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IDENTIFICAÇÃO
Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Informática – PPC
Denominação do Curso: Licenciatura em Informática
Habilitação: Licenciatura
Título: Licenciado em Informática
Número de vagas semestrais: 44
Turno: Noturno
Carga horária total: 3105 horas
Local de oferta: Câmpus UTFPR- Francisco Beltrão
Modalidade: Presencial
Tempo Mínimo: 8 semestres
Tempo Máximo: 16 semestres
Ano de implantação: 2011
Dados do coordenador do curso:
Nome: Prof. Dr. Ademir Roberto Freddo
Endereço: Rua Soares Raposo, 3550
Cidade: Realeza - PR CEP: 85770-000
Telefone: 46-3520-7111 Celular: 46-9905-5627
E-mail: freddo@utfpr.edu.br
A administração do curso está estruturada da seguinte forma:
• Coordenador de Curso: responsável pela supervisão das atividades
acadêmicas do curso e preside o Colegiado de Curso e o Núcleo
Docente Estruturante (NDE).
• Colegiado de Curso: constituído do coordenador do curso, dos
professores responsáveis pela atividade de estágio, atividades
complementares e trabalho de conclusão do curso e de um docente
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eleito pelos seus pares e seu respectivo suplente.
• NDE: constituído pelo coordenador do curso e de 5 docentes
pertencentes ao corpo docente do curso, sendo o colegiado do curso
responsável pela definição dos membros, dando preferência para
aqueles

portadores

do

título

de

doutor

e

garantindo

uma

representatividade das áreas do curso.
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1. LEGISLAÇÃO
O Curso de Licenciatura em Informática atende a Resolução CES/CNE/MEC
n.° 1/2002, de 18 de fevereiro de 2002, do Conselho Nacional de Educação, que
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos para a formação de
professores da educação básica, em nível superior, curso de licenciatura, de
graduação plena; a Resolução n.º 119/06 – COEPP, de 07 de dezembro de 2006 e a
Deliberação n.º 04/07 – COUNI, de 25 de maio de 2007, relativas às Diretrizes
Curriculares para os Cursos de Bacharelado e Licenciatura da UTFPR; a Resolução
n.º 132/06-COEPP, de 01 de dezembro de 2006, que institui o regulamento da
organização didático-pedagógica dos cursos de bacharelado e licenciatura da
UTFPR.
O Curso de Licenciatura em Informática também obedece à Legislação a Lei
n.º 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBE), em 20 de
dezembro de 1996. Contempla também os Referenciais Curriculares Nacionais dos
Cursos de Bacharelado e Licenciatura (MEC, 2010), o Currículo de Referência para
Cursos de Licenciatura em Computação CR-LC/2002 - Versão homologada em
Assembleia da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) em julho de 2002, as
Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Computação e o
Parecer CNE/CES n.º: 136/2012.
Autorização de funcionamento do curso: o Curso de Licenciatura em
Informática passou pela Câmara de Educação Profissional e Ensino Médio da
UTFPR e foi aprovado seu funcionamento por meio do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Pós-Graduação da UTFPR - COEPP, pela Resolução 179/10 em 09 de
dezembro de 2010. O curso foi autorizado pelo Ministério da Educação (MEC) pela
portaria nº 260 de 13 de julho de 2011.
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2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
A organização didático-pedagógica do Curso de Licenciatura em Informática é
descrita pelo histórico da UTFPR, pelo histórico do Câmpus Francisco Beltrão, pelas
justificativas de abertura do curso, concepção da formação profissional, finalidade do
curso, objetivos do curso, forma de ingresso, regime de ensino, perfil profissional de
conclusão, metodologia e avaliação.

2.1

Histórico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

A UTFPR é uma Instituição Federal de Ensino Superior com natureza jurídica
de autarquia, vinculado ao MEC. É a primeira e única Universidade Tecnológica no
Brasil, e por isso, tem uma história um pouco diferente das outras universidades. A
instituição foi transformada em universidade por meio da Lei 11.184, de 07 de
outubro de 2005, a partir do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná
(CEFET-PR). Como a origem deste centro é a Escola de Aprendizes Artífices,
fundada em 1909, a UTFPR herdou uma longa e expressiva trajetória na educação
profissional.
Ao longo da história da instituição foram diversas as transformações e
denominações até a consolidação em Universidade Tecnológica. Sendo assim, antes
de ser denominada UTFPR, a instituição era conhecida como:
• 1909 – Escola de Aprendizes Artífices do Paraná. O ensino ministrado
era destinado, inicialmente, às camadas mais desfavorecidas e aos
menores marginalizados, com cursos de ofícios como alfaiataria,
sapataria, marcenaria e serralheria.
• 1937 – Liceu Industrial do Paraná. O ensino ginasial passou a ser
ofertado e continuou com foco profissionalizante.
• 1942 – Escola Técnica de Curitiba. O ensino passou a ser ministrado
em dois ciclos: o primeiro considerado industrial básico e o segundo,
técnico e pedagógico. Então, os primeiros cursos técnicos iniciaram em
todo o país.
• 1959 – Escola Técnica Federal do Paraná. A Lei nº 3.552 reformou o
ensino industrial no país. A nova legislação ampliou os conteúdos da
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11

