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Os  institutos  federais,  criados  pela  Lei  n.º  11.892/2008  são  frutos  do  Plano  de

Desenvolvimento  da  Educação  (PDE),  como  um  novo  modelo  de  instituição  nascida  da

necessidade de expandir e oferecer mais oportunidades na Educação Básica e Superior, além de

oferecer novas perspectivas para a Educação Profissional e Tecnológica nas várias modalidades

de ensino e suas formas de articulação neste caso em voga com a Educação de Jovens e Adultos

e na forma integrada, respectivamente.

Como forma de historicizar um pouco a trajetória do campus Araguaína, achamos por

bem, remontar a sua implantação, qual aconteceu por meio da federalização da Escola Técnica

Estadual de Enfermagem de Araguaína. E reportar a isso nos faz pensar na função social da

Educação  Profissional  seja  na  esfera  estadual  ou  federal.  Ambas  são  intercomplementares

quando  procuram  promover  uma  educação  científico–tecnológica  e  humanística,  visando  à

formação  integral  do  profissional-cidadão  crítico  reflexivo,  competente  técnica  e  eticamente

comprometido efetivamente com as transformações sociais, políticas e culturais e em condições

de atuar  no mundo do trabalho na perspectiva da edificação de uma sociedade mais  justa  e

igualitária,  por  meio  da  formação  inicial  e  continuada  de  trabalhadores  e  da  Educação

Profissional  Técnica  de  Nível  Médio,  quiçá  na  Educação  de  Jovens  e  Adultos  onde  ainda

infelizmente o Tocantins logra nas classificações nacionais um índice baixo de escolaridade e

com vagas no mercado de trabalho onde o trabalhador fica a margem do processo.

Vale salientar que o curso em questão vai ao encontro de se tentar sanar esse déficit,

corroborando assim com as finalidades do IFTO - Campus Araguaína, a saber, a incumbência de

formar e qualificar profissionais, nos vários níveis e modalidades de ensino, para os diversos

setores  da  economia.  Realizar  pesquisas  e  desenvolvimento  de  novos  processos,  produtos  e

serviços,  em  estreita  articulação  com  os  setores  produtivos  e  a  sociedade,  oferecendo

mecanismos  para  a  educação  por  meio  de  um  Ensino  Técnico  Profissional  neste  PPC  um

qualificação ou formação inicial e continuada de trabalhadores.
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Aproveitamos essa apresentação para falar um pouco sobre as instalações, sendo que isso

será detalhado de forma mais sistematizada no item instalações e equipamentos. 

Quanto à localização do campus estamos situado na Rua Amazonas Qd 56 Lt 01, esquina

com a Rua Paraguai, setor Cimba, e ocupamos todo o espaço físico da Quadra 56. Nesse local

estão  construídos  03  (três)  blocos  que  abriga  os  setores  administrativos,  as  salas  de  aulas,

laboratórios, auditório e biblioteca. Enfatizamos que em 2013 teremos a inauguração de um novo

prédio com 12 (doze) salas de aulas, sala para o grêmio estudantil, sala de reprografia, espaço de

convivência todos com respeitando a lei de acessibilidade as pessoas que apresentem alguma tipo

de deficiência, dando continuidade assim ao projeto de expansão do  campus o que trará mais

conforto aos educandos da Educação de Jovens e Adultos.

Dando continuidade a apresentação, passamos ao Projeto Pedagógico do Curso  - PPC

que ora pretendemos ofertar em 2013. 

Neste sentido este documento vem dentre suas várias propostas servir como subsídio para

auxiliar a comunidade educativa na organização, regulação e acompanhamento das atividades

pedagógicas do Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado

ao Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) –

Campus Araguaína. 

Com uma carga horária total de cerca de 1.400 horas distribuídas em 2 anos, o curso do

eixo tecnológico de informação e comunicação terá suas aulas ofertadas a comunidade na forma

presencial, turno noturno. Serão ainda disponibilizadas 40 vagas anuais para o público maior de

18 anos que não tenha concluído o Ensino Médio.
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1. JUSTIFICATIVA

Desde  meados  do  século  XX,  com  o  desenvolvimento  dos  grandes  sistemas

computacionais,  encontramo-nos  inseridos  na  chamada  era  “digital”,  da  informação  e  da

comunicação.  O  processo  de  globalização  da  economia  mundial  exigiu  a  diminuição  das

distâncias, a rapidez nas comunicações e a agilidade nas informações, e isso só foi possível com

o imenso progresso experimentado pelas tecnologias de comunicação. 

Durante  os  anos  1990,  com  a  consolidação  do  modelo  neoliberal  no  Brasil  e  a

disseminação  das  utilidades  da  informática  nos  diversos  setores  da  vida  social,  cultural  e,

sobretudo,  econômica,  assistimos  a  uma verdadeira  proliferação  dos  microcomputadores  em

nosso país. O computador passou a se fazer presente no trabalho, nos bancos, nas lojas, nos

supermercados (além de outros lugares) e, mais importante ainda, em nossas próprias casas, se

transformando em um componente essencial em nossas vidas.

Atualmente,  devido  a  essa  inserção  plural  dos  computadores  em nosso  cotidiano,  os

indivíduos que não ostentam o menor domínio sobre o manuseio dessas máquinas enfrentam

grandes dificuldades, seja no momento de sacar montante em dinheiro de caixas eletrônicos, seja

na  ocasião  de  se  inscrever  em  processos  seletivos,  seja  em  recadastramentos  de  diversas

naturezas, isto é, de participar efetivamente das diferentes situações impostas pela vida social.

Dentro desse contexto, é preciso reconhecer que, embora o poder público, por meio de

suas instituições de ensino ou por meio de programas sociais, esteja buscando democratizar o

acesso  da  população  a  essas  tecnologias,  uma  considerável  parte  dos  cidadãos  brasileiros

encontra-se alijada  desse circuito  de comunicação.  No entanto,  no decorrer  dos  anos 1990 e

início do novo milênio, com a popularização da “informática”, as escolas, privadas ou públicas,

se  imbuíram  da  responsabilidade  de  incluir  seus  educandos  nessa  nova  realidade  mundial,

tornando o contato com os microcomputadores algo corriqueiro a essa geração. Hoje, é muito

comum encontrarmos crianças, de quatro a seis anos, que já possuem um domínio mínimo na

utilização de computadores, habilidade que será aperfeiçoada com o decorrer de sua vida escolar.

8

Rua Paraguai, esquina com a Av. Amazonas
Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba
Cep. 77.826-170 Araguaína – TO
Contato: (063) 3412-1905



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA

Por  outro  lado,  as  gerações  anteriores,  que  não  vivenciaram  essa  formação  escolar

“digital”, bem como os indivíduos que não tiveram oportunidades ou condições econômicas para

se integrarem a essa realidade, acabaram sendo excluídos do acesso a esse tipo de ferramenta.

Como resultado dessa situação, observamos cidadãos que, privados dessa habilidade, encontram

abissais dificuldades, tanto no mercado de trabalho, quanto em simples situações do dia-a-dia, o

que gera aparente repulsa por parte desses indivíduos a esses recursos tecnológicos, tendo em

vista que desconhecem os procedimentos para utilizá-los.

Considerando, ainda, que nessa “Era da Informação”, a rápida evolução da tecnologia,

estimulada  por  um  crescente  consumo  generalizado,  fez  com  que  os  microcomputadores

dominassem  a  maioria  absoluta  das  operações  inerentes  ao  mundo  produtivo,  a  saber,  na

indústria, no comércio, na prestação de serviços, ou até mesmo no campo, torna-se imperativo

que qualquer profissional, independente da área em que atue, consiga adquirir uma bagagem de

conhecimentos tecnológicos para que atinja a eficiência exigida pelo mercado de trabalho. Em

que  pese  à  existência  dessas  cobranças  por  parte  do  mundo  profissional,  encontramos  um

número considerável de trabalhadores que, por não dominarem essas técnicas, acabam não sendo

absorvidos pelo mercado de trabalho, ou encontram obstáculos para seu progresso profissional. 

O ordenamento jurídico educacional brasileiro assegura como direito público subjetivo o

acesso ao ensino fundamental, inclusive para aqueles que não tiveram a oportunidade de cursá-lo

na idade própria, entendendo que esse nível de escolarização é o mínimo necessário para o início

da construção de uma cidadania plena. No pari passu Gomes (2012), mais que isso, defende que

o ensino médio gratuito seja progressivamente universalizado. (Constituição Ferderal, art. 208,

incisos I e II).

Continuando temos na parte que trata da Educação de Jovens e Adultos o argumento que

pese em reparar a dívida histórica e social relacionada a uma parte da população brasileira, que

teve  negado  o  direito  à  educação;  possibilitando  seu  reingresso  no  sistema  educacional,

oferecendo-lhe  melhoria  nos  aspectos  sociais,  econômicos  e  educacionais  na  busca  de  uma

educação permanente, diversificada e universal.
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A proposta  do  curso  em pauta  atua,  especificamente,  sobre  esta  gama  da  população

brasileira, em especial, a de Araguaína e municípios limítrofes, que ficaram a margem do acesso

a  essas  tecnologias  computacionais  da  escolaridade,  e  que,  portanto,  enfrentam  sérias

dificuldades  no  trato  desses  instrumentos  de  comunicação/informação,  seja  no  dia-a-dia  e,

principalmente, no ambiente de trabalho. Neste sentido, esta qualificação, que se apresenta sob a

forma de educação continuada por meio da integração entre Educação Profissional  e Ensino

Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos, parte de uma orientação multidisciplinar-

integrada,  ou  seja,  uma  formação  profissional,  voltada  para  o  domínio  e  incorporação

tecnológica,  que  integrada  à  formação  geral,  contribua  para  a  constituição  de  indivíduos

preparados para o mercado/mundo do trabalho e para a cidadania, em síntese, cidadãos críticos e

questionadores,  conscientes  de  seu  papel  na  sociedade,  capazes  não  só  de  escolherem seus

representantes  políticos,  como  também  de  participarem  de  movimentos  sociais  e  de  se

envolverem com temas e questões que dizem respeito ao mundo em que vivem, seja em âmbito

local, nacional ou global.

ESTUDO REALIZADO PELA COMISSÃO FRENTE AOS ARRANJOS PRODUTIVOS

LOCAIS (APLS)

A  Comissão  de  reformulação  do  Projeto  Pedagógico  do  Curso  Operador  de

Computadores fez levantamento de dados relacionado ao curso de informática para verificar a

demanda do curso. Segundo a Comissão há demanda para o curso com base nos dados abaixo: 

Nos  quadros  2,  3  e  4  observam-se  o  potencial  do  desenvolvimento  do  estado  do

Tocantins e da área de tecnologia da informação:
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Quadro 2 – Produto Interno Bruto no estado do Tocantins

Fonte: Núcleo de Desenvolvimento Regional (NDR) da Universidade Federal do Tocantins (UFT) - 2010

Quadro 3 – Dados sobre internet

Fonte: Confederação Nacional das Indústrias (CNI), 2011

Quadro 4 – Produto Interno Bruto da Informática no Brasil
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Fonte: IBGE, 2010 (Elaborado pelo Ministério da Fazenda)

Com base nos dados apresentados justifica-se a oferta do Curso de Formação Inicial e

Continuada  em  Operador  de  Computador  Integrado  ao  Ensino  Médio  no  IFTO/Campus

Araguaína.  

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

O Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao

Ensino Médio tem como objetivo geral proporcionar aos educandos uma formação na área de

Informática integrada a formação geral (Base Nacional Comum e parte Diversificada).
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2.2 Objetivos Específicos

 Formar  profissionais  competentes  e  responsáveis,  para  atuarem  junto  a  empresas,

fundações, autarquias, órgãos públicos, auxiliando-os nos serviços e atividades inerentes

a sua função de operação e manutenção básica de computadores. 

 Desenvolver a habilidade de operar equipamentos com sistemas operacionais Linux ou

Windows,  executando  aplicativos  básicos,  tais  como:  Editores  de  Texto  e  Planilhas

Eletrônicas;

 Apreender conhecimentos sobre as origens e aplicações da internet e capacidade para

realizar manutenção básica e preventiva em computadores; 

 Adequar  seu  currículo  às  tendências  do  mundo  do  trabalho,  contextualizando  os

conteúdos das unidades curriculares à realidade; 

 Desenvolver no curso um ensino baseado na prática, visando a ação profissional, com

uma metodologia de ensino que contextualiza e põe em ação o aprendizado;

 Formar profissionais capazes de tomar decisões no competitivo mundo do trabalho e de

internalizarem valores de responsabilidade social, justiça e ética profissional.

 Formar  pessoas,  de  maneira  a  desenvolver  valores  e  competências  necessárias  à

integração de seu projeto individual ao projeto da sociedade em que se situa; 

 Aprimorar  o  educando  como  pessoa  humana,  incluindo  a  formação  ética  e  o

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 Preparar e orientar o educando na formação básica para a sua integração ao mundo do

trabalho, com as competências que garantam seu aprimoramento profissional e permitam

acompanhar as mudanças que caracterizam a produção no nosso tempo; 

 Desenvolver as competências para continuar aprendendo, de forma autônoma e crítica,

em níveis mais complexos de estudos.
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3. REQUISITOS DE ACESSO

O ingresso no Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador

Integrado ao Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens e Adultos dar-se-á por meio de

processo seletivo, para educandos que tenham concluído o ensino fundamental ou comprovação

equivalente maiores de 18 anos, sendo vedada a matricula ou permanência no programa aquele

educando que tenha concluído o ensino médio.

As  inscrições  para  o  processo  seletivo  serão  realizadas  exclusivamente  no  campus

Araguaína,  seguindo  o  Edital  Público  a  ser  lançado,  bem  como  as  determinações  da  Lei

12.711/12, que estabelece os sistemas de cotas nas instituições federais de ensino.

O processo seletivo será divulgado por meio de edital, publicado na Imprensa local e

demais  meios  de  comunicação,  com  indicação  dos  requisitos,  condições  e  sistemática  do

processo, além do número de vagas ofertadas. 

O processo seletivo será organizado a partir de uma comissão constituída pela Direção

Geral do campus tendo em suas funções: a construção e publicação do Edital, o planejamento, a

coordenação, a divulgação.

A  organização  desse  processo  acontece  por  meio  de  uma  única  etapa,  com

preenchimento  de  questionário  socioeconômico  sendo facultada  comissão  a  possibilidade  de

constar outras etapas desde que prevista em edital.

Os critérios a serem analisados no questionário, entre outros, abordam: capacidade de

expressão escrita e condições socioeconômicas ou outras a serem definidas em edital.

Faculta-se a comissão a adoção do sorteio como forma de processo seletivo.

4. PERFIL DO EGRESSO:

Espera-se que ao final do curso o educando/egresso seja capaz de: 

 Consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental e médio,

possibilitando o prosseguimento de estudos em Nível Superior;
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 Continuar  aprendendo,  de  modo  a  ser  capaz  de  se  adaptar  a  novas  condições  de

ocupação  ou aperfeiçoamento  posteriores,  quiçá  propondo inovações  nos  processos

produtivos;

 Aprimorar-se como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da

autonomia intelectual e do pensamento crítico;

 Compreender os fundamentos  científico e tecnológicos dos processos produtivos,

relacionando a teoria com a prática.

