.
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XI) CRITÉRIO DE CERTIFICAÇÃO DE ESTUDOS E DIPLOMAÇÃO
A unidade escolar expedirá o Diploma de técnico de nível médio de Técnico em
Informática integrado à Educação de Jovens e Adultos, na modalidade de Educação a
Distância, do Eixo tecnológico Informação e Comunicação, ao estudante que concluir com
aprovação a carga horária total do curso de 2.160 ( dois mil, cento e sessenta) horas.
O itinerário de formação dessa proposta oferece 3 (três) saídas intermediárias, fazendo
jus ao certificado de Qualificação Profissional, mediante conclusão dos:
Módulo I , com carga horária de 576 (quinhentos e setenta e seis) horas, o estudante fará jus à
certificação de Operador de Computador.
Módulo I + Módulo II, com carga horária de 1.104 (hum mil, cento e quatro) horas, o
estudante fará jus à certificação de Instalador e reparador de redes de Computadores.
Módulo I + Módulo II + Módulo III, com carga horária de 1.632 (hum mil, seiscentos e trinta
e duas) horas, o estudante fará jus à certificação de Montador e Reparador de Computador.
A expedição dos certificados de qualificação profissional e do diploma, referentes aos
itinerários formativos e à conclusão do curso mencionado, estarão sob a responsabilidade do
CEP - ETC.

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA
QNN 14 AREA ESPECIAL
TELEFONE: 3901 7545
www.etcdf.com.br

75

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia
Centro de Educação Profissional – Escola Técnica de Ceilândia

XII) RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS
A infraestrutura mínima necessária para a efetivação dos componentes curriculares
com qualidade estará em conformidade com aquela descrita no Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos (BRASIL, 2016), a saber: Biblioteca e videoteca com acervo específico e
atualizado, laboratório de informática com software de apoio à análise e de
desenvolvimento de sistemas de informação, laboratório de manutenção de hardware,
laboratório de redes de computadores. A unidade escolar dispõe também de estúdio para
gravação de vídeo-aulas.
O quantitativo de docentes e profissionais para o curso depende da quantidade de
turmas que forem formadas na ocasião de sua oferta. Cabe à Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal providenciar os profissionais docentes e o pessoal técnico,
administrativo e de apoio, por meio de concursos públicos e contratos temporários, de
acordo com as habilitações e aptidões exigidas para cada componente curricular, conforme
a legislação vigente.
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XIII) PLANO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
O curso técnico de nível médio de Técnico em Informática Integrado à Educação
de Jovens e Adultos, na modalidade de Educação a Distância não exige o cumprimento de
estágio curricular supervisionado em sua organização curricular.

Ceilândia, 17 de março 2020
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