educação geral nos cursos técnicos e fixou em 4 anos sua duração.
• 1978 – Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFETPR). Após o Decreto-Lei nº 547, de 18/04/69, a instituição passou a
ministrar cursos superiores de curta duração. Cinco anos depois, foi
transformada em CEFET-PR. Era um novo modelo de instituição de
ensino com características específicas: atuação exclusiva na área
tecnológica; ensino superior como continuidade do ensino técnico de 2º
Grau e diferenciado do sistema universitário; acentuação na formação
especializada, levando-se em consideração tendências do mercado de
trabalho e do desenvolvimento; realização de pesquisas aplicadas e
prestação de serviços à comunidade.
• 2005 – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Após a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, que não permitia mais
a oferta dos cursos técnicos integrados, a instituição decidiu
implementar o Ensino Médio e curso tecnológicos. Em 1998, foi criado
um projeto de transformação da instituição em universidade, o qual foi
transformado em lei em 2005. A UTFPR passou a ofertar cursos de
ensino superior e de pós-graduação voltados para a área tecnológica.
Hoje, em pleno crescimento e acelerado desenvolvimento, a Universidade
continua atenta à sua função principal como disseminadora de conhecimento,
buscando atender às necessidades do mundo atual. Para tanto, oferta cursos
técnicos de nível médio, cursos superiores de tecnologia, bacharelados e
licenciaturas, cursos de especialização, mestrado e doutorado.
A UTFPR também desempenha função social e de extensão, interagindo com
o setor produtivo e a comunidade, realizando pesquisas aplicadas e desenvolvendo
projetos culturais e desportivos.
Em 2013, a UTFPR está presente em 13 municípios do estado do Paraná,
que são: Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos,
Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa,
Santa Helena e Toledo.
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2.2

Histórico do Câmpus Francisco Beltrão

Em meados de 1997, Francisco Beltrão foi contemplada com a criação de um
Centro de Educação de Nível Técnico (TEXCEL), fruto da dedicação de lideranças
locais, do poder público e entidades parceiras, em convênio firmado pelo Ministério
da Educação (MEC) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que deu
início ao Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP).
O convênio do TEXCEL com o PROEP foi assinado em 20/12/1999. A partir
do segundo semestre de 2000, iniciaram-se as obras do TEXCEL e, em meados de
2003, houve a conclusão das obras, instalada num terreno de 23,18 ha e com
3.897,56 m2 de área construída iniciando, no mesmo momento, as atividades
escolares. Na época, as lideranças do município, bem como o Conselho Diretor da
Fundação, manifestaram interesse na incorporação do TEXCEL ao CEFET-PR.
O desfecho deste movimento ocorreu em 30 de novembro de 2006, com a
publicação da Portaria Ministerial n.º 1.863, que formalizou o Câmpus Francisco
Beltrão da UTFPR.
O Câmpus Francisco Beltrão está situado na Linha Santa Bárbara s/n e
iniciou suas atividades em fevereiro de 2008 com o Curso Superior de Tecnologia
em Alimentos, com a oferta de 60 vagas anuais. No primeiro semestre de 2009,
iniciou o curso de Engenharia Ambiental, com 88 vagas anuais.

2.3

Histórico do Curso de Licenciatura em Informática

O projeto de abertura do Curso de Licenciatura em Informática da UTPFR
Câmpus Francisco Beltrão foi aprovado pelo COEPP em 09 de dezembro de 2010,
resolução 179/10. Este projeto foi elaborado pela comissão formada pelos seguintes
professores: Eduardo Michel Vieira Gomes, Elisabete Hiromi Hashimoto, Geri
Natalino Dutra, Jonas Joacir Radtke e Robison Cris Brito. A primeira turma deste
curso ingressou em agosto de 2011. O curso foi autorizado pelo MEC pela portaria
nº 260 de 13 de julho de 2011. O curso possui duração de 8 semestres (4 anos),
sendo ofertado no período noturno com 44 vagas semestrais, totalizando 88 vagas
anuais.
Com o andamento do curso, percebeu-se a necessidade de ajustes na matriz
curricular especialmente pelo alto índice de evasão. Vários foram os fatores
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identificados, entre os quais o horário de início das aulas e o alto índice de
reprovação nos primeiros semestres. Tal fato levou à elaboração de uma nova matriz
curricular no ano de 2013, que foi aprovada pelo Conselho de Graduação e
Educação Profissional da UTFPR (COGEP), através da Resolução 072/13 de 22 de
outubro de 2013, e com implantação no primeiro semestre de 2014. Entre as
mudanças efetuadas na matriz curricular destacam-se: redução da carga horária
diária do curso para quatro aulas, sem deixar de atender às Diretrizes Curriculares
Nacionais; realocação dos componentes curriculares para permitir uma maior
interdisciplinaridade; inserção de componentes curriculares ofertados em língua
inglesa para contribuir com o processo de internacionalização da UTFPR. Além
disso, houve a inserção de novos componentes curriculares, não contemplados na
matriz anterior, entre eles: Empreendedorismo, Web Semântica e EaD.
Atendendo à demanda da região, em 2013, teve início a primeira turma de
pós-graduação lato sensu em Desenvolvimento de Sistemas para Internet e
Dispositivos Móveis, ofertada pelo Curso de Licenciatura em Informática.