Além disso esperar-se que o operador de computador seja capaz de:

 Utilizar aplicativos de escritório e utilitários na edição de textos;

 Elaborar planilhas eletrônicas, apresentação de slides e compactação de arquivos;

 Pesquisar e navegar na internet;

 Usar correio eletrônico;

 Instalar e configurar sistema operacional, aplicativos de escritório e periféricos;

 Organizar a entrada e saída de dados em sistemas de informação;

 Selecionar programas de aplicação a partir da avaliação do usuário, de acordo com as

normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde.

5 – COMPETENCIAS E HABILIDADES:

Além das competências e habilidades contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais de

cada componente curricular espera-se que o operador de computador constitua-se como

sujeito competente:
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 compreendendo e usando os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como

meios  de organização cognitiva  da realidade  pela  constituição  de significados,

expressão, comunicação e informação;

 confrontando opiniões  e pontos de vista  sobre as diferentes  linguagens e suas

manifestações específicas;

 analisando,  interpretando  e  aplicando  os  recursos  expressivos  das  linguagens,

relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização

e  estrutura  das  manifestações,  de  acordo  com  as  condições  de  produção  e

recepção;

 compreendendo e usando a Língua Portuguesa como língua materna, geradora de

significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade;

 conhecendo e usando língua(s) estrangeira(s)  moderna(s) como instrumento de

acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais permitindo a integração

entre povos e culturas;

 entendendo  os  princípios  das  tecnologias  da  informação,  associá-las  aos

conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte e aos problemas

que se propõem solucionar;

 entendendo  a  natureza  das  tecnologias  da  informação  como  integração  de

diferentes  meios  de  comunicação,  linguagens  e  códigos,  bem  como  a  função

integradora, que elas exercem na sua relação com as demais tecnologias;

 entendendo o impacto das tecnologias da informação na sua vida, nos processos

de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social;

 aplicando  as  tecnologias  da  informação  na  escola,  no  trabalho  e  em  outros

contextos relevantes para sua vida.

E como habilidades consiga:

 Identificar o funcionamento e relacionamento entre os componentes de computa-

dores e seus periféricos; 

 Instalar e configurar computadores, periféricos e softwares. 
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 Analisar e operar os serviços e funções de sistemas operacionais; 

Selecionar programas de aplicação a partir da avaliação das necessidades do usuá-

rio; 

Elaborar planilhas eletrônicas, apresentação de slides e compactação de arquivos;

 Pesquisar e navegar na internet;

 Usar correio eletrônico;

 Organizar a entrada e saída de dados em sistemas de informação.

O Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao

Ensino Médio busca ainda preparar profissionais para atuarem no mercado de trabalho formal ou

informal, em atividades relacionadas à informática.
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6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR:

A organização curricular do Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de

Computador Integrado ao Ensino Médio contempla os princípios da legalidade determinados nos

Parâmetros  Curriculares  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos(EJA),  nas  Diretrizes  Curriculares

Nacionais para o Ensino Médio e Educação Profissional e no ordenamento jurídico educacional

brasileiro.

Entende-se que a educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino específica,

uma vez que boa parte dos educandos são trabalhadores e pais de família, logo a organização

curricular deve ser pensada e executada neste contexto.

Para a operacionalização desta proposta, é desejável que as práticas docentes sejam

contextualizadas e que levem em conta as experiências e conhecimentos dos educandos, que

trabalhe com temas geradores como propõe FREIRE,(1990). 

O planejamento deve ser participativo, em que o trabalho docente seja concebido e

vivenciado  por  meio  de  ações,  que  se  sustentem  na  essência  do  trabalho  coletivo,

contemplando  práticas  interdisciplinares,  transdisciplinares  e  transversais

contextualizadas. Com essa compreensão um mesmo conteúdo poderá ser trabalhado por

vários  professores  com enfoques  diferentes,  mas  que  encaminha à  formação  integral  e

profissional do educando.

Esta percepção é fundamental para que o trabalho como princípio educativo se efetive e

materialize os pressupostos que dão sustentação ao currículo integrado.

Nesta proposta de curso, a integração entre currículos se dá pela organização de uma base

de conhecimentos científicos e tecnológicos em uma mesma matriz que contém dois núcleos: um

dito, Formação Geral (Base Nacional Comum e Parte Diversificada) que caracteriza a Educação

Básica, integrando as componentes das áreas de conhecimento do Ensino Médio (Linguagens,

Matemática,  Ciências  Naturais  e  Ciências  Humanas)  e  outro,  chamado Núcleo  Técnico,  que

caracteriza a Educação Profissional, que é composto pelos componentes específicos da área de

conhecimento Curso.
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6.1 Matriz Curricular

O Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao

Ensino  Médio  está  organizado  em  regime  anual  com  uma  carga  horária  total  de  1.400,4h

distribuída da seguinte maneira: 1.200,3h para as componentes da formação geral; 200,1h para as

componentes de formação inicial e continuada do curso Operador de Computadores.

Tabela 1 – Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio.
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Componentes

CH/Anual
CH Total

1º ano 2º ano

a/s H/r a/s H/r H/r

Linguagens

Língua Portuguesa 2 66,7 3 100 166,7

Artes 2 66,7   66,7

Inglês 2 66,7   66,7

Espanhol   1* 33,3 33,3

Educação Física   2 66,7 66,7

Matemática Matemática 3 100 2 66,7 166,7

 
Ciências da Nature-

za

 

Biologia 2 66,7 2 66,7 133,4

Física   2 66,7 66,7

Química 2 66,7   66,7

 
Ciências Humanas

 
 

História 2 66,7 2 66,7 133,4

Geografia 1 33,3 2 66,7 100

Sociologia 2 66,7 1 33,3 100

Filosofia 1 33,3 1 33,3 66,6

Aulas semana 19 17 1200,3

Somando com a carga horária do componente Espanhol 1233,6
 

E
du

ca
çã

o
P

ro
fi

ss
io

n
al

 Informática Básica 2 66,7 66,7

Internet – Conceitos e Práticas 2 66,7 66,7

Suporte e Manutenção em Computadores 2 66,7 66,7

Aulas semana 2 4 200,1

Total de Aulas/Ano 21 22 1400,4

Somando com a carga horária do componente Espanhol 1433,7

* Componente Optativa

6.2 Metodologia:
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Metodologia proposta para desenvolver o currículo do curso PROEJA é a dialógica.

Entende-se que às aulas devem ser significativas, conduzidas a partir de temas geradores, como

propõe  a  Pedagogia  Freiriana.   O  professor  deve  levar  em  conta  a  bagagem  cultural e  as

particularidades de cada educando do EJA/PROEJA ao preparar suas aulas. Pois, entende-se que

o educando EJA/ PROEJA, são em sua maioria trabalhadores que estão retornando a escola em

busca de ressignificação de saberes. Assim sendo, é necessário que todo o currículo do curso seja

desenvolvido a partir dos contextos e das vivências dos educandos, para que a aprendizagem

deles seja de fato significativa. 

Para  tanto  é  necessário  que  aconteça  reunião  pedagógica  periodicamente  com toda  a

equipe  docente  e  pedagógica  para  refletir  as  questões  próprias  da  modalidade  de  ensino

sugerindo-se para a execução da proposta integrada uma vez ao mês ou bimestralmente.

O acompanhamento pedagógico deve ser efetivo e diário, pois sabe-se que o público do

EJA/PROEJA precisa do olhar pedagógico mais próximo, pois são em sua maioria trabalhadores,

pais,  mães,  donas de casa que,  por razões diversas,  entre  elas,  cansaço, falta  de tempo para

estudar acabam por evadir.  Neste sentido é necessário, que a equipe pedagógica e os docentes

que trabalham com o público EJA façam este trabalho de acompanhamento diário.

A metodologia proposta para desenvolver o currículo deverá:

a) conduzir à aprendizagem significativa;

b) trabalhar com temas geradores;

c) dar ênfase ao que o educando já sabe não a suas faltas;

d) ter sentido de diversidade e não de homogeneidade;

e) buscar metodologias de ensino cujas ações promovam aprendizagens mais signifi-

cativas e sintonizadas com as exigências dos atuais empreendimentos produtivos. 

f) levar a participação do educando no processo de aprendizagem de forma interati-

va.

A realização das aulas das disciplinas ocorrerá de forma anual, acontecendo 4 aulas por

dia, totalizando 21 aulas por semana, sendo que uma aula ocorrerá aos sábados ou nos contra-
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turnos,  conforme disponibilidade  da  instituição,  ou conforme possibilidade  utilizando-se as

Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs – por meio de plataformas de aprendizagem.

As unidades curriculares de Artes e Educação Física serão ministradas, respectivamente,

nos primeiro e segundo ano, aos sábados, sendo que isso poderá ser flexibilizado, conforme as

oportunidades educacionais incluindo outros componentes, visando um tratamento isonômico

entre as áreas do saber.

A unidade curricular Espanhol (de caráter optativo para o estudante) ocorrerá em encon-

tros presenciais aos sábados ou conforme logística do campus, sendo ofertado 33,3 horas no se-

gundo ano cabendo possibilidade de idêntifico tratamento elucidado no parágrafo anterior.

A escolha da unidade curricular optativa ocorrerá no ato da matrícula.

6.3 Estratégias Pedagógicas:

a) Exercícios;

b) Aulas expositivas;

c) Práticas em laboratórios;

d) Visitas técnicas as empresas;

e) Interpretação e discussão de textos técnicos;

f) Apresentação de vídeos técnicos;

g) Apresentação de seminários;

h) Trabalhos de pesquisa;

i) Trabalhos em equipe;

j) Outras possibilidades educacionais.

6.4 Estrutura Integrada:

O Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computadores, Integrado

ao  Ensino  Médio,  na  modalidade  Educação  de  Jovens  e  Adultos  obedece  ao  disposto  no

ordenamento jurídico educacional brasileiro. A organização curricular tem por características:
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 Incluir socialmente o jovem e adulto que não tiveram acesso à educação na idade

própria;

 Letrar digitalmente o educando do curso Operador em Computadores;

 Oferecer estrutura curricular que evidencie as competências da área profissional e

Matriz  curricular  do  curso  de  Formação  Inicial  e  continuada  em  Operador  de

Computadores e Formação Geral, ambas sob o olhar de pedagogia freiriana – temas

geradores.

 

O Curso de Formação Inicial  e continuada em Operador  de Computadores,  Integrado ao

Ensino  Médio,  com uma  carga  horária  total  de  1.400,4  horas  com duração  de  dois  anos  e

funcionamento em período noturno e diurno nas aulas que acontecerão aos sábados. Contem

componentes curriculares da formação geral, e componentes curriculares da base específica do

curso  de  Formação  Inicial  e  Continuada  em Operador  de  Computadores.  Outra  informação

importante diz respeito ao horário, pois o curso funcionará no período noturno com aulas de

cinquenta  minutos  e  dez  minutos  de  intervalo.  Faculta-se  conforme  as  oportunidades

educacionais a possibilidade de alteração desta formatação a priori desde que os mínimos legais

sejam respeitados, bem como a vontade da maioria dos educandos.

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

componentes  curriculares  são  ofertadas.  Nela  temos  informações  da  carga  horária  anual  e

semanal  das  componentes  curriculares.   Além  disso,  em  sua  organização  consideramos  as

demandas do mercado de trabalho com possibilidades de desenvolvimento local, a necessidade

econômica da região e as especificidades da formação inicial e continuada do curso.

No  que  diz  respeito  aos  temas  transversais  preconizados  no  ordenamento  jurídico

educacionais brasileiro trabalharemos da seguinte forma:

Item Temática Dispositivo Legal Componentes

01 Culturas  afro-brasi-
leira e indígena

Leis  nº
9394/1996,10.639/2003,
11.645/2008  e  a  Res.
CNE/CP  nº  1,  de

a) Artes             b) Língua Portuguesa

c) Historia         d) Geografia
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17/06/2004.

02 Estatuto do Idoso Lei nº 10.741/2003 a) Sociologia       b) Filosofia

03 Inclusão  (necessida-
des  específicas  e  di-
versidade)

Lei nº 9394/1996 a) Sociologia       b) Filosofia

c) História           d) Biologia 

e) Educação Física

04 Educação Ambiental Lei nº 9.795/1999 a) Biologia           b) Geografia

05 Educação  para  o
Trânsito

Lei nº9.503/1997 a) Geografia        b) Sociologia

06 Educação Alimentar Lei nº 11.947/2009 a) Biologia           

07 Direitos Humanos Decreto nº 7.037/2009 a) História          b) Sociologia

c) Filosofia

6.5 Estágio Supervisionado:

O estágio constituirá componente curricular de caráter  não obrigatório, e quando realizado

por iniciativa do educando poderá ser adicionado no itinerário formativo, via requerimento, em

documentação exigida pela coordenação de estágio.

6.6 Trabalho de Conclusão de Curso-TCC (Projeto Integrador)

Trata-se  de  atividade  não  obrigatória que  poderá  ser  exigida  ao  final  do  curso.  Esta

poderá ser desenvolvida individualmente ou em equipe de, no máximo três educandos, e deverá

ser vinculada aos conhecimentos técnicos do curso, devidamente orientada por um professor do

curso. 
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A realização do projeto integrador ao final do curso, auxiliar o discente na formação do

seu perfil profissional, no momento em que este aprende sobre diversos conteúdos. Assim, o pro-

jeto integrador leva o discente a fazer mediante o desenvolvimento de um trabalho, a interface

entre a teoria e a prática. Desta forma, se evidencia que a metodologia de ensino-aprendizagem

que sustenta o projeto integrador propicia a consolidação da formação profissional do educando.

6.7 Atividades complementares:

A articulação entre ensino, pesquisa e extensão e a flexibilidade curricular possibilita o

desenvolvimento de atitudes e ações empreendedoras e inovadoras, tendo como foco as vivên-

cias da aprendizagem para capacitação e para a inserção no mundo do trabalho, nesse sentido o

curso prevê o desenvolvimento de cursos de pequena duração, seminários, fóruns, palestras, dias

de campo, visitas técnicas, realização de estágios não curriculares e outras atividades que articu-

lem os currículos a temas de relevância social, local e/ou regional e potencializem recursos mate-

riais, físicos e humanos disponíveis.

Para que o educando sinta-se estimulado a usufruir destas vivências o curso Operador de

Computadores a coordenação com a ajuda do colegiado do curso oportunizará aos educandos

Atividades Complementares. 

Estas atividades  serão obrigatórias e deverão ser realizadas, como próprio nome já diz,

além das cargas horárias dispostas nos componentes curriculares do curso, passando a compor a

carga horária mínima deste. 

As atividades complementares serão validadas com apresentação de certificados ou ates-

tados, contendo número de horas e descrição das atividades desenvolvidas. Faculta-se o aprovei-

tamento de atividades complementares desenvolvidas por outras instituições.

6.8 Ementas
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PROGRAMAS DOS COMPONENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

LINGUAGENS

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio

Eixo Tecnológico: Comunicação e InformaçãoAno Letivo: 1º e 2º Ano

Componente: Língua Portuguesa e Literatura          Carga-Horária:167,7 h

EMENTA

Fonética;  Acentuação;  Morfologia;  Sintaxe;  Estilística;  Tópicos  de  leitura  e  produção  textual;  Introdução  a

literatura; Gêneros Literários; Cultura e Literatura indígena e Afro-brasileira e literatura brasileira e regional.  A

linguagem na era digital.

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio

Eixo Tecnológico: Comunicação e Informação                 Ano Letivo: 1º ano

Componente: Artes                                                     Carga-Horária: 66,7h

EMENTA

Introdução à arte; artes visuais; música, abordagem histórica da arte; construtividade das formas artísticas; cultura e

arte afro-brasileira e indígena; aplicativos gráficos em arte. As artes na era digital.

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio

Eixo Tecnológico: Comunicação e Informação Ano Letivo: 1º  Ano

Componente: Língua Estrangeira- Inglês                         Carga-Horária:66,7h

EMENTA

Personal Pronouns: Object and Subject; Verb To be, There To Be, Demonstrative Pronouns, Articles; Present Contin-

uous; Simple Present; Adverbs; Simple Past, Irregular verbs; Imperative; Vocabulary: Contextualized expressions;

Past Continuous; Plural of nouns;PhrasalVerbs;Reading strategies;Interrogative Pronouns;How and Compounds. In-

terpretação de manuais e relatórios em ingles nos sistemas operacionais – o que fazer.

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio

Eixo Tecnológico: Comunicação e InformaçãoAno Letivo:  2º  Ano

Componente: Língua Estrangeira- Espanhol                       Carga-Horária:33,3 h
25
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EMENTA

Uso delespañolactual, tanto enlamodalidad  oral como enla escrita; Las modalidades textuales;

Interpretación de textos; Análise de textos diversos; La estructura textual; Coherencia, Cohesión y Concisión; Cor-

respondenciascomerciales y oficiales;Gramática;  Interpretação de manuais e relatórios em espanhol nos sistemas

operacionais – o que fazer.

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio

Eixo Tecnológico: Comunicação e Informação                  Ano Letivo: 2º Ano

Componente: Educação Física                                          Carga-Horária: 66,7h

EMENTA

Exercício Físico e Saúde; composição corporal; qualidades físicas básicas; princípios do treinamento desportivo;mo-

vimento e qualidade de vida, hábitos saudáveis. Ética, estética e saúde, sedentarismo; Organização social e esporte:

esporte e violência, esporte com intenção de lazer e contexto sociocultural, Esportes coletivos: esportes de quadra:

handebol, voleibol, basquetebol e futebol de salão; Elementos da cultura corporal do movimento a definir que acor-

do com a necessidade da turma (lutas, dança, ginástica, etc.); Frequência, intensidade e duração ideal para a realiza-

ção de atividades físicas; recreação e jogos variados. Ergonometria aplicada ao trabalho e vida diária.

MATEMÁTICA

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio

Eixo Tecnológico: Comunicação e Informação Ano Letivo: 1º e 2º Ano

Componente: Matemática                                          Carga-Horária: 166,77h 

EMENTA

Conjuntos,  estatística,  função,  sequências  numéricas,  matemática  financeira,  trigonometria,  geometria  plana,

geometria  espacial,  geometria  analítica,  contagem,  probabilidade,  polinômios,  números  complexos.  Matemática

computacional para iniciantes.

CIÊNCIAS DA NATUREZA

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio

Eixo Tecnológico: Comunicação e InformaçãoAno Letivo: 1º e 2º Ano

Componente: Biologia     Carga-Horária: 133,4 h

EMENTA

Biologia;  estudo dos seres  vivos; sexualidade e desenvolvimento embrionário;  Histologia Animal; anatomia das

plantas;  Fisiologia  das  angiospermas.  Reino  Animalia;  Digestão  e  Respiração;  Circulação  e  excreção;  sistema

nervoso,  sensorial  e  endócrino;  ecossistemas, energia  e matéria;Comunidades e populações;  ecologia;  Educação
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Inclusiva;  educação  ambiental;  educação  alimentar.  Analogias  entre  a  biologia  e  os  sistemas  operacionais  e  de

hardware.

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio

Eixo Tecnológico: Comunicação e InformaçãoPeríodo Letivo: 2º Períodos

Componente: Física                                                            Carga-Horária: 66,7h

EMENTA

O Movimento dos Corpos; As Leis do Movimento; A Gravitação Universal; O Trabalho das Máquinas;

Energia  Mecânica;  Temperatura  e  Calor;  Ondas  Sonoras;  Ondas  Luminosas;  Eletricidade;  Magnetismo;  física

aplicada a operação de computadores.

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio

Eixo Tecnológico: Comunicação e Informação Período Letivo: 1º Ano

Componente: Química                                                              Carga-Horária: 66,7h

EMENTA
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Introdução ao estudo de Química;  Estrutura atômica;  Tabela periódica;  Ligações químicas;Funções químicas

inorgânicas; Reações químicas; Leis das combinações químicas;Cálculos químicos; Estequiometria; Soluções;

Termoquímica;  Cinética  química;  Equilíbrio  químico;  Radioatividade;  Eletroquímica;  Introdução  à  química

orgânica; Funções orgânicas;Reações orgânicas; Isomeria; Química ambiental.A química no computador.

CIÊNCIAS HUMANAS

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio

Eixo Tecnológico: Comunicação e Informação            Ano Letivo: 1ºe 2º Ano

Componente: História          Carga-Horária: 133,4 h

EMENTA

Introdução ao estudo da História: utilidade da componente; Introdução ao estudo da Historia: utilidade da

componente:  história  cultural,  afro-brasileira  e  indígena:  história  do  Tocantins;  O  tempo  como  uma

construção cultural; A Pré-História: origem da cultura; As sociedades do Oriente Próximo e as sociedades

europeias: seus aspectos culturais,     sociais, econômicos e políticos; O Feudalismo e as transformações nas

relações sociais durante a Idade Média; Mundo moderno: A Era das Revoluções: A Revolução Inglesa, A

Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A Era dos Extremos; O Brasil Imperial; O Brasil República.

Direitos Humanos. História da computação e da Informática. Trabalho e poder.

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio

Eixo Tecnológico: Comunicação e Informação          Ano Letivo: 1º e 2º Ano

Componente: Geografia              Carga-Horária: 100 h

EMENTA

Conceitos fundamentais da geografia; lugar; paisagem; território; espaço; região; sistemas de localização e

representação cartográfica; coordenadas geográficas; fusos horários; escala; projeção cartográfica; paisagem

natural e problemas ambientais; relevo; vegetação; solo; hidrografia; aspectos da urbanização mundial; fontes

de  energia;  revolução  técnico  científica-informacional;  geopolítica  mundial;  geografia  do  Tocantins;

geografia  e  cultura  afro-brasileira  e  indígena.  Educação  para  o  Trânsito.  Informação  e  comunicação  no

mundo globalizado e a era digital.

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio

Eixo Tecnológico: Comunicação e Informação Ano Letivo: 1º e 2º ano

Componente: Sociologia Carga-Horária:100 h

EMENTA

Indivíduo  e  Sociedade;Sociologia:  ciência  da  sociedade;Relações  indivíduo-sociedade;Processo  de

socialização e papéis sociais;Instituições e grupos sociais;Trabalho, sociedade e desigualdade social;Política e
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sociedade;Movimentos sociais; Estatuto do Idoso; educação para o trânsito; direitos humanos; estatuto da

criança e do adolescente. Educação Inclusiva. Os impactos da rede social e informática na sociedade.

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio

Eixo Tecnológico: Comunicação e Informação Ano Letivo: 1º e  2º Ano

Componente: Filosofia                                         Carga-Horária: 66,6 h

EMENTA

Origem da Filosofia; Noções fundamentais do pensamento filosófico; A Filosofia como instrumento de refle-

xão e ação; Regimes e sistemas políticos; Democracia e cidadania;Moral e ética; Moral, liberdade e direito;

Conhecimento do senso comum x conhecimento filosófico; Mito, filosofia e ciência; estatuto do idoso; direi-

tos humanos. Educação Inclusiva. Discussões filosóficas acerca da Comunicação e Informação na era digital.

PROGRAMAS DOS COMPONENTES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio

Eixo Tecnológico: Comunicação e Informação Período Letivo: 1º ano

Componente: Informática Básica                                    Carga-Horária:66,7 h

EMENTA

Introdução e Noções de Informática; Sistema Operacional;Softwares Aplicativos: Edição de Textos; Planilhas

Eletrônicas  e  Software  de  Apresentação;   Softwares  Utilitários:  Compactares  de  arquivos  e  antivírus.

Ferramentas que podem auxiliar na formação geral, apresentação de trabalhos e outros.

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio

Eixo Tecnológico: Comunicação e Informação                                  Período Letivo:2º ano

Componente: Internet – Conceitos e Práticas        Carga-Horária: 66,7 h

EMENTA

Internet: O que é; como ter acesso; princípios básicos; A WorldWide Web (www);Navegadores: partes que o

compõem e como utilizar; Criando e Utilizando E-mail;

Lendo Notícias; Pesquisando assuntos por meio de sites de busca; Copiando/Salvando informações; Envian-

do arquivos compactados; Baixando arquivos; Serviços gratuitos da Rede. A integração com a área de forma-

ção geral – pesquisas X busca de informações como lidar com isso.

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio

Eixo Tecnológico: Comunicação e Informação                              Ano Letivo: 2° Ano
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Componente: Suporte e Manutenção de Computadores Carga-Horária: 66,7 h

EMENTA

Identificação  de  componentes  de  um  computador;  Cuidados  no  manuseio  e  utilização  de  peças  e

equipamentos de microinformática. Ferramentas de trabalho. Instalação de sistemas operacionais: Instalação,

atualização e remoção de ferramentas e aplicativos: Procedimentos para remoção de vírus.

7 -  CRITÉRIOS  DE  APROVEITAMENTO  DE  CONHECIMENTOS  E

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES.

Aproveitamento  de  conhecimentos  e  experiências  anteriores  é  a  concessão,

excepcional, atribuída ao educando que possui conhecimentos ou experiência profissional,

anteriormente  adquiridos  e  devidamente  comprovados,  numa  determinada  área  do

conhecimento, relacionado ao conteúdo programático do componente curricular constante

na  matriz  curricular  do Curso.  Serão aproveitados  os  conhecimentos  e  as  experiências

anteriores  e  as  práticas  profissionais  relacionadas  à  área  de  formação,  por  meio  de

procedimentos de avaliação específicos, aplicados por Banca Examinadora ou coordenação

do curso conforme o caso.

Os  requerimentos  de  aproveitamento  de  estudos  e  de  certificação  de

conhecimentos obedecerão aos períodos previstos no calendário escolar e ao ordenamento

jurídico que trata sobre a matéria.

Poderá ser concedido o aproveitamento de estudos de componentes curriculares de

outros cursos de educação de nível médio, mediante requerimento dirigido a Coordenação

do  Curso  em  formulário  próprio,  no  período  da  matrícula  ou  de  sua  renovação,

acompanhado dos seguintes documentos devidamente assinados pelo Setor de Registros

Escolares da instituição de origem: I – Histórico escolar;  II – Matriz curricular com as

ementas dos componentes curriculares cursados, objeto da solicitação.

A análise de equivalência entre matrizes curriculares será realizada por docente(s)

especialista(s) dos componentes curriculares objeto do aproveitamento, que emitirá parecer

conclusivo sobre o pleito ou pedagogo, ou coordenação conforme o caso. 

Rua Paraguai, esquina com a Av. Amazonas
Quadra 56, Lote 01, Bairro Cimba
Cep. 77.826-170 Araguaína – TO
Contato: (063) 3412-1905

30



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA

Quanto  à  análise  do  conteúdo  será  efetuada  apenas  no  caso  dos  componentes

curriculares cuja carga horária apresentada seja igual ou superior a carga horária prevista

no componente curricular do curso pleiteado, podendo ainda o estudante ser submetido a

estudos complementares não presenciais.

A avaliação da correspondência de estudos deverá recair sobre os conteúdos ou

temas geradores que integram as ementas dos componentes curriculares apresentados e não

sobre a denominação dos componentes curriculares cursados.

É vedado o aproveitamento de estudos para os componentes curriculares em que o

requerente tenha sido reprovado. 

O  aproveitamento  de  estudos  dos  educandos  de  nacionalidade  estrangeira  ou

brasileiros(as)  com  estudos  realizados  no  exterior,  deverão  apresentar  documentação

legalizada por via diplomática e com equivalência concedida pelos respectivos sistemas de

ensino conforme normas complementares sobre a matéria.

O educando poderá solicitar certificação de conhecimentos adquiridos por meio de

experiências previamente vivenciadas, inclusive fora do ambiente escolar, com o fim de

alcançar a dispensa de algum componente curricular.

O  processo  de  aproveitamento  de  conhecimentos  e  experiências  anteriores  de

estudos  poderá  ser  realizado  por  meio  de  banca  examinadora,  constituída  ato

administrativo (portaria).

A certificação parcial do ENEM poderá ser objeto de aproveitamento no que diz

respeito a ementa de formação básica, cabendo somente complementação de estudos para

os temas que tratam da integração curricular aplicada a formação profissional. Neste caso,

o  professor  poderá  ser  acionado  para  que  o  estudante  realize  atividades  pedagógicas

complementares que serão arquivadas junto ao processo de aproveitamento.

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação,  parte  integrante  do  processo  de  ensino-aprendizagem,  tem como

objetivo  o  acompanhamento  e  o  diagnóstico  de  conhecimentos  e  sua  aplicabilidade.
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Constitui-se  num  processo  permanente  e  contínuo,  utilizando-se  de  instrumentos

diversificados  de  análise  do  desempenho  dos  educandos  nas  diferentes  situações  de

aprendizagem.

Os instrumentos avaliativos deverão estar previstos no plano de ensino de cada

componente curricular e deverá ser explicado aos educandos quando de seu ingresso no

Campus  e/ou quando o professor no primeiro dia de aula com a turma, observando as

normas contidas nos Documentos Institucionais.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins –  Campus

Araguaína adota a média aprovativa 6 (seis) pontos.

A avaliação do aproveitamento do educando durante o período letivo será feita de

maneira contínua, cumulativa e abrangente, preponderando os aspectos qualitativos sobre

os quantitativos.

No decorrer do ano serão disponibilizados mecanismos de recuperação para que o

educando possa construir gradativamente as competências. 

Não haverá abono de faltas para cálculo de freqüência escolar, salvo os previstos

em lei.

Nas  diferentes  situações  de  aprendizagem,  consideradas  as  competências

propostas para cada uma delas. A aprovação do educando dar-se-á por:

 Verificação de freqüência: 

75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas da série;

 Avaliação  do  rendimento  escolar  dos  componentes  curriculares,  sendo  a

média  mínima  anual  igual  ou  superior  a  6,0  (seis)  em  cada  unidade

curricular.