2.4

Justificativas de Abertura do Curso
A abertura do Curso de Licenciatura em Informática, no segundo semestre de

2011, faz parte do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UTFPR e está de
acordo com o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
(REUNI). A partir de uma lista de possibilidades de cursos de licenciatura do MEC a
serem oferecidos no Câmpus, o curso foi escolhido por estar relacionado à área
tecnológica, pela possibilidade de integração do curso com outras áreas de estudo,
assim como por não existir tal licenciatura na região e pelas possibilidades de
mercado de trabalho. Considerando a necessidade de avanços tecnológicos para
educação e a formação de profissionais para a docência nesta área, a oferta desse
Curso de Licenciatura pela UTFPR Câmpus Francisco Beltrão constitui um meio de
formação de profissionais para o trabalho que envolve a aprendizagem interligada
com tecnologias da informática.
Atualmente, na região Sudoeste do Paraná são ofertados vinte e dois cursos
de licenciatura oferecidos em instituições públicas de ensino conforme Quadro 1.
Além destes, há um curso itinerante em Educação do Campo oferecido pela
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Unioeste (Câmpus Francisco Beltrão) e pela UTFPR Câmpus Dois Vizinhos. O
Curso de Licenciatura em Informática é o único ofertado em instituição pública no
estado do Paraná.
Quadro 1 – Cursos de Licenciatura em Instituições Públicas de Ensino na Região Sudoeste.
Cursos

Instituição

Cidade

Matemática
Química
Letras – Inglês

UTFPR

Pato Branco

Ciências Biológicas

UTFPR

Dois Vizinhos

Letras – Espanhol
Letras – Português
Letras – Português/Inglês
Artes Visuais
Educação Física
Pedagogia

UNIOESTE

Francisco Beltrão

Pedagogia

UNICENTRO

Chopinzinho

Ciências Naturais
Ciências Biológicas
Física
Química
Letras - Português/ Espanhol

UFFS

Realeza

O município de Francisco Beltrão é o maior da região Sudoeste paranaense,
com 84.437 habitantes. Sua economia é importante para a região por concentrar
diversos tipos de serviços nas áreas da saúde, do comércio e da educação, além de
destacar-se pela produção industrial. Tendo em vista o cenário econômico regional,
a área de informática tem grande relevância e é necessária a qualificação de
profissionais para atuar no mercado de trabalho, seja em instituições de ensino ou
em empresas.
De acordo com o levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (lNEP), ligado ao MEC, havia um déficit de 254 mil
professores nas escolas públicas do país. Em setembro de 2013, o Ministério da
Educação confirmou um déficit de cerca de 170 mil. E esta deficiência tende a
prevalecer nos próximos anos em virtude da aposentadoria de profissionais na ativa
e do crescimento da rede de ensino. Diante disso, a oferta de cursos de licenciatura
é relevante para preparar profissionais para atuarem na educação básica brasileira.
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Em âmbito nacional, evidencia-se a preocupação, tanto em escolas públicas
quanto particulares, com a área de informática para fins educacionais. Dentro dessa
perspectiva, o governo, em todas as instâncias, tem investido em equipamentos de
informática, aparelhos de televisão e vídeos, recursos digitais e acesso livre à
Internet. Tal investimento em infraestrutura deve ser acompanhado por investimento
equivalente em profissionais qualificados em gerenciar esses recursos, a fim de que
todo esse aparato possa auxiliar na produção de conhecimento no âmbito da
educação básica.
A falta de profissionais preparados para atuarem na área de educação em
informática dificulta a inserção dessa área de conhecimento nos currículos regulares
da educação fundamental e média; a informatização escolar; a busca, análise e
projeto de softwares educacionais e objetos de aprendizagem de qualidade; entre
outros déficits. Nesse contexto, surge a necessidade de um profissional com
formação multidisciplinar em informática e em educação, cuja principal competência
seja a de aliar o uso de tecnologia no processo de construção de conhecimento, nas
mais diversas áreas da educação básica.
A implantação da Licenciatura em Informática atende aos princípios da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996; ao
Decreto n.º 3.276, de 06 de dezembro de 1999, que dispõe sobre formação em nível
superior de professores para atuar na Educação Básica; e ao Decreto 3.554 de 07
de agosto de 2000, que dá nova redação ao §2.º do art. 3.º do Decreto n.º 3.276/99.
No ano de 2013, segundo informações cadastradas no sistema eletrônico de
informações do MEC (e-mec), são 60 cursos de Licenciatura em Informática
ofertados no Brasil, sendo 52 presenciais e 8 à distância. Dos cursos presenciais, 18
estão localizados na região nordeste, 16 na região norte, 8 na região sul, 6 na região
centro oeste e 4 na região sudeste. Na região sul, são ofertados na modalidade
presencial 3 cursos no estado do Rio Grande do Sul, 3 em Santa Catarina e 2 no
Paraná, incluindo o curso ofertado no Câmpus da UTFPR Francisco Beltrão. Sendo
assim, a inserção do curso na região sudoeste e no estado do Paraná é essencial
para