8.1 Recuperação

A  recuperação  tem  por  finalidade  oportunizar  e  acompanhar  as  dificuldades

encontradas  no  decorrer  do  semestre  pelo  educando,  e  proporcionar  condições  de
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aprendizado e recuperação do educando referente aos conhecimentos e consequentemente

das notas das unidades curriculares. 

Ao educando que no decorrer do percurso formativo não alcançar êxito nos processos

avaliativos, serão oportunizadas, atividades diversas, para que estes consigam desenvolver

as competências elencadas neste PPC. Em outras palavras, a recuperação será continua e

durante  o  itinerário  formativo  das  unidades  curriculares  de  cada  ano  o  professor

oportunizará  a  recuperação  de  forma  paralela,  devendo  reduzir  a  termo  todas  as

oportunidades concedidas, sempre com o foco em uma avaliação qualitativa, por meio dos

temas geradores.  

8.2 Conselhos de análise de turma

Os Conselhos de Análise de Turma são órgãos de caráter deliberativo, composto por

professores, gerência de Ensino, Coordenação de Curso, Coordenação Técnica Pedagógica,

educandos,  ou  representantes  de  educandos  e  demais  interessados  a  assistirem  e

participarem  das  reuniões,  e  presidido  pela  Coordenação  Técnica  Pedagógica  e  pelo

Coordenador de Curso.

O número mínimo de membros para as deliberações do Conselho de Análise é de

cinquenta por cento mais um do total de professores de cada série.

Dentre as funções do Conselho de Analise de Turma temos a de acompanhamento

sistêmico  das  atividades  de  ensino_aprendizamgem  materializados  nas  reuniões

intermediárias, bem como as definidoras da situação do educando quanto a aprovação ou

reprovação. Faculta-se outras funções ao Conselho de Análise de Turma desde que sua

natureza seja preservada.

8.3 Da promoção:
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Considerar-se-á  APROVADO o  educando,  quanto  à  assiduidade  e  ao

aproveitamento dos componentes curriculares:

O educando que obtiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por

cento) do total de horas letivas da série e média mínima anual igual ou superior a 6,0

(seis) em cada unidade curricular.

8.4 Da reprovação:

Será conduzido o nome do educando ao conselho de análise de turma, quando este

não alcançar a média aritmética 6,0 independente do número de componentes. Sendo que

este conselho considerará todo o processo educativo do educando e o apoio dispensado

pela Instituição e somente assim deliberará sobre sua aprovação ou reprovação.  

O educando estará reprovado quando:

1. Apresentar frequência inferior a 75% do total das horas letivas da série que está

cursando - sem direito a ir para o Conselho;

2. Após ser submetido à análise qualitativa do Conselho de turma, ainda apresentar

aproveitamento inferior a 6,0 (seis) pontos nos componentes curriculares.

8.5 Da dependência

Será garantida ao educando a possibilidade de cursar disciplinas isoladas , antiga

dependência,  quando  sua  reprovação  acontecer  no  2º  ano  em  até  dois  componentes

curriculares. Faculta-se ao Conselho de Analise de Turma a possibilidade de acrescentar a

este PPC a possibilidade de , conforme o caso, adicionar novos critérios devendo este ser

agregado ao processo que originou o PPC e sua resolução constar sua vigência.
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9. INSTALAÇÕES e EQUIPAMENTOS

9.1 Instalações e Equipamentos existentes:

Os equipamentos disponíveis no campus estão adequados ao público do curso Operador de computadores na modalidade PROEJA,
existindo acessibilidade de acordo com a legislação vigente, estando ainda em fase de adequação a construção de rampas de acesso no prédio I
do Campus.

AMBIENTE: Biblioteca(Leitura, Acervo, Periódicos, Coordenação)

Item Especificação Quantidade

1

CPUprocessadorintelceleronp4,336pro3.20ghzgabinetedesktopfonte450w,HD
80gbsata7.200rpm512mbdememóriaddr2,placamãegigabytega-
vm800pmc,placadesomonboard180w,placaderede10/100/1000mbps,c/gravadoracd-
rw48x32x48,drivededisquete1.44mb,115/230v50/60hzmod.celerom,marcaInfoWay,windowsxpprof.
português,tecladops2abnt2nºdesérie.6099312.491855.

12

2 Monitor de LCD 19” pol. Marca “InfoWay” 12
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3
Impressoraalaserjatodetintacolorida600x600dpimodelod1460marcahpnºsériebr82qg118t.

1

4
Impressoramultifuncionallaser(impressora,copiadora,scannerefax)50/60hz
110-127vresolução600x600dpic/16mbmemóriaramc/entradausb,impressãode10
ppmcapacidadedetrabalhopara7.500paginamês,mod.dp-1210marcalemarknºdesériecg1426887

1

5
Mesaredondaestruturaemaçotampoemmelamínicoformatoelipsenacorcinzamarcanovaeramedindo060x070cm

12

6 Cadeirafixaestruturaemaçoassentoeencostoemestofadotecidocorazul,sembraçosemmarca. 36

7
Armáriocomestruturaemaço,07prateleirascorcinzamarcaburiti198x044x092cm

1

8
Arquivoparapastasuspensacomestruturaemmdfcom04gavetascorcinzasemmarcamedida133x047x067cm

1

9 Armárioemmadeira,tipoescaninho,16portas,marcaMognoBrasil,med.220x120x40 cm 1

10 Cabine individual de madeira para estudo 6
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11 Acervo total na área de informática 393

12 Acervo total em áreas afins 1084

AMBIENTE: Laboratório de Informática 01

Item Especificação Quantidade

1
Microcomputador Itautec SM 3322: Processador AMDPhenom II X2 3.1 Ghz, Memória Ram 4 GB, Disco Rigido 
320 GB, DVD-RW, Monitor 19” LCD Widescreen, Windows XP Professional. 

28

2 Monitor de LCD 19” pol. Marca “INFOWAY”
28

4 Cadeira giratória tecido cor “cinza”
28

5 TV LCD 42” SEMP TOSHIBA 01

6 Condicionador de Ar Sprit 02

7 Projetor de Multimídia 01

AMBIENTE: Laboratório de Informática 02
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Item Especificação Quantidade

1 
Microcomputador HP Compaq 6005: Processador AMD Phenom II X4, Memória 
Ram 4 GB, Disco Rigido 500 GB, DVD-RW, Monitor 20” LED Widescreen, Win-
dows 7 Professional

35

 2 Monitor de LCD 20” pol. Marca “HP” 35

4 Cadeirafixaestruturaemaçoassentoeencostoemestofadotecidocorazul,sembraço,semmarca. 20

5 TV LCD 42” SEMP TOSHIBA 01

6 Condicionador de Ar Sprit 02

AMBIENTE Laboratório Hardware

Item Especificação Quantidade

1 CPU processador Intel Core Duo 1.6 GHZ, memória 1 GB DDR2 533MHZ, HD160 GB SERIAL ATA II,
PLACA DE VÍDEO ATI RADEON 1050 – 256MB, Floppy Drive 3,5 1.44MB – PRETO, Teclado preto –

13
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ABNT2/PS 2,  Mouse óptico preto,  Gabinete  UNICOBA 2711 preto,  Caixa acústica  amplificada  USB
preta, Placa Fax Modem 56 k PCI – ANATEL, Cabo dados para HD SERIAL ATA.)

 2 Monitor de LCD 17” pol. Marca ViewSonic 13

 3 Estabilizador c/06 tomadas marca “SMS” 10

4 Condicionador de Ar Split 02

5 Cadeirafixaestruturaemaçoassentoeencostoemestofadotecidocorazul,sembraço,semmarca. 13
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9.2 Equipamentos de uso comum:

Descrição Quantidade

Painel para projetor (2mX2m) 9 telas de projeção 180X180

Aparelho de DVD 01

Projetores multimídia 10

Tv’s 42 pol. Tela plana 8

Notbook 03

Netbook 01

9.3 Áreas Comuns:

 01 Auditório para 80 pessoas;
Descrição Quantidade
Área (m2) 104,05 m²
Piso de carpete Sim
Laje9.3. Sim
Ponto de acesso a Internet Sinal do AP da biblioteca
Refrigeração Sim

 Biblioteca
Descrição Quantidade
Área (m2) 128,4 m²
Ponto de acesso à internet 32 pontos baseado no padrão 80211g
Refrigeração Sim
Acervo (exemplar) 4.279
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10. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO :

O  Campus  de  Araguaína  conta  atualmente  com  docentes  e  técnicos-administrativos,

concursados e efetivos conforme quadros abaixo:

10.1 Quadro Demonstrativo dos Docentes do PROEJA
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TITULAÇÃO DOS DOCENTES QUE PODERÃO ATUAR NO PROEJA - IFTO CAMPUS
ARAGUAÍNA

O quadro de docentes e técnicos administrativos conforme segue atendem em sua plenitude a realiza-
ção do curso, com exceção da disciplina de Espanhol, que está sem professor e que será contratado um
professor para o curso.

NOME/DOCENTE Titulação
Habilitação da

Graduação
Área de Concentração Pós-
Graduação Especialização

Regime
de

Trabalho

ÁREA DE
GRADUAÇÃO

CHARLES 
JEFFERSON 
RODRIGUES ALVES

ESPEC INFORMÁTICA
ESPECIALISTA EM GESTÃO E

CONSULTORIA EM
TELECOMUNICAÇÃO

DE BACHAREL

CRISTINA SOUSA 
DA SILVA

ESPEC GEOGRAFIA
METODOLOGIA DE ENSINO

DA GEOGRAFIA
DE LICENCIATURA

DANIEL SANTOS 
DE CARVALHO

ESPEC MATEMÁTICA

ESPECIALIZAÇÃO EM
METODOLOGIA DE ENSINO E

DA PESQUISA EM
MATEMATICA

40 horas LICENCIATURA

ELAINE CRISTINA 
BENTO OLIVEIRA

MEST Biologia  DE BACHAREL

ELVIS 
NASCIMENTO DA 
SILVA

ESPEC
TECNOLOGIA EM
PROCESSAMENTO

DE DADOS
BANCO DE DADOS DE TÉCNOLOGO

EVA PEREIRA DA 
COSTA

ESPEC LETRAS LÍNGUA PORTUGUESA DE LICENCIATURA

GERSON ALVES DE 
OLIVEIRA

MEST
CIENCIAS
SOCIAIS

CIENCIAS SOCIAIS DE LICENCIATURA

JONIERSON DE 
ARAÚJO DA CRUZ

ESPEC FÍSICO
METODOLOGIA DO ENSINO
EM MATEMATICA E FISICA

DE LICENCIATURA

José Leal Rodrigues ESPEC Quimica Docência do Ensino Superior 40 horas LICENCIATURA

JOSE ROBERTO 
CRUZ E SILVA

ESPEC
SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO

ENGENHARIA DE SISTEMAS DE BACHAREL

Juliana Vilela Alves GRAD LETRAS  DE LICENCIATURA

JÚLIO AIRES 
AZEVEDO LEITE

ESPEC INFORMÁTICA
METODOLOGIA DO ENSINO

SUPERIOR
DE BACHAREL

MÁRIO DE SOUZA 
LIMA E SILVA

MEST
CIÊNCIAS

BIOLÓGICAS
 40 horas LICENCIATURA

ORLANDO DIAS 
CARNEIRO

ESPEC MATEMÁTICA MATEMÁTICA DE LICENCIATURA

REJANE XAVIER 
LIMA ESPEC ENFERMAGEM

URGENCIA E EMERGENCIA E
GESTAO PUBLICA

40 horas BACHAREL
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10.2 Quadro de Apoio Técnico-Administrativo

NOME/TECNICO
ADMINISTRATIVO

CARGO Titulação
Habilitação da

Graduação

Área de
Concentração Pós-

Graduação
Especialização

Regime de
Trabalho

Ana Cristina da Silva
Téc. de Laboratório/

Analises Clinicas
GRAD Biomedicina 40 horas

Ana Cristina Silva Neto
Assistente em
Administração

MÉDIO   40 horas

Andréia Sousa Castro
Assistente em
Administração

GRAD Matematica  40 horas

Antonio Nilson Moreira 
de Souza

Pedagogo/Orientador
Educacional

GRAD Pedagogia  40 horas

Carlos Diego Gonçalves 
Mota

Auxiliar de Biblioteca MÉDIO   40 horas

DAIANE MIRANDA 
DOS REIS FARIAS

Assistente em
Administração

ESPEC Administração
Gestão e Auditoira
na Administração

Publica
40 horas

DIOGO MOURAO DE 
ALMEIDA PEREIRA 

Analista de Tecnologia da
Informação

GRAD
Redes de

Comunicação
 40 horas

Divina Márcia Borges 
Pinheiro Vasconcelos

Téc. em Assuntos
Educacionais

ESPEC Pedagogia Gestão de Pessoas 40 horas

EDSON CRUZ SOUSA 
Assistente em
Administração

MÉDIO   40 horas

Evandro Lima de Sousa
Assistente em
Administração

MÉDIO   40 horas

GUTEMBERG DE 
SOUSA BRITO

Assistente em
Administração

ESPEC
CienciasContabei

s

Controladoria,
Auditoria e Pericia

Contabil
40 horas

Jânio de Souza 
Bittencout

Assistente em
Administração

GRAD Matematica  40 horas

JOSUE DIVINO 
FRANCO                        

Téc. em Tecnologia da
Informação

GRAD
Analise e

Desenvolvimento
de Sistemas

 40 horas

Laila Karinny daCosta 
Silva Bringel

Auxiliar de Biblioteca MÉDIO   40 horas

LEANDRO FERREIRA 
DA SILVA

Assistente em
Administração

GRAD Biologia  40 horas

LEONTINA DA 
CUNHA 
NASCIMENTO         

Bibliotecaria
Documentalista

ESPEC Biblioteconomia PROEJA 40 horas

Rejane Benicio Queiroz Assistente de Educandos GRAD Pedagogia  40 horas

REJANE MARINHO 
DE SOUSA          

Téc. em Enfermagem GRAD Serviço Social  40 horas
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ROZANGELA 
MARTINS DA SILVA     

Bibliotecaria
Documentalista

ESPEC Biblioteconomia 
Docência do Ensino

Superior
40 horas

Simone de Jesus do 
Nascimento Diniz

Bibliotecaria
Documentalista

ESPEC Biblioteconomia 
Metodologia do
Ensino Superior

40 horas

TATIANA SILVA 
DUNAJEW                 

Psicóloga MEST Psicologia
Docencia

Universitária
40 horas

Wily Rosário da Silva
Téc. em Assuntos

Educacionais
ESPEC Historia

Bovinocultura de
Leite

40 horas

11. CERTIFICADOS E DIPLOMAS

Após concluído o itinerário formativo proposto para o Curso de Formação Inicial e

Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio na modalidade EJA

será conferido  ao egresso o  Certificado de Operador de Computador integrado ao

Ensino Médio conforme regulamento do IFTO sobre certificação e diplomas.
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ANEXO I
PROGRAMAS DOS COMPONENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio
Eixo Tecnológico: Comunicação e InformaçãoAno Letivo: 1º e 2º Ano
Componente: Língua Portuguesa                         Carga-Horária:166,7h

Competência
 Aprimorar a leitura oral, exercitando-a a partir de orientações quanto à pontuação, entonação e ênfase.
 Reconhecer e aplicar adequadamente o conteúdo gramatical ao texto;
 Revisar tópicos de língua portuguesa do Ensino Fundamental;
 Relacionar informações constantes do texto com conhecimentos prévios, identificando valores implícitos e

pressuposições do momento em que foi produzido.
Habilidades

 Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, geradora de significado e integradora da
organização do mundo e da própria identidade; 

 Reconhecer e aplicar adequadamente o conteúdo gramatical ao texto;
 Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos e contextos, mediante a nature -

za, função e organização, de acordo com as condições de produção e recepção; 
 Considerar pontos de vista sobre as diferentes manifestações da linguagem verbal. 
 Identificar,  pelo estudo do texto literário,  as formas instituídas de construção do imaginário coletivo, o

patrimônio representativo da cultura nos eixos temporal e espacial
Bases Científico-Tecnológicas 

1. Fonética  : 
- Encontros consonantais;
- Encontros vocálicos;
- Dígrafos, divisão silábica;
- Ortografia.

2. Acentuação:
- Oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas;
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- Monossílabos;
- Hiatos;
- Ditongos abertos;
- Trema.