a

formação

docente

na

área

de

informática,

contribuindo

assim

significativamente para o desenvolvimento local e regional.
A criação de cursos de Licenciatura em Informática se justifica por diversos
aspectos, como a necessidade de:
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• Licenciados para atuar na educação de informática em escolas de
educação básica (anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio)
e cursos técnicos, atendendo a demanda crescente das escolas e
organizações que estão em processo de modernização tecnológica.
Segundo dados do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Francisco
Beltrão, nos 20 municípios de sua área de abrangência, há 94 escolas
estaduais, sendo que 16 destas estão localizadas no município sede do
NRE, onde, em 2013, havia um total de 464 turmas e 11.875 alunos
matriculados.
• Professores capazes de lidar com tecnologias no favorecimento do
ensino, aplicando e desenvolvendo ferramentas que facilitem e
diversifiquem o processo de ensino-aprendizagem, colaborando na
disseminação do uso do computador pelos docentes e discentes;
• Profissionais com conhecimento das tendências da informática, com
formação teórica, tecnológica, pedagógica e humana, capazes de
promover a capacitação de docentes nas escolas ou de pessoal no
setor de treinamento de empresas em programas de atualização
profissional em informática;
• Profissionais capazes de aplicar e desenvolver inovações tecnológicas
em sistemas para educação à distância e educação inclusiva,
promovendo recursos para a expansão da educação em regiões
distantes dos grandes centros, além da geração de ferramentas para a
educação de pessoas com deficiência e idosos.
Além disso, na UTFPR, especificamente, justifica-se o Curso de Licenciatura
em Informática visto a importante atuação da instituição no segmento da educação
profissional técnica e tecnológica, que requer suporte didático pedagógico que um
curso de licenciatura pode disponibilizar a toda comunidade acadêmica.

2.5

Concepção da Formação Profissional

Delinear a concepção de formação que o Curso de Licenciatura em
Informática pretende defender implica questões filosóficas fundamentais. Ou seja, é
necessário, antes de tudo, entender a concepção de ser humano, de sociedade e,
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decorrente dessas, de educação a que vamos nos remeter, para então podermos
definir a concepção de curso e de formação pretendidas.
Parte-se, portanto, do entendimento de que o ser humano é um ser histórico e
social, que por meio da prática do trabalho intervém no mundo natural e o
transforma, adequando-o às suas necessidades. Essa atividade transformadora da
humanidade no mundo permitiu a organização das mais diferentes formas sociais,
com diferentes expressões culturais.
Partindo do entendimento de que a sociedade é resultado das relações de
produção da humanidade, sendo que o ser humano ultrapassa sua condição natural
e adéqua a natureza às suas necessidades por meio do trabalho, é possível afirmar
que o trabalho se constitui como categoria central para a compreensão de todas as
práticas sociais, inclusive a educação.
Segundo Marise Ramos (Ramos ,2008), o sentido ontológico do trabalho
consiste na sua compreensão como práxis humana, “[...] como forma pela qual o
homem produz sua própria existência na relação com a natureza e com os outros
homens e, assim, produz conhecimentos”. Entretanto, o trabalho também assume
um sentido histórico que, de acordo com Ramos (2008), é uma “categoria
econômica e práxis diretamente produtiva”, ou seja, o que possibilita ao ser humano
a produção de sua existência material. O movimento da história nos permite afirmar
que a forma de produzir a existência material humana foi assumindo diferentes
características, compreendendo assim diferentes modos de produção.
Nesse sentido, ontologicamente o trabalho representa a mediação que
permite ao ser humano ultrapassar sua condição estritamente natural e constituir sua
natureza social. O homem, em sua relação com os outros homens, produz as
condições necessárias à manutenção de sua existência e, historicamente, cria novas
necessidades a serem atendidas também pelo trabalho social. O trabalho é, então, a
condição distintiva entre os seres humanos e os outros animais. Enquanto os
animais se adaptam à natureza, o ser humano a adapta a si por meio do trabalho.
Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um
processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu
metabolismo com a natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como
uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua
corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria
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natural numa forma útil para sua própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento,
sobre a natureza externa a ele e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua
própria natureza (MARX, 2006, p. 36).
Com o desenvolvimento da sociedade, as formas de trabalhar se
transformaram. Sendo assim, o trabalho que produz a existência, suprindo as
necessidades, permite ao ser humano constituir novas necessidades. A organização
da sociedade com base na divisão de classes, que surge quando da apropriação
privada da terra e toma novas formas no decorrer dos séculos, recria não só as
forças produtivas (meios de produção, objetos de produção e força de trabalho), mas
estabelece novas relações de produção, tanto sociais quanto técnicas.
Nesse sentido, o modo de produção primitivo é superado pelo escravista, que
é superado pelo feudal até a mais elaborada organização: o modo de produção
capitalista. No capitalismo, as relações de trabalho cindem, cada vez mais, a prática
do trabalho dos conhecimentos acerca do mesmo, ou seja, as relações postas pelo
capital dividem gerenciamento e execução, pensar e fazer. E essa divisão elabora-se
a partir da existência de classes antagônicas, sendo uma a que detém os meios de
produção e a outra a que vende a força de trabalho.
Considerando o fato de que, historicamente, o caráter econômico do trabalho
foi dissociado do seu caráter ontológico, é possível entender que a relação orgânica
entre o trabalho e a transmissão dos conhecimentos oriundos dele foi adequada aos
interesses das classes originadas na transformação dos modos de produção. Isso
nos permite perceber que o que antes era uma educação de todos pelo trabalho
passou a ser uma educação de alguns para o trabalho, que no decorrer do
desenvolvimento e transformação dos modos de produção foi apresentando uma
divisão social e técnica cada vez mais acentuada.
Com a importância da sistematização do conhecimento a escola passa a ser
condição para o acesso ao trabalho nessa e dessa sociedade. Diante desse modo
de produção, a educação escolar foi adequando-se ao modelo dual. A educação dos
trabalhadores deteve-se na apropriação de modos de produzir, sendo, portanto, os
trabalhadores separados do saber intelectual. Desse modo, reitera-se o fato de que
a dominação da riqueza material está aliada à dominação da riqueza intelectual.
Entretanto, apesar de hegemônica, essa defesa coexiste com contrapropostas de
educação da classe trabalhadora.
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É nesse sentido que a obra de Antonio Gramsci (Gramsci, 2006) encaminha o
debate em torno da educação. As reflexões desse teórico acerca da relação entre
trabalho e formação humana se dão especialmente a partir de sua elaboração
acerca da categoria trabalho como princípio educativo, a fim de propor uma
educação que vise a superação da divisão do ser humano em homo faber e homo
sapiens. Desta forma, a proposta inscrita na concepção de trabalho como princípio
educativo constitui-se no entendimento de que a formação deve pensar o ser
humano em sua totalidade.
Considerando esses aspectos, a relação que se estabelece entre o Curso de
Licenciatura em Informática e a concepção de trabalho como princípio educativo diz
respeito ao próprio processo formativo do sujeito discente do curso, a fim de que se
compreenda a relação intrínseca entre o trabalho (e a produção de tecnologia
oriunda do mesmo) e a educação. Além dessa, a compreensão da relação entre
trabalho e educação também contribui para que o profissional formado no curso faça
essa mediação em seus espaços de trabalho, posteriormente.
No