     3. Morfologia:
- Estrutura e formação das palavras; 
- Substantivo;
- Preposição; 
- Artigo; 
- Adjetivo;
- Numeral.

     4. Sintaxe: 
- Termos da oração: essenciais, integrantes e acessórios;
- Período composto por coordenação e subordinação;
- Pontuação.

   5. Estilística:
- Figuras de linguagem (Metáfora, Metonímia, Catacrese, Hipérbole, Eufemismo,     Ironia, Perífrase e 
Paráfrase, Antítese, Gradação)

   6. Tópicos de leitura e produção textual
- Conceito de texto;
- Língua e linguagem;
- Linguagens verbais e não verbal.

7. Possibilidades de temas geradores integrando a formação profissional com a formação básica
8. Literatura africana, afro-brasileira e indígena.

Bibliografia
BÁSICA
BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa – Atualizada pelo novo acordo ortográfico – Rio de Janeiro: Ed.
Lucerna, 2009.
CEREJA, W. R; MAGALHÃES, T. A. C. Gramática Reflexiva: texto, semântica e interação. São Paulo: Ed. Atual.
2006.
_______. Literatura Brasileira: Ensino Médio. São Paulo: Ed. Atual. 2003.
FARACO, C. E.; MORA, F. M. Língua e Literatura Vol. 1, 2, 3.  São Paulo: Ed. Ática. 2000.
COMPLEMENTAR
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. São Paulo, Ed. Ática 1997
FIORIN, J. L. & SAVIOLI, F.P. Para entender o texto – Leitura e Redação. 16 Ed. Ática: São Paulo, SP. 2006.
GRAMATIC, Branca. Técnicas básicas de redação. São Paulo Ed. Scipione . 1995
INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de redação. São Paulo. Ed. Scipione. 1995.
KOCH, Ingedire G. Texto e coerência. São Paulo: Ed. Cortez 1999.
MAGALHÃES, Tereza Cochar. Texto e interação. São Paulo Ed. Atual 2000

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio
Eixo Tecnológico: Comunicação e Informação                 Ano Letivo: 1º ano
Componente: Artes                                                     Carga-Horária: 66,7 h

Competências
 Humanizarem-se como cidadãos inteligentes, sensíveis, estéticos, reflexivos, criativos e responsáveis, por

melhores qualidades culturais e pela ética da diversidade;
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 Realizar produções artísticas individuais ou coletivas nas diversas linguagens da arte (música, arte visual,
dança e arte cênica);

 Apreciar produtos da arte, analisar, refletir e compreender os diferentes processos de arte, por meio das
diversas manifestações socioculturais e históricas;

 Relacionar as bases científico-tecnológicas com a elaboração de software e de web design;
 Valorizar o uso das cores, dimensões, profundidade, perspectiva na montagem de sites e de páginas na web.

Habilidades
 Analisar, refletir e compreender os diferentes processos da arte, com seus diferentes instrumentos de ordem

material e ideal, como manifestações socioculturais e históricas;
 Fluir, teorizar e experimentar a arte como forma de expressão e comunicação;
 Identificar, analisar e interpretar as produções de artistas e educadores locais, regionais, nacionais e interna-

cionais no campo formal em sua dimensão sócio-histórica.
 Conhecer,  analisar,  refletir  e  compreender  critérios  culturalmente  construídos  e  embasados  em

conhecimentos filosóficos, históricos, sociológicos, antropológicos, semióticos, científicos tecnológicos;

Bases Científico-Tecnológicas 
 INTRODUÇÃO À ARTE

o Análise conceitual: arte e estética;
o Arte e sociedade;
o As artes como objeto de conhecimento;
o As diversas formas comunicativas das artes;
o Cultura: Cultura popular, erudita e de massa.

 ARTES VISUAIS 
o As artes visuais como objeto de conhecimento;
o Elementos que compõem a linguagem visual: cor, luz, forma, textura, composição, perspectiva,

volume, dentre outros;
o Tendências estéticas: o naturalismo e sua ruptura;
o Apreciação, leitura e análise de produções artísticas nacional e local.

 MÚSICA 
o A música como objeto de conhecimento;
o Estilos e gêneros musicais: erudito, popular e tradição oral;
o Apreciação e análise de produções artística nacionais e local.
o Cultura Brasileira, Portuguesa , Africana e indígena;
o A influência dos ritmos Africanos no Brasil

 ARTES CÊNICAS 
o As artes cênicas como objeto de conhecimento;
o Elementos básicos da composição teatral: texto, interpretação, cenário, figurino, direção cênica,

sonoplastia, trilha sonora, coreografia;
o Estilos, gêneros e escolas de teatro no Brasil;
o Leitura, apreciação e análise de produções cênicas nacionais e locais.

Possibilidades de temas geradores integrando a formação profissional com a formação básica

Bibliografia
Básica
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 ARNHEIM,  Rudolf  (1980).  Arte  e  Percepção  Visual.  Trad.  de  Ivonne  Terezinha  de  Faria.  São Paulo:
Edusp, Pioneira.

 BENJAMIN, Walter (1975). A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica (= Os Pensadores 48).
São Paulo: Abril.
Complementar

 GRAÇA, Proença. História da arte. São Paulo: Ática, 1988.
 VANNUCCHI, Aldo. Cultura brasileira: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 1999.
 VÁRIOS. Livro da arte, O (bolso). São Paulo: Martins Fontes, 1999.

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio
Eixo Tecnológico: Comunicação e InformaçãoAno Letivo: 1ºAno
Componente: Língua Estrangeira- Inglês                         Carga-Horária: 66,7 h

Competências
 Proporcionar amplas oportunidades de perceber a língua inglesa como um veículo de comunicação, e não

como um _objeto de estudo, por meio da utilização e aperfeiçoamento das quatro habilidades: listening,
speaking, readingandwriting;

 Escolher a modalidade lingüística que melhor reflita a idéia que pretenda comunicar;
 Entender que há diversas maneiras de organizar, categorizar, expressar e interpretar a experiência humana

por meio da linguagem em razão de aspectos sociais e/ou culturais;
 Tornar-se consciente da importância do estudo de Inglês em suas futuras atividades profissionais; 
 Ler e interpretar textos literários e de caráter técnico e científico, bem como identificar a idéia central de

um texto em inglês; 
 Utilizar os mecanismos de coerência e coesão na produção de textos simplificados e interpretação de textos

autênticos.
Habilidades

 Conhecer técnicas do skimming, scanning, background, dedução, Nominal Group.
 Utilizar a técnica da previsão na Leitura e interpretação correta de textos técnicos, manuais, frases e expres -

sões;
 Ser capaz de elaborar textos simples na língua inglesa;
 Ser capaz de identificar tempos verbais e conectores da gramática inglesa dentro de um texto;
 Utilizar as tecnologias de apoio, como a internet, dicionários, textos publicitários e revistas técnicas).

Bases Científico-Tecnológicas 
 Personal Pronouns: Object and Subject;
 Verb To be, There To Be, Demonstrative Pronouns, Articles; 
 PresentContinuous; 
 SimplePresent;
 Adverbs;
 SimplePast, Irregular verbs;
 Imperative; Vocabulary: Contextualizedexpressions;
 PastContinuous;
 Plural ofnouns;
 PhrasalVerbs;
 Reading strategies;
 InterrogativePronouns;
 HowandCompounds.
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Possibilidades de temas geradores integrando a formação profissional com a formação básica

Bibliografia
Básica

 Speakup, revista, A revista que fala sua língua. N. 235.Editora peixes, Vila Olímpia, São Paulo, SP.2006.
 Watkins, M. Porter, T. Gramática da Língua Inglesa. I edição, editora ática. São Paulo, SP. 2002.

Complementar
 GORE, Sylee. English for Marketing and Advertising. Oxford: Oxford University press, 1997.

 GRUSSENDORF, Marion. English for logistics. Express series. Oxford. 2010.

 KHALIK – Nevine Adel; BADR, Hassan; EL-ARABY Dina.  Business English- Marketting and sales.
Authentic materials for the multi-level classroom. Express Publishing.2008

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio
Eixo Tecnológico: Comunicação e InformaçãoAno Letivo: 2º  Ano
Componente: Língua Estrangeira- Espanhol                       Carga-Horária:66,7 h

Competências
 Obtenerconocimientos a respeto de lasemántica, sintaxis, vocabulario, morfología y fonología de lanueva-

lengua;
 Desarrollarlaatención a los aspectos socioculturales, pragmáticos y sociolingüísticos, además de sus relaci -

ones etnicorraciales, ambientales, sociales;
 Interpretar textos de diferentes modalidades;
 Articular comunicación técnica conexpresión escrita enlalenguaespañola;

Habilidades
 Comprender textos de diversas modalidades disponiblesenelarea ambiental;
 Elaboraryescribir textos técnicos, comerciales, oficiales;
 Componersupropio texto desde encuestas, investigaciones;
 Lectura crítica de textos;
 Capacidad para exponer argumentos;
 Capacidad para trabajarenequipos;
 Abstraer y reconstruir de manera cognitiva los conceptos tratados enclase;
 Utilizar los recursos gramaticalescorrectamente como tambiénadecuarseal léxico básico delespañol, orto-

grafía, acentuación.
Eixos Científico-Tecnológicos 

 Uso delespañolactual, tanto enlamodalidad  oral como enla escrita;
 Las modalidades textuales;
 Interpretación de textos;
 Análise de textos diversos;
 La estructura textual;
 Coherencia, Cohesión y Concisión;
 Correspondenciascomerciales y oficiales;
 Gramática;
 Seminario.
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Possibilidades de temas geradores integrando a formação profissional com a formação básica

Bibliografia
Básica

 FANJUL, Adrián. Gramática de Españolpaso a paso. España: Santillana,2000. Ed. Moderna
 KOCH, Ingedore. Coesão e coerência textual. São Paulo: Ática, série Princípios.
 QUESADA, Sebastián. Resumenpráctico de gramática española.España: SGELS.A.

Complementar
 MILANI, Esther Maria; RIVAS, Isabel;RÁDIS, Lívia; LACERDA, Rodrigo Durval;  SABINO, Walmir.

Listo: español a través de textos.  España: Santillana, 2005. Ed. Moderna.
 ALVES, AddaNari M. e MELLO, Angélica. Mucho: español para brasileños. Vol. I, II e III. 2ed.  España:

Santillana, 2005. Ed. Moderna

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio
Eixo Tecnológico: Comunicação e Informação           Ano Letivo: 2º Ano
Componente: Educação Física                                   Carga-Horária: 66,7h 

Competências
 Analisar o funcionamento do organismo humano de forma a reconhecer e modificar as atividades corporais,

valorizando-as como melhoria de suas aptidões físicas.
 Analisar/interpretar e vivenciar as regras, táticas e técnicas dos esportes de quadra assim como elementos

da cultura corporal do movimento. 
 Compreender os elementos cognitivos, afetivos, físicos, sociais e culturais que constituem a identidade pró-

pria e dos demais.
 Colocar-se como cidadão integrante de uma comunidade esportiva, exercendo atividades das mais variadas

modalidades. 
 Participar de competições esportivas. 
 Reconhecer as capacidades físicas e habilidades motoras.
 Julgar os valores associados às práticas corporais.

Habilidades
 Compreender e realizar mudança nos hábitos alimentares e diários de atividades físicas.
 Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, em busca de uma melhor qualidade de vida. 
 Jogar dentro das regras, assim como adaptá-las de acordo com as necessidades do grupo e condições da ins-

tituição.
 Vivenciar conteúdo da cultura corporal (dança, luta,etc).
 Diferenciar classificar e relacionar entre si características humanas genéticas e culturais.
 Diferenciar as capacidades físicas e habilidades motoras a fim de utilizar os conceitos de esforço, intensida-

de e frequência dentro das suas atividades corporais.
Eixos Científico-Tecnológicos 

 Exercício Físico e Saúde: composição corporal e os mecanismos para controle de peso; qualidades físicas
básicas; princípios do treinamento desportivo; 
 Movimento e Qualidade de vida, hábitos saudáveis. Ética, estética e saúde, sedentarismo.
 Organização social e esporte: esporte e violência, esporte com intenção de lazer e contexto sociocultural, 
 Esportes coletivos: esportes de quadra: handebol, voleibol, basquetebol e futebol de salão. 
 Elementos da cultura corporal do movimento a definir que acordo com a necessidade da turma (lutas, dan-
ça, ginástica, etc.). 
 Frequência, intensidade e duração ideal para a realização de atividades físicas.
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 Recreação e jogos variados.

Possibilidades de temas geradores integrando a formação profissional com a formação básica

Bibliografia
Básica

 MAGGE, David J. Esporte e atividade Física: interação entre rendimento e qualidade de vida. São Paulo:
Manole, 2002.