mundo

ocidental

contemporâneo,

atravessados

pelas

múltiplas

determinações inerentes ao modo de produção capitalista, é possível identificar as
muitas contradições que implicam em diferentes formas de ser no mundo e,
consequentemente, de pensá-lo. Sendo assim, os processos formativos nesse
contexto podem ser compreendidos a partir dos múltiplos olhares. Definir, portanto, o
encaminhamento do curso implica em um posicionamento político e pedagógico.
Nessa perspectiva, aponta-se como necessidade uma formação de docentes
capazes de compreender as especificidades da informática na educação, da relação
entre tecnologia e sociedade, bem como de analisar criticamente o campo da
educação e suas relações históricas, sociais, econômicas, culturais.
Já nos objetivos traçados pelo projeto de abertura do Curso de Licenciatura
de Informática afirma-se que se pretende formar profissionais comprometidos com o
desenvolvimento social e humano, capazes de promover a construção de
conhecimentos interligando os saberes da ciência da informação com a ciência da
educação.
Nesse sentido, o pressuposto formativo apresentado no projeto do curso já
indicava a necessidade eminente de integração dos conhecimentos da ciência da
informação aos conhecimentos das ciências humanas, sociais e pedagógicas.
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Sendo assim, o Projeto Pedagógico do Curso vem corroborar a necessidade de
integração de conhecimentos, bem como explicitar o porquê dessa opção.
Diante disso, a proposta em questão buscará as possibilidades de articular os
conhecimentos das áreas da educação e da informática a partir da categoria
trabalho. O trabalho, apesar de constituir-se, na forma do capital, como elemento de
exploração humana, não se define somente como tal. Sendo assim, a integração
entre conhecimentos específicos da ciência da informação integrados ao domínio
dos fundamentos da educação, constituem-se a partir da categoria trabalho, tomada
como o princípio educativo.

2.6

Finalidade do Curso

A finalidade do Curso de Licenciatura em Informática é formar professores da
área de informática para suprir a necessidade de profissionais com esse perfil em
escolas de ensino básico e profissional, e outros contextos (utilização de tecnologias
para aprendizado de línguas, EaD, acessibilidade, treinamento profissional, suporte
ao usuário, etc.).
Adicionalmente, o curso se propõe a realizar formação continuada para
docentes em atuação nas redes pública e privada de ensino, além de desenvolver
pesquisa na área de atuação, e atividades de extensão com a comunidade.

2.7

Objetivos do Curso

O Curso de Licenciatura em Informática da UTFPR Câmpus Francisco Beltrão
tem como objetivo principal a formação de professores na área de informática, para
atuar nas escolas de educação básica e profissional, nos níveis de ensino
fundamental (anos finais), médio e técnico, que atuem como agentes integradores
no processo de ensino-aprendizagem, capazes de compreender o processo
educativo

na

sua

diversidade

e

complexidade,

dando

sustentação

ao

desenvolvimento tecnológico da educação e informática, com vistas a atender às
necessidades da sociedade. Mais especificamente o curso objetiva:
• Promover uma formação dos conceitos fundamentais indispensáveis
para a compreensão dos problemas relacionados com a teoria e a
prática de ensino da informática no âmbito da educação básica;
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• Propiciar uma formação na área de informática, enfatizando aspectos
científicos, técnicos, pedagógicos e sociais, norteados por valores
éticos;
• Fomentar a formação de professores na área da informática como
agentes capazes de promover um espaço para a interdisciplinaridade,
a comunicação e a integração, entre as diversas disciplinas e áreas do
conhecimento do currículo escolar;
• Garantir um permanente processo de discussão e de pesquisa sobre
as práticas educativas frente aos avanços e inovações tecnológicas,
como a prática de EaD;
• Formar profissionais, com noções de empreendedorismo, capazes de
planejar e gerenciar recursos de tecnologia de informação na área de
educação.

2.8

Forma de Ingresso

O ingresso ocorre por meio do Sistema de Seleção Unificada do Ministério da
Educação (SISU - MEC).

2.9

Regime de Ensino

O regime de ensino é semestral. O Curso de Licenciatura em Informática da
UTFPR Câmpus Francisco Beltrão será constituído por oito períodos, sendo estes
compostos por cem dias letivos cada, distribuídos ao longo de um semestre. A
matrícula será realizada por disciplina, respeitando-se os pré-requisitos.

2.10 Perfil Profissional de Conclusão
Conforme os Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado
e Licenciatura (MEC, 2010), no que se refere ao perfil esperado do futuro
profissional, o “Licenciado em Informática é o professor que planeja, organiza e
desenvolve atividades e materiais relativos ao Ensino de Informática”. O profissional
formado estará apto para a docência no ensino fundamental (séries finais) e médio.
Os

conhecimentos

que

dominará

são:

fundamentos

da

informática,

seu

desenvolvimento histórico e suas relações com diversas áreas; assim como
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estratégias para transposição do conhecimento em informática para a prática
docente.
Além das práticas docentes, o licenciado estará habilitado para elaborar e
analisar materiais didáticos, como livros, textos, vídeos, programas computacionais,
ambientes virtuais de aprendizagem, entre outros, com ênfase no desenvolvimento
do educando, quanto à investigação científica, com visão de avaliação crítica e
reflexiva, favorecendo sua formação ética e a construção de sua autonomia
intelectual. Também poderá desenvolver pesquisas e coordenar/supervisionar
equipes de trabalho em em ensino de informática.
Seguindo as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação da UTFPR
(UTFPR, 2012), o licenciado em informática deverá estar comprometido com a
transformação social e deverá ser capaz de contribuir para a geração de inovações
nos processos de ensino e aprendizagem.
Espera-se que os egressos dos cursos de licenciatura em informática tenham
uma atuação marcada pela interdisciplinaridade e pela apropriação de conceitos
pedagógicos que permitam o desenvolvimento de tecnologias educacionais (MEC,
2012).
2.10.1 Competências, Habilidades e Atitudes
O Currículo do Curso de Licenciatura em Informática da UTFPR Câmpus
Francisco Beltrão foi concebido de modo que o egresso adquira as competências,
habilidades e atitudes que se esperam que o mesmo possua em sua formação, as
quais passam a ser descritas na sequência.
Formação Pessoal
Em relação à formação pessoal, o Curso objetiva:
• Possuir capacidade crítica para analisar de maneira conveniente os
seus próprios conhecimentos, assimilando novos conhecimentos
científicos e/ou educacionais e refletindo sobre o comportamento ético
que a sociedade espera de sua atuação e de suas relações com o
contexto cultural, socioeconômico e político.
• Demonstrar uma visão crítica com relação ao papel social da ciência e
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tecnologia e à sua natureza epistemológica, compreendendo o
processo histórico-social de sua construção.
• Apresentar interesse no autoaperfeiçoamento contínuo, curiosidade e
capacidade para estudos extracurriculares individuais ou em grupo,
espírito investigativo, criatividade e iniciativa na busca de soluções para
questões individuais e coletivas relacionadas com o ensino de
informática, bem como para acompanhar as rápidas mudanças
tecnológicas oferecidas pela interdisciplinaridade, como forma de
garantir a qualidade da educação.
• Demonstrar bom relacionamento interpessoal para trabalho em equipe
e ter uma boa compreensão das diversas etapas que compõem uma
pesquisa educacional.
• Apresentar consciência da importância social da profissão como
possibilidade de desenvolvimento social e coletivo.
• Ser capaz de disseminar e utilizar o conhecimento relevante para a
comunidade.
• Exercer a profissão com espírito dinâmico e criativo na busca de novas
alternativas educacionais, enfrentando como desafio as dificuldades do
magistério.
• Possuir formação humanística que permita exercer plenamente sua
cidadania e, enquanto profissional, respeitar o direito à vida e ao bemestar dos cidadãos.
Compreensão da Informática
Com relação a compreensão da informática são objetivos:
• Conhecer e trabalhar com ferramentas computacionais, construindo,
automatizando e desenvolvendo projetos relacionados à tecnologia
educacional.
• Conhecer

estruturas

(hardware

e

software)

e

dispositivos

de

equipamentos tecnológicos.
• Compreender as diversas estruturas de dados, sua manipulação e
aplicações.
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• Aplicar

técnicas

com

envolvimento

de

funções,

módulos

e

armazenamento de informações através de programas de informática.
• Compreender os conceitos envolvidos em projetos e na implementação
de sistemas de gerenciamento de banco de dados.
• Utilizar técnicas de implementação e design de interfaces de sistemas
computacionais.
• Empregar técnicas básicas de construção de páginas e sistemas web.
• Compreender o funcionamento e a aplicação de sistemas multimídia
utilizados no contexto educacional.
• Utilizar paradigmas de programação para o desenvolvimento de
programas educacionais.
• Aplicar metodologias e ferramentas nas atividades de análise e
projetos ao domínio de sistemas educacionais.
• Dominar conceitos relacionados à qualidade de desenvolvimento de
software e de qualidade do produto final.
• Coordenar e desenvolver ações de EaD e Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA).
Busca de Informação, à Comunicação e Expressão
Com relação à busca de informação, à comunicação e expressão:
• Ler, compreender e interpretar textos científico-tecnológicos na área da
educação e informática.
• Interpretar, utilizar e elaborar as diferentes formas de representação
(textos, tabelas, gráficos, símbolos, expressões, etc.)
• Comunicar adequadamente projetos e resultados de pesquisas na
linguagem científica oral e escrita. Produzir e articular textos,
comunicando-se com as diferentes esferas sociais.
• Selecionar e consultar criticamente fontes de informação relevantes em
diferentes contextos, incluindo Internet.
Profissão
Com relação à profissão:
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• Saber usar a informática como recurso didático em sala de aula e/ou
laboratório.
• Refletir de forma crítica sobre a sua prática em sala de aula ou
laboratório, identificando problemas de ensino-aprendizagem.
• Compreender e avaliar criticamente os aspectos sociais, tecnológicos,
ambientais, políticos e éticos relacionados às aplicações da informática
no processo ensino-aprendizagem.
• Conhecer teorias psicopedagógicas que fundamentam o processo de
ensino-aprendizagem, bem como os princípios de planejamento
educacional.
• Ter atitude favorável à incorporação, na sua prática, dos resultados da
pesquisa educacional em ensino de informática, visando solucionar os
problemas relacionados ao ensino-aprendizagem.
• Conhecer as teorias ligadas à educação e saber como elas se
manifestam na prática, para que possa desenvolver um processo
pedagógico coerente.
• Identificar e compreender os aspectos filosóficos, históricos e sociais
que definem a realidade educacional e sua profissão.
• Conhecer as políticas públicas e legislação de ensino dos municípios,
dos estados e do país que orientarão a sua atuação pedagógica.
• Apresentar habilidades que o capacitem para a preparação e
desenvolvimento de recursos didáticos e instrucionais relativos à sua
prática e para a avaliação da qualidade do material disponível, além de
estar preparado para atuar como pesquisador no ensino de informática.
• Conhecer e aplicar ações pedagógicas voltadas à educação de
inclusão, atento a contribuições do campo da tecnologia.
• Utilizar, desenvolver e avaliar softwares educacionais para educação
presencial e a distância.
• Atuar no magistério em nível fundamental (anos finais) e médio - geral
e profissional - de acordo com a legislação específica, utilizando
metodologia de ensino variada, contribuindo para o desenvolvimento
intelectual
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conhecimento.
• Identificar, no contexto da realidade escolar, os fatores determinantes
do processo educativo, tais como o contexto socioeconômico, as
políticas educacionais, a gestão escolar e fatores específicos do
processo ensino-aprendizagem de informática.
• Aplicar, de maneira criativa e efetiva, a informática e suas tecnologias
nos processos de planejamento e gestão do ensino e aprendizagem
nas escolas e nas organizações.
• Desempenhar outras atividades na sociedade, em que a formação
superior na área de informática seja importante fator, atento as
necessidades do desenvolvimento regional.
• Desenvolver uma postura empreendedora.