 DIRETRIZES para o ACSM para os testes de esforço e sua prescrição . Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010.
Complementar

 WEINECK,Jurgen. Biologia do Esporte. São Paulo: Manole, 2000
 ROBERG,Robert A.  Medicina do esporte. São Paulo: Roca, 2007

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio
Eixo Tecnológico: Comunicação e InformaçãoAno Letivo: 1º e 2º Ano
Componente: Matemática                                           Carga-Horária: 166,7h 

Competências
 Conceituar e operar conjuntos;
 Fazer uso da linguagem simbólica de conjuntos para representar o raciocínio lógico;
 Descrever, por meio de funções, o comportamento de fenômenos das outras áreas do conhecimento;
 Resolver situações-problemas modeladas por meio de funções;
 Construir algoritmos na interpretação de situações-problemas;
 Fazer uso do algoritmo comoferramenta  apropriada  para  simplificação  de  cálculos;
 Resolver situações-problemas modeladas por meio de funções;
 Construir algoritmos na interpretação de situações-problemas;
 Fazer uso do algoritmocomo  ferramenta  apropriada  para  simplificação  de  cálculos.
 Realizar cálculos de porcentagem;
 Resolver situações-problemas envolvendo juros simples e compostos;
 Identificar, calcular e aplicar razões trigonométricas no triangulo retângulo;

 Desenvolver nos educandos a capacidade de resolução de áreas e perímetros de figuras planas.
Habilidades

 Reconhecer e utilizar a linguagem numérica relacionando a linguagem algébrica. 
 Escrever e utilizar o termo geral de uma seqüência numérica e aplicá-lo na resolução de problemas.
 Utilizar as seqüência numéricas para representar, interpretar e tomar decisões na vida pessoal e profissio-

nal. 
 Aplicar os conceitos da teoria dos conjuntos na resolução de problemas sobre quantidade de elementos de 

conjunto finitos, realizando as operações básicas. 
 Construir e aplicar conceitos de números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais para explicar fenô-

menos de qualquer natureza.
 Interpretar informações e operar com números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais para tomar

decisões e enfrentar situações problema.
 Ler, construir e interpretar diferentes tipos de tabelas e gráficos estatísticos. 
 Resolver problemas que envolvam conceitos com variáveis discretas e contínuas.
 Determinar domínio, imagem, zeros, período.
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 Escrever uma equação para representar uma relação entre duas variáveis.
 Identificar e realizar cálculos envolvendo as diferentes funções.
 Realizar analise gráficas de diferentes funções. 
 Reconhecer as funções nas seqüência numéricas
 Resolver problemas naturais e sociais envolvendo as diferentes funções. Interpretar a linguagem numérica. 
 Perceber regularidades, estabelecer relações e produzir generalizações.
 Relacionar os conhecimentos sobre porcentagem, lucro, desconto, acréscimo e juros ás situações problema

do dia a dia.
 Explorar situações cotidianas que envolvam a idéia de proporcionalidade.
 Aplicar o teorema fundamental de contagem.
 Utilizar instrumentos diversos para organizar a contagem (diagramas, tabelas descritivas e árvores de possi-

bilidades).
Eixos Científico-Tecnológicos 

 Conjuntos numéricos;
 Intervalos;
 Funções;
 Função afim;
 Função quadrática;
 Matemática Financeira;
 Trigonometria no triângulo retângulo;
 Geometria Plana;

Possibilidades de temas geradores integrando a formação profissional com a formação básica

Bibliografia
Básica

 DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. Ensino Médio. São Paulo: Ática, 2010.
 GELSON, Tezziet al. APOIO – Matemática: Ciencia e aplicações : Ensino Médio. São Paulo. Atual, 2004.

Complementar
 BEZERRA,  L.H;  BARROS,  P.H.V.  de;  TOMEI.  C.;  WILMER,  C.;  Introdução  à  Matemática.

Florianópolis. Editora da UFSC, 1995. 
 LEITHOLD, Louis. O Cálculo com geometria analítica I, São Paulo: Harbra, 3 ed., 1994. 
 IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos.  Série Fundamentos de matemática elementar.  São Paulo: Ed.

Atual, 8 ed, 2004

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio
Eixo Tecnológico: Comunicação e InformaçãoAno Letivo: 1º e 2º Ano
Componente: Biologia     Carga-Horária: 133,4h

Competências
 Compreender a importância do estudo da biologia para o entendimento dos fenômenos naturais e suas
influências na vida humana;
 Conhecer os processos biológicos celulares animal e vegetal e sua influência para os seres vivos;
 Conhecer a diversidade dos seres vivos e suas inter-relações;
 Compreender os mecanismos de funcionamento dos diversos sistemas orgânicos animais e vegetais e suas
conseqüências para o meio ambiente e diversidade biológica.
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 Compreender as diversas e complexas interações ecológicas e suas influências sobre o equilíbrio biológico
das espécies.

Habilidades
 Analisar a bioquímica dos seres vivos.
 Analisar as relações ecológicas existentes entre os seres vivos;
 Classificar corretamente as espécies em suas respectivas categorias taxonômicas.
 Compreender a importância das teorias evolutivas propostas por Lamarck e por Darwin;
 Compreender a relação entre os caracteres dos seres vivos e os genes;
 Compreender como ocorre o processo de sucessão ecológica;
 Compreender os principais conceitos de genética;
 Conhecer a diversidade biológica.
 Correlacionar estruturas morfológicas e aspectos fisiológicos como adaptação ao ambiente em que vivem.
 Debater as mais variadas hipóteses sobre a origem da vida no planeta Terra.
 Debater temas atuais em ecologia, tais como: mudanças climáticas, espécies invasoras, espécies ameaçadas

de extinção, poluição e degradação ambiental, utilização racional dos recursos naturais;
 Discutir os principais conceitos ecológicos;
 Distinguir eficientemente entre os conceitos de genótipo e fenótipo;
 Distinguir os grandes grupos de seres vivos e seus principais representantes.
 Distinguir os principais tipos de reprodução.
 Distinguir os principais tipos de tecidos animais, correlacionando-os com suas funções.
 Enfatizar a importância da genética para o futuro da humanidade;
 Entender como ocorrem os processos de herança genética;
 Estudar a evolução da espécie humana;
 Estudar as principais vias metabólicas dos seres vivos.
 Estudar os ciclos biogeoquímicos e entender sua importância para a manutenção da vida em nosso planeta;
 Identificar as diversas estruturas presentes no interior das células.
 Individualizar as várias fases do desenvolvimento embrionário.
 Reconhecer os dois principais processos de divisão celular.
 Reconhecer os principais órgãos e sistemas do corpo humano.
 Sistematizar os diversos elementos do campo biológico, dentro de uma perspectiva da contextualização e

da realidade tornando o educando apto a desenvolver o seu papel de cidadão dentro de uma sociedade con-
temporânea.

Eixos Científico-Tecnológicos 
 Biologia, o estudo dos seres vivos;
 A origem da vida;
 Composição química da célula;
 Introdução à citologia;
 Membrana celular e glicocálix;
 Citoplasma e organelas celulares;
 Bioenergética: fotossíntese, respiração celular e fermentação;
 Núcleo: ácidos nucléicos e síntese de proteínas;
 Cromossomos e divisão celular;
 Reprodução, a perpetuação das espécies;
 Sexualidade e desenvolvimento embrionário;
 Histologia Animal;
 Nomenclatura: Grupos de classificação e regras de nomenclatura
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 Os cinco Reinos (características gerais)
 Vírus;
 Reino Monera
 Reino Protista
 Reino Fungi
 Reino Plantae: Briofitas, Pteridofitas, Gimnospermas e Angiospermas
 Anatomia das plantas;
 Fisiologia das angiospermas.
 Reino Animalia: Poriferos, Cnidarios, Platelmintos, Nematelmintos, Anelideos, Moluscos, Artropodes, 
Equinodermos e Cordados
 Digestão e Respiração;
 Circulação e excreção;
 Sistema nervoso, sensorial e endócrino;
 Ecossistemas, energia e matéria;
 Comunidades e populações;
 Sucessão ecológica e biomas.

Possibilidades de temas geradores integrando a formação profissional com a formação básica

Bibliografia
Básica

 LOPES, SONIA. Biologia – volume único. São Paulo: Ed. Saraiva. 2008, 784p.
 PAULINO, WILSON ROBERTO. Biologia – volume 1. São Paulo: Ed. Ática. 2007, 408p.
 LINHARES, SERGIO. Biologia – volume único. São Paulo: Ed. Ática. 2007, 696p.
 SASSON, SEZAR. Biologia vol. único.   São Paulo: Ed. Saraiva. 2007, 736p.

Complementar
 BIZZO, Nélio. Novas bases da biologia. 3 volumes (vol. 3). 1ª ed. São Paulo: Ática, 2010.
 JÚNIOR, César da Silva; SASSON, Sezar; JÚNIOR, Nelson Caldini. Biologia. 3 volumes (vol. 2). 9ª ed.

São Paulo: Saraiva, 2011.
 _____. Biologia. 3 volumes (vol.3). 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
 _____. Biologia. 3 volumes (vol.1). 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
 _____. Biologia atual. 3 volumes (vol. 1). 16ª ed. São Paulo: Ática, 2007.
 _____.Biologia atual. 3 volumes (vol. 2). 16ª ed. São Paulo: Ática, 2007.
 _____. Biologia atual. 3 volumes (vol. 3). 16ª ed. São Paulo: Ática, 2007.
 SOARES, José Luís. Fundamentos de biologia. 3 volumes (vol. 1). São Paulo: Scipione, 1999.
 _____. Fundamentos de biologia. 3 volumes (vol. 2). São Paulo: Scipione, 1999.

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio
Eixo Tecnológico: Comunicação e InformaçãoPeríodo Letivo: 2º Períodos
Componente: Física                                                                Carga-Horária: 66,7 h

Competências

 Tornar os egressos familiarizados com os conceitos, leis e princípios fundamentais da física, garantindo o
entendimento dos seus significados, ou seja, compreensão das idéias que estão por traz desses conceitos,
leis e princípios. 
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 Compreender  a  importância  do  estudo  da  física  para  o  entendimento  dos  fenômenos  naturais  e  suas
influências no desenvolvimento tecnológico.

 Desenvolver nos educandos a habilidade de manipular as leis da física e aplicá-las na análise de situações
concretas.

 Capacitar os egressos a resolver problemas que envolvam os conceitos fundamentais da física.

 Desenvolver capacidade de entendimento dos diversos tipos de movimento e forças;

 Desenvolver a capacidade de compreensão e interpretação dos conceitos de temperatura e calor;

 Propiciar a habilidade de reconhecer os principais elementos de um circuito elétrico (resistores, geradores,
receptores  e  capacitores),  suas  finalidades,  equações  características  e  ainda  a  resolução  de  circuitos
elétricos simples montados com esses elementos.

 Promover ao educando as condições de conhecer e analisar os principais fenômenos magnéticos e suas
aplicações no cotidiano.

Habilidades
 Compreender e realizar mudança nos hábitos alimentares e diários de atividades físicas.
 Conhecer, organizar e interferir no espaço de forma autônoma, em busca de uma melhor     qualidade de
vida. 
 Jogar dentro das regras, assim como adaptá-las de acordo com as necessidades do grupo e condições da ins-
tituição.
 Vivenciar conteúdo da cultura corporal (dança, luta,etc).
 Diferenciar classificar e relacionar entre si características humanas genéticas e culturais.
 Diferenciar as capacidades físicas e habilidades motoras a fim de utilizar os conceitos de esforço, intensida-
de e frequência dentro das suas atividades corporais.

Eixos Científico-Tecnológicos 
 O Movimento dos Corpos; 
 As Leis do Movimento;
 A Gravitação Universal;
 O Trabalho das Máquinas;
 Energia Mecânica;
 Temperatura e Calor
 Ondas Sonoras;
 Ondas Luminosas;
 Eletricidade;
 Magnetismo;

Possibilidades de temas geradores integrando a formação profissional com a formação básica

Bibliografia
Básica

 GUALTER & ANDRE; Física para o Segundo Grau, Volume Único, Ed.: Saraiva. Terceira edição, 1998.
 RAMALHO, NICOLAU E TOLEDO; Fundamentos de Física III (Eletricidade),Ed.: Moderna, Quinta Edi-

ção, 1988.
 ANTÔNIO MÁXIMO E BEATRIZ ALVARENGA; Curso de Física Volume III, Ed. Harbra, Segunda Edi-

ção, 1986.
Complementar
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 BERESFORD, Heron. Valor: Saiba o que é. Rio de Janeiro: Shape, 1999.
 FONSECA, Cris. Futsal: o berço do futebol brasileiro. São Paulo: Aleph, 2007.
 KAMEL, Dilson, KAMEL, José Guilherme Nogueira. Nutrição e Exercício. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Sprint,
2001.
 MARINS, João Carlos Bouzas, GIANNICHI, Ronaldo Sérgio. Avaliação e prescrição de atividade física:
guia prático. 3. ed. Rio de Janeiro: Shape, 2003.

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio
Eixo Tecnológico: Comunicação e InformaçãoPeríodo Letivo: 1º Ano
Componente: Química                                                              Carga-Horária: 66,7 h

Competências
 Compreender as transformações químicas numa visão macroscópica e microscópica; 
 Relacionar  os  fenômenos  naturais  com o seu meio.  Articular  a  relação  teórica  e  prática,  permitindo a

ampliação no cotidiano e na demonstração dos conhecimentos básicos da Química; 
 Aplicar o uso das linguagens: matemática, informática, artística e científica na compreensão de conceitos

químicos; 
 Ler, interpretar e analisar os tópicos específicos da Química; 
 Desenvolver diversos modelos de sistemas químicos relacionados com o seu cotidiano; 
 Selecionar e organizar idéias sobre a composição do átomo; 
 Formular diversos modos de combinações entre os elementos químicos a partir de dados experimentais; 
 Reconhecer os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no desenvolvimento da Química e da

Tecnologia no estudo das funções químicas e suas aplicações em benefício do homem; 
 Fazer uso dos gráficos e tabelas com dados referentes às leis das combinações químicas e estequiométricas.

Habilidades
 Analisar a participação de reagentes na equação da velocidade de uma reação química;
 Calcular a velocidade de uma reação química;
 Calcular o pH de uma solução salina;
 Compreender a organização funcional da tabela periódica;
 Compreender as leis que regem as transformações químicas;
 Compreender as relações de massas envolvidas em uma transformação química;
 Compreender o conceito de pH e suas implicações nos processos químicos;
 Compreender o conceito de química orgânica e avaliar sua importância mundial no contexto político e eco -

nômico;
 Compreender o conceito de solubilidade química e física e sua aplicação no cotidiano.
 Compreender o significado de concentração e perceber a importância dela na prática, conhecendo e exerci-

tando as diferentes formas de expressá-la;
 Compreender que a oxidação, a redução e, consequentemente, a reação de oxi-redução envolvem transfe-

rências de elétrons, definindo agentes oxidante e redutor;
 Conhecer, por meio de exemplos, os principais efeitos provocados pelas emissões radioativas.
 Determinar o valor do KPS de uma solução;
 Identificar reações reversíveis e o equilíbrio químico do ponto de vista microscópico e macroscópico;
 Perceber a existência de diferentes tipos de soluções e a diversidade na utilização delas na prática;
 Perceber a existência de um grande número de diferentes compostos orgânicos graças aos diferentes tipos

de cadeias carbônicas e suas variações;
 Perceber a importância de diversos hidrocarbonetos na vida diária por meio da observação de seu uso e

aplicações;
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 Perceber que a descoberta das emissões radioativas se deu com a evolução de pesquisas envolvendo expli-
cações sobre a estrutura atômica;

 Perceber que o estudo das quantidades de calor, liberados ou absorvidas durante as reações químicas, auxi-
liam na compreensão de fatos observados no dia-a-dia;

 Reconhecer a importância da isomeria na Química Orgânica.
 Reconhecer as diferentes ligações químicas das substâncias químicas;
 Reconhecer as principais funções orgânicas e nomeá-las de acordo com as normas vigentes;
 Reconhecer os principais casos de entalpias de reação e as respectivas definições;

Relacionar os conhecimentos químicos com questões atuais;
Eixos Científico-Tecnológicos
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 Introdução ao estudo de Química;
 Estrutura atômica;
 Tabela periódica;
 Ligações químicas;
 Funções químicas inorgânicas;
 Reações químicas;
 Leis das combinações químicas;
 Cálculos químicos;
 Estequiometria;
 Soluções;

 ermoquímica;
 Cinética química;
 Equilíbrio químico;
 Radioatividade;
 Eletroquímica;
 Introdução à química orgânica;
 Funções orgânicas;
 Reações orgânicas;
 Isomeria;
 Química ambiental.