2.10.2 Áreas de Atuação
O Licenciado em Informática formado na UTFPR Câmpus Francisco Beltrão
poderá atuar como:
• Professor em instituições de ensino que oferecem cursos de nível
fundamental (anos finais) e ensino médio e profissionalizante.
• Professor de informática em instituições que atuam na educação de
jovens e adultos e educação especial.
• Coordenador de laboratório e ambientes de ensino de informática em
instituições diversas.
• Docente na capacitação em informática de profissionais de diversas
disciplinas.
• Gestor, desenvolvedor e avaliador de softwares educacionais e/ou de
materiais instrucionais por meio da utilização de recursos tecnológicos.
• Analista e consultor em secretarias de educação, instituições de ensino
e empresas, em estudos sobre a informática na educação.
• Gestor de tecnologias em instituições governamentais ou de serviços
que atuam na elaboração e execução de projetos na modalidade de
EaD.
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• Pesquisador em instituições de ensino e/ou empresas na área de
informática e educação.
• Coordenador de equipes técnicas para construção de ambientes de
aprendizagem informatizados.
• Analista gestor e desenvolvedor de tecnologias educacionais, visando
práticas inclusivas em instituições de educação ou organizações
sociais.
• Atuar em editoras e em órgãos públicos e privados que produzem e
avaliam programas e materiais didáticos para o ensino presencial e à
distância.
• Coordenador de cursos de treinamento e qualificação de colaboradores
em empresas.
• Desenvolver atividades em empresas que demandam formação
específica e em instituições que desenvolvem pesquisas educacionais.

2.11 Metodologia
A formação do Licenciado em Informática prevê a utilização de metodologias
que possam contemplar as relações entre os conteúdos abordados ao longo do
curso e as competências previstas para o egresso do curso, seja nos seus aspectos
de formação pessoal, compreensão da área de informática, busca de informação,
seja nos aspectos relacionados à comunicação e expressão e em relação à
profissão.
A articulação entre os conteúdos e a formação que se espera do licenciado
em informática necessita ser mediada nas relações entre os sujeitos envolvidos no
processo de aprendizagem.
Desta forma, prevê-se a formação individual, humana e também a social,
como indica Vitor H. Paro (Paro, 2010), que identifica as duas dimensões da
formação:
A dimensão individual diz respeito ao provimento do saber necessário ao
autodesenvolvimento do educando, dando-lhe condições de realizar seu
bem-estar pessoal e o usufruto dos bens sociais e culturais postos ao
alcance dos cidadãos; em síntese, trata-se de educar para o "viver bem"
(Ortega y Gasset, 1963). Por sua vez, a dimensão social liga-se à formação
do cidadão tendo em vista sua contribuição para a sociedade, de modo que
sua atuação concorra para a construção de uma ordem social mais
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adequada à realização do "viver bem" de todos, ou seja, para a realização
da liberdade enquanto construção social. (PARO, 2000, p. 24).

Para auxiliar na sua formação individual e social, no Curso de Licenciatura em
Informática ofertado na UTFPR Câmpus