Curso de Nível Médio Integrado na Modalidade EJA com formação inicial e continuada em Operação de 
Computadores.
Av. Amazonas, Qd.56, Lt 01- Bairro Cimba. CEP 77.826-170. Araguaína
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Bibliografia
Básica

 FELTRE, Ricardo. Química pra o ensino médio, Editora Moderna 2004. ¨6ª edição.
 SARDELLA, Antônio. Curso completo de Química. Editora Ática 1999. 2ª edição.
 UTIMURA, Teruko Y. Química fundamental. Editora FTD. 1998. 1ª edição .
 BIANCHI, José Carlos Azanbuja. Universo da Química. Editora FTD 2007. 1ª edição.

Complementar
 ATKINS, P.W. Físico-química. 6. ed., Rio de Janeiro: LTC, 1999.
 MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H. Química para o Ensino Médio – volume único.

São Paulo: Editora Scipione, 2002.
 NOVAIS, V. L. D.. Química – volume 2. São Paulo: Atual, 1999.
 PERUZZO, F. M.; CANTO, E. L. Química – volume único. São Paulo: Editora Moderna,

1999.

Curso de Formação Inicial  e Continuada em Operador  de Computador Integrado ao Ensino
Médio
Eixo Tecnológico: Comunicação e Informação            Ano Letivo: 1º, 2º Ano
Componente: História          Carga-Horária: 133,4 h

Competências
 Compreender o processo de estruturação das sociedades humanas desde o momento de

diferenciação  do  homem  dos  demais  animais  até  o  surgimento  das  sociedades  de
classes;

 Identificar os elementos constitutivos das sociedades de classes e as diversas formas de
organização da produção no mundo antigo e medieval;

 Compreender o processo de crise do feudalismo e ascensão das formas capitalistas a
partir do renascimento comercial, cultural e científico;

 Analisar a construção da sociedade moderna e capitalista e sua inferência no mundo
atual;

 Verificar as transformações no mundo após a Primeira e Segunda Guerra Mundial.

Habilidades

 Identificar quais as conseqüências dos fatos históricos em nossa atualidade.
 Identificar as etapas do processo histórico.
 Realizar debates e seminários.
 Aprender a se comunicar em público.
 Decodificar na atualidade resquícios do passado.
 Aplicar conceitos, exemplos e atitudes do componente história na área de atendimento.
 Escrever  e  falar  bem  em  público  buscando  sempre  uma  apresentação  pessoal

impecável.
 Reconhecer  o  papel  das  diferentes  linguagens:  escrita,  pictórica,  fotográfica,  oral,

eletrônica, etc. 
 Reconhecer a natureza específica de cada fonte histórica.
 Reconhecer os diferentes  agentes sociais e os contextos envolvidos na produção do

conhecimento histórico.
Eixos Tecnológicos
1. Introdução ao estudo da História: utilidade da componente
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1.1. Introdução ao estudo da Historia: utilidade da componente
1.2. O tempo como uma construção cultural
1.3. A Pré-História: origem da cultura

2. As sociedades do Oriente Próximo e as sociedades européias: seus aspectos culturais,
sociais, econômicos e políticos.
2.1. O Feudalismo e as transformações nas relações sociais durante a Idade Média

3. Mundo moderno:
3.1. A Transição do Feudalismo para o Capitalismo
3.2. O renascimento cultural
3.3. A expansão marítima-mercantil
3.4. A reforma protestante
3.5. A formação do Brasil colonial

4. A Era das Revoluções:
4.1. A Revolução Inglesa, A Revolução Industrial e a Revolução Francesa

5. A Era dos Extremos:
5.1. O Imperialismo
5.2. A Primeira Guerra Mundial
5.3. A Revolução Russa
5.4. A Crise de 1929
5.5. Os regimes totalitários: O nazi-fascismo
5.6. A Segunda Guerra Mundial
5.7. A Guerra Fria

6. O Brasil Imperial:
6.1. Antecedentes da Independência: a transferência da família real portuguesa para o Brasil
6.2. A Independência
6.3. A abdicação de D. Pedro I e o Período Regencial
6.4. O governo de D. Pedro II
6.5. A mão-de-obra escrava no Brasil: as resistências quilombolas e os conflitos sociais em

torno do domínio aristocrático
6.6. A abolição da escravatura no Brasil
6.7. As  heranças  históricas  do  racismo  e  as  relações  étnico-racionais  no  Brasil

contemporâneo
6.8. A Crise da Monarquia

7. O Brasil República:
7.1. A República da Espada e a organização política do início do século XX (República

Velha)
7.2. A Revolução de 1930 e a nova configuração político-econômica do Brasil
7.3. A Era Vargas, a redemocratização, o populismo e o desenvolvimentismo de JK
7.4. Golpe Militar e o Governo Autoritário
7.5. A Redemocratização do Brasil e o governo Sarney
7.6. Os governos neoliberais no Brasil 

Possibilidades de temas geradores integrando a formação profissional com a formação básica
História da África, afro-brasileiros e dos povos indígenas.
História do Tocantins

Bibliografia
Básica

 CAMPOS, Flávio de.; MIRANDA, Renan Garcia. A escrita da História. São Paulo: Es-
cala Educacional, 2005.
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 COTRIM, Gilberto. História Global: Brasil e Geral. São Paulo: Saraiva, 6ª ed., 2002.
 SCHIMIDT, Mario. Nova História Crítica. São Paulo: Nova Geração, 2008.
 VICENTINO, Cláudio e DORIGO, Gianpaolo. História para o Ensino Médio: História

Geral e do Brasil. São Paulo: Scipione, 2001.
Complementar

 LOPES, Ana Mônica; ARNAUT. História da África: uma introdução. Belo Horizonte:
Crisálida, 2010.

 MOTA, Myriam Becho; BRAICK, Patrícia. Ramos. História: das cavernas ao terceiro
milênio. São Paulo: Moderna, 2010.

  PAZINATO, Alceu; SENISE, Maria Helena V. História moderna e contemporânea. São
Paulo: Ática, 2010.

 REZENDE, Antônio Paulo;  DIDIER, Maria Tereza.  Rumos da História.  São Paulo:
Atual, 2010.

Curso de Formação Inicial  e Continuada em Operador  de Computador Integrado ao Ensino
Médio
Eixo Tecnológico: Comunicação e Informação          Ano Letivo: 1º e 2º Ano
Componente: Geografia              Carga-Horária: 100 h

Competências
 Compreender  e  aplicar,  no  cotidiano,  os  conceitos  básicos  da  Geografia:  espaço,

território,  região, lugar,  escala e paisagem, tomando por base a leitura do cotidiano
socioespacial da sociedade e, por conseguinte, do educando; 

 Promover  a  leitura,  análise  e  interpretação  dos  códigos  específicos  da  Geografia
(mapas, gráficos, tabelas etc.), considerando-os como elementos de representação de
fatos espaciais e/ou espacializados; 

 Identificar a dinâmica do quadro natural nas dimensões globais, regionais e locais, e,
sua relação com o crescimento socioeconômico; 

 Selecionar e  elaborar  esquemas de investigação  que desenvolvam a observação  dos
processos de formação e transformação dos territórios, tendo em vista as relações de
trabalho, a incorporação de técnicas e tecnologias;

 Conhecer a produção do espaço mundial e global, numa perspectiva política, cultura,
econômica e social. 

 Ter autonomia nas situações relacionadas à localização;
 Associar os movimentos da Terra à sua realidade; 
 Identificar os movimentos da Terra a partir da leitura de textos.
 Listar as consequências dos movimentos para o ser humano.
 Reconhecer os diferentes tipos de mapa;
 Medir distâncias em mapas, utilizando escalas diferentes;
 Compreender as principais ideias contidas em cada teoria acerca da Terra;


Habilidades
 Reconhecer  as  formas  e  alterações  no  relevo,  a  influência  das  forças  internas  e

externas, bem como a influência da ação humana na construção das paisagens culturais;
 Identificar os fenômenos atmosféricos e sua importância.
 Reconhecer a complexidade do mundo atual e a necessidade de regionalização;
 Identificar os critérios utilizados na regionalização do mundo atual;
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 Caracterizar as diferentes regiões do mundo atual;
 Compreender os principais sistemas econômicos: socialismo e capitalismo;
 Entender a regionalização mundial baseada em aspectos sócio-econômicos, agrícolas,

bem como suas vantagens e desvantagens;
 Avaliar os problemas ambientais relacionados à agropecuária;
 Propor  soluções  para  conter  os  problemas  ambientais  sem  prejudicar  o

desenvolvimento econômico do Brasil;
 Identificar movimentos migratórios e suas causas;
 Reconhecer a importância do processo de industrialização na organização econômica

do mundo atual.
Bases Científico-Tecnológicas 

 1. Conceitos fundantes da Geografia; 
 1.1. Lugar, paisagem, território, espaço, região;
 2. Sistemas de localização e representação cartográfica; 
 2.1. Coordenadas geográficas; 
 2.2. Fusos horários , escala;
 2.3. Projeções cartográficas; 
 3. Paisagem natural e problemas ambientais; 
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 3.1. Relevo, vegetação, solo, hidrografia;
 3.2. Clima; 
 3.2.1. Fatores e elementos climáticos: causa e efeitos; 
 3.2.2. Dados meteorológicos: instrumentos de medidas e representação gráfica; 
 3.2.3. Exigências climáticas das plantas e dos animais; 
 3.3. Problemas ambientais globais; 
 4. Aspectos da dinâmica populacional; 
 4.1. Teorias demográficas; 
 4.2. Estruturas da população: atividades econômicas, sexo, idade, IDH
 4.3. Conflitos étnicos-nacionalistas; 
 5. Aspectos da urbanização mundial; 
 5.1. Indústria e urbanização; 
 5.2. Rede urbana; 
 5.3. Problemas sociais urbanos; 
 6. Fontes de energia e revolução técnico -científica-informacional; 
 6.1. Fontes energéticas: convencionais e alternativas; 
 6.2. Revolução Industrial e espaço geográfico; 
 7. Geopolítica mundial; 
 7.1. Do pós-guerra à “nova” ordem mundial.

Possibilidades de temas geradores integrando a formação profissional com a formação básica

Bibliografia
Básica

 MOREIRA, Igor, O espaço geográfico: geografia geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2000.
 NUNES, Elias. O meio ambiente da Grande Natal. Natal: Ed. UFRN, 2002.
 SENE, Eustáquio de. Geografia: espaço geográfico e globalizado – geografia geral e do Brasil. São

Paulo: Scipione, 2003.
 VESENTINI, José William. Brasil: sociedade e espaço. São Paulo: Ática, 2004.

Complementar
 MAGNOLI, Demétrio; ARAÚJO, Regina. Projeto de ensino de Geografia: natureza, tecnologias e

sociedades. Geografia Geral. São Paulo: Moderna, 2007.
 MOREIRA, Igor. O espaço geográfico: Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2006.

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio
Eixo Tecnológico: Comunicação e Informação                 Ano Letivo: 1º e 2º ano
Componente: Sociologia Carga-Horária: 100 h

Competências

 Relacionar os temas propostos com a prática social experimentada pelos educandos em sua vivência
cotidiana,  de  modo que  as  discussões  empreendidas  em sala  de  aula  possam contribuir  para  a
reflexão dos problemas sociais (locais, regionais, nacionais e mundiais).

 Possibilitar a busca pela construção da cidadania plena e a transformação da sociedade a partir de
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conceitos relacionados com a democracia e cidadania. 

Habilidades
 Demonstrar  compreensão  sobre a  sociedade,  suas  gênese  e suas  transformações,  e  os  múltiplos

fatores que nela intervêm como produto da ação humana; a si mesmo como agente social; e os
processos sociais como orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos;

 Compreender e identificar as ideologias presentes nas acepções da cultura que possuímos;
 Romper com as falsas concepções de política que temos e relacioná-las com os cenários atuais.
 Aprofundar  algumas  perspectivas  teóricas  de  análises  das  múltiplas  relações  da  sociedade  e

individuo. 
 Problematizar  algumas  possíveis  abordagens  do  cotidiano  social  do ponto  de  vista  sociológico:

Estado, política; economia; cultura; classe; família; juventude; violência; religião; cooperativismo;
trabalho; meio ambiente e modernidade.

Eixos Tecnológicos
 Indivíduo e Sociedade;
 Sociologia: ciência da sociedade;
 Relações indivíduo-sociedade;
 Processo de socialização e papéis sociais;
 Instituições e grupos sociais;
 Trabalho, sociedade e desigualdade social;
 Política e sociedade;
 Movimentos sociais.

Possibilidades de temas geradores integrando a formação profissional com a formação básica

Bibliografia
Básica

 JONHSON, Allan G. Dicionário de Sociologia: Guia Prático de Linguagem Sociológica. Trad. Ruy
Jungmann. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997.

 OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia. São Paulo: Ática, 20ª ed., 2000. 
 QUINTANEIRO, Tânia; BARBOSA, Maria L. de O.; OLIVEIRA, Márcia Gardênia. Um Toque de

Clássicos: Durkheim, Marx e Weber. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 1995.
 SCHILLING, Kurt. História das Idéias Sociais: Indivíduo, Comunidade, Sociedade. Trad. Fausto

Guimarães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2ª ed., 1974.
Complementar

 ARENDT, Hannah. Da Violência. Tradução de Maria Claudia Drumond em 2004. 
 BARROS, Myrian Lins de et, al. Família e Gerações. Rio de Janeiro: FGV, 2006.
 BOFF, Leonardo. Experimentar Deus. Campinas: Verus, 2003.
 BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2001.

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio
Eixo Tecnológico: Comunicação e InformaçãoAno Letivo: 1º e  2º Ano
Componente: Filosofia                                         Carga-Horária: 66,6 h

Competências
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 Ler e compreender textos filosóficos de diferentes autores e correntes do pensamento;
 Elaborar, contextualizar, por escrito, e de forma crítica produções filosóficas;
 Articular  conhecimentos  filosóficos  e  diferentes  conteúdos  e  modos  discursivos  nas  Ciências

Naturais e Humanas, nas artes e em outras produções culturais;
 Aprimorar a autonomia intelectual e o pensamento crítico, bem como a capacidade efetiva de atuar

de forma reflexiva, consciente e criativo na vida social.
Habilidades

 Articular níveis de percepção, raciocínio lógico e capacidade raciocinada para deslindar fenômenos
e situações objetivas complexas.

 Utilizar os conhecimentos filosóficos, como meio, à resolução de problemas relacionados à vida
prática, pessoal e profissional.

 Praticar  a  comunicação  dialógica,  de  viés  dialético,  visando  o  aprimoramento  no  processo  de
comunicação interpessoal.

 Aplicar  o  método  investigativo  problematizador,  de  caráter  teórico-reflexivo,  característica  do
discurso filosófico, buscando desvelar os sentidos/significados do conhecimento, fragmentado nas
diversas áreas do saber humano.

 Agir de maneira/forma solidária e coerente (ética) no contexto das relações contraditórias da atual
sociedade  capitalista,  procurando  equilibrar  desenvolvimento  científico-tecnológico  e  sócio-
ambiental.

Eixos Tecnológicos
 Origem da Filosofia;
 Noções fundamentais do pensamento filosófico;
 A Filosofia como instrumento de reflexão e ação;
 Regimes e sistemas políticos;
 Democracia e cidadania;
 Moral e ética;
 Moral, liberdade e direito;
 Conhecimento do senso comum x conhecimento filosófico;
 Mito, filosofia e ciência.
 Trabalhos individuais e em grupo;
 Trabalhos com música, poesia e oficinas de trabalho; 
 Utilização de fitas de vídeo, quadro branco ou de giz, retro projetor e multimídia. 

Possibilidades de temas geradores integrando a formação profissional com a formação básica

Bibliografia
Básica

 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Trad. Alfredo Bosi. São Paulo: Martins Fontes,
1998. 

 CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 13ª edição, 2008.
 MARCONDES, Danilo. Textos básicos de Filosofia: dos Pré-Socráticos a Wittgenstein. Rio de Ja-

neiro: Jorge Zahar Ed., 5ª ed., 2007.
 REZENDE, Antonio (org.). Curso de Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 10ª ed., 2001.

Complementar
 CORDI, Cassiano et. al. Para Filosofar. São Paulo: Scipione, 2000
 DIMENSTEIN, Gilberto. Aprendiz do futuro: cidadania hoje e amanhã. São Paulo: Ática, 2003.
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 GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. História da Filosofia: dos pré-socráticos a Santo Agostinho. São
Paulo: Scipione, 2008.

 PCN Ensino Médio: Ciências Humanas e suas tecnologias Brasília: MEC; SEMTEC, 2002

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio
Eixo Tecnológico: Comunicação e Informação                                  Período Letivo:2º ano
Componente: Internet – Conceitos e Práticas        Carga-Horária: 66,7 h

Competências

 Conhecer as diversas formas de acesso a Internet;
 Identificar e operar os softwares de Internet;
 Efetuar pesquisas, compras, trocas de mensagens, dentre outros esquemas utilizando a World Wide

Web.
Habilidades

 Utilizar aplicativos de escritório e utilitários na edição de textos;
 Elaborar planilhas eletrônicas, apresentação de slides e compactação de arquivos;
 Pesquisar e navegar na internet;
  Usar correio eletrônico;
 Instalar e configurar sistema operacional, aplicativos de escritório e periféricos;
 Organizar a entrada e saída de dados em sistemas de informação;

Bases Científico-Tecnológicas 
 Internet: O que é; como ter acesso; princípios básicos;
 A World Wide Web (www);
 Navegadores: partes que o compõem e como utilizar;
 Criando e Utilizando E-mail;
 Lendo Notícias;
 Pesquisando assuntos por meio de sites de busca;
 Copiando/Salvando informações;
 Enviando arquivos compactados;
 Baixando arquivos;
 Serviços gratuitos da Rede..

Possibilidades de temas geradores integrando a formação profissional com a formação básica

Bibliografia
Básica

 BIZELLI, Maria Helena S. Sahão. BARROZO, Sidineia. Informática Passo a Passo: Para 
Terceira Idade e Iniciantes. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna Ltda, 2011.

 COSTA, Renato da.Informática para Concursos.2 ed. Niterói, RJ: Impetus, 2010.
 MANÇULA, Marcelo. Informática: Conceitos e Aplicações. – 3 ed. rev. – São Paulo: Érica, 2008.

Complementar
 PACITTI, Técio.  Construindo o futuro por meio da educação:do Fortran à internet. São Paulo: 

Thompson, 2003.
 MONTEIRO, Mário A. Introdução à organização de computadores. Rio de Janeiro: LTC, 2009
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Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio
Eixo Tecnológico: Comunicação e InformaçãoPeríodo Letivo: 1º ano
Componente: Informática Básica                                      Carga-Horária:66,7 h

Competências
 Conhecer e manusear os componentes do sistema computacional;
 Identificar e operar sistemas operacionais;
 Elaborar relatórios, textos, planilhas, formulários, esquemas, gráficos e apresentações utilizando o

sistema computacional;
 Utilizar softwares antivírus e compactares de arquivos.

Habilidades
 Conhecer a historia da evolução dos computadores;
 Identificar os principais componentes de hardware e software de um sistema informatizado;
 Identificar Sistemas Operacionais;
 Navegar e fazer pesquisas na Internet;
 Fazer cópias de segurança de dados armazenados no computador;
 Digitar textos e informações dando-lhes a forma de cartas, relatórios, tabelas, gráficos, formulários;
 Elaborar e implementar planilhas de cálculo de acordo com as necessidades do mercado de trabalho;

Eixos Científico-Tecnológicos 
 Introdução e Noções de Informática;
 Sistema Operacional; 
 Softwares Aplicativos: Edição de Textos; Planilhas Eletrônicas e Software de Apresentação; 
 Softwares Utilitários: Compactares de arquivos e antivírus.

Possibilidades de temas geradores integrando a formação profissional com a formação básica

Bibliografia
Básica

 BIZELLI,  Maria  Helena  S.  Sahão.  BARROZO,  Sidineia.  Informática  Passo  a  Passo:  Para
Terceira Idade e Iniciantes. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna Ltda, 2011.

 COSTA, Renato da.Informática para Concursos.2 ed. Niterói, RJ: Impetus, 2010.
 MANÇULA, Marcelo. Informática: Conceitos e Aplicações. – 3 ed. rev. – São Paulo: Érica, 2008.
 CINTO, Antonio Fernando. Excel Avançado. São Paulo: Novatec Editora, 2008.

Complementar
 MARÇULA, Marcelo.  Informática conceitos e aplicações. São Paulo: Érica, 2005.
 CAPRON, H.L . Introdução à informática. São Paulo: Pearson, 2004.

Curso de Formação Inicial e Continuada em Operador de Computador Integrado ao Ensino Médio
Eixo Tecnológico: Comunicação e Informação                              Ano Letivo: 2° Ano
Componente: Suporte e Manutenção de Computadores Carga-Horária:66,7 h

Competências
 Identificar os componentes dos computadores e seus periféricos, analisando funcionamento e relaci-

onamento;
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 Identificar a origem de falhas no funcionamento de computadores, periféricos e softwares básicos,
avaliando seus efeitos.

 Efetuar cópias de segurança, restauração de dados e atividades de prevenção, detecção e remoção de
vírus;

 Analisar os serviços e funções de sistemas operacionais, utilizando suas ferramentas e recursos em
atividades de configuração, manipulação de arquivos, segurança e outras.

Habilidades
 Instalar e configurar computadores e seus periféricos utilizando softwares e ferramentas de monta-

gem e conexão de suas partes.
  Fazer conexões entre as partes que integram o computador bem como a equipamentos externos a

este;
 Executar procedimentos de teste, diagnóstico e medidas de desempenho em computadores e seus pe-

riféricos, assim como em softwares básicos instalados;
 Adequar programas e sistema operacional às necessidades do usuário;
 Aplicar as soluções selecionadas para corrigir as falhas no funcionamento dos computadores, peri-

féricos e softwares;
 Alimentar periféricos, com software ou dispositivos físicos;
 Utilizar softwares utilitários para otimizar o funcionamento do computador;
 Detectar e diferenciar erros em softwares;
 Montar/desmontar um microcomputador;
 Detectar e solucionar conflitos na instalação de periféricos ou programas;
 Instalar componentes na parte interna de um computador;
 Instalar e configurar sistemas necessários para a utilização do computador;
 Preparar todo o sistema para que sua utilização se torne o mais fácil possível;
 Fazer o uso de ferramentas para a manipulação de componentes eletrônicos e mecânicos;
 Coordenar atividades de garantia e segurança dos dados armazenados em computador;
 Distinguir arquiteturas de sistemas operacionais e seus níveis de privilégio, analisando desempenho e

limitações de cada opção;
 Utilizar adequadamente os recursos de hardware dos computadores;

Bases Científico-Tecnológicas 
 Identificação de componentes de um computador: 

o Gabinete; 
o Placa-mãe (barramentos, conexões e componentes); 
o Processador; 
o Cooler; 
o Memória principal;
o Placas de expansão; 
o Disco rígido; 
o Drives de CD/DVD. 

 Cuidados  no  manuseio  e  utilização  de  peças  e
equipamentos de microinformática. 

 Ferramentas de trabalho. 
 Procedimentos  para  montagem e  instalação  física  de

um computador. 
 Diagnóstico e solução de problemas: 
 Softwares de apoio à manutenção de computadores; 
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o Diagnóstico de problemas em computadores; 
o Técnicas  e  estratégias  de  manutenção  corretiva  e
preventiva. 

 Instalação de sistemas operacionais: 
o Linux; 
o Windows; 
o Instalação de Windows e Linux em um computador. 
o Instalação, atualização e remoção de drivers. 

 Instalação,  atualização  e  remoção  de  ferramentas  e
aplicativos: 

o Softwares  de  segurança(anti-virus,  firewall,  anti-
spyware); 
o Compressores de arquivos; 
o Gravador de CD/DVD; 
o Leitor de PDF; 
o Aplicativo gerador PDF; 
o Pacote de programas pra escritório; 
o Programas de cópia de segurança.

 Procedimentos para remoção de vírus.

Possibilidades de temas geradores integrando a formação profissional com a formação básica

Bibliografia
Básica
 TORRES, Gabriel.  Montagem de micros. Rio de Janeiro: Editora Axcel Books, 2002. ISBN: 85-

7323-172-6.
 NULL, Linda. Princípios básicos de Arquitetura e Organização de computadores. Porto Alegre:

Bookman, 2010. 
 MONTEIRO, Mario A.Introdução à organização de computadores. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
 VASCONCELOS, L. Manutenção de Micros na Prática. Editora LVC, 1ª Edição, 2007. 
Complementar
 PAIXÃO, Renato Rodrigues. Montagem e configuração de computadores: guia prático. São Pau-

lo: Érica, 2010.
 BIZELLI, Maria Helena S.S. Informática passo a passo para terceira idade e iniciantes. Rio de

Janeiro: Ciência Moderna, 2011
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	Desde meados do século XX, com o desenvolvimento dos grandes sistemas computacionais, encontramo-nos inseridos na chamada era “digital”, da informação e da comunicação. O processo de globalização da economia mundial exigiu a diminuição das distâncias, a rapidez nas comunicações e a agilidade nas informações, e isso só foi possível com o imenso progresso experimentado pelas tecnologias de comunicação.
	Durante os anos 1990, com a consolidação do modelo neoliberal no Brasil e a disseminação das utilidades da informática nos diversos setores da vida social, cultural e, sobretudo, econômica, assistimos a uma verdadeira proliferação dos microcomputadores em nosso país. O computador passou a se fazer presente no trabalho, nos bancos, nas lojas, nos supermercados (além de outros lugares) e, mais importante ainda, em nossas próprias casas, se transformando em um componente essencial em nossas vidas.
	Atualmente, devido a essa inserção plural dos computadores em nosso cotidiano, os indivíduos que não ostentam o menor domínio sobre o manuseio dessas máquinas enfrentam grandes dificuldades, seja no momento de sacar montante em dinheiro de caixas eletrônicos, seja na ocasião de se inscrever em processos seletivos, seja em recadastramentos de diversas naturezas, isto é, de participar efetivamente das diferentes situações impostas pela vida social.
	Dentro desse contexto, é preciso reconhecer que, embora o poder público, por meio de suas instituições de ensino ou por meio de programas sociais, esteja buscando democratizar o acesso da população a essas tecnologias, uma considerável parte dos cidadãos brasileiros encontra-se alijada desse circuito de comunicação. No entanto, no decorrer dos anos 1990 e início do novo milênio, com a popularização da “informática”, as escolas, privadas ou públicas, se imbuíram da responsabilidade de incluir seus educandos nessa nova realidade mundial, tornando o contato com os microcomputadores algo corriqueiro a essa geração. Hoje, é muito comum encontrarmos crianças, de quatro a seis anos, que já possuem um domínio mínimo na utilização de computadores, habilidade que será aperfeiçoada com o decorrer de sua vida escolar.
	Por outro lado, as gerações anteriores, que não vivenciaram essa formação escolar “digital”, bem como os indivíduos que não tiveram oportunidades ou condições econômicas para se integrarem a essa realidade, acabaram sendo excluídos do acesso a esse tipo de ferramenta. Como resultado dessa situação, observamos cidadãos que, privados dessa habilidade, encontram abissais dificuldades, tanto no mercado de trabalho, quanto em simples situações do dia-a-dia, o que gera aparente repulsa por parte desses indivíduos a esses recursos tecnológicos, tendo em vista que desconhecem os procedimentos para utilizá-los.
	Considerando, ainda, que nessa “Era da Informação”, a rápida evolução da tecnologia, estimulada por um crescente consumo generalizado, fez com que os microcomputadores dominassem a maioria absoluta das operações inerentes ao mundo produtivo, a saber, na indústria, no comércio, na prestação de serviços, ou até mesmo no campo, torna-se imperativo que qualquer profissional, independente da área em que atue, consiga adquirir uma bagagem de conhecimentos tecnológicos para que atinja a eficiência exigida pelo mercado de trabalho. Em que pese à existência dessas cobranças por parte do mundo profissional, encontramos um número considerável de trabalhadores que, por não dominarem essas técnicas, acabam não sendo absorvidos pelo mercado de trabalho, ou encontram obstáculos para seu progresso profissional.
	A proposta do curso em pauta atua, especificamente, sobre esta gama da população brasileira, em especial, a de Araguaína e municípios limítrofes, que ficaram a margem do acesso a essas tecnologias computacionais da escolaridade, e que, portanto, enfrentam sérias dificuldades no trato desses instrumentos de comunicação/informação, seja no dia-a-dia e, principalmente, no ambiente de trabalho. Neste sentido, esta qualificação, que se apresenta sob a forma de educação continuada por meio da integração entre Educação Profissional e Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos, parte de uma orientação multidisciplinar-integrada, ou seja, uma formação profissional, voltada para o domínio e incorporação tecnológica, que integrada à formação geral, contribua para a constituição de indivíduos preparados para o mercado/mundo do trabalho e para a cidadania, em síntese, cidadãos críticos e questionadores, conscientes de seu papel na sociedade, capazes não só de escolherem seus representantes políticos, como também de participarem de movimentos sociais e de se envolverem com temas e questões que dizem respeito ao mundo em que vivem, seja em âmbito local, nacional ou global.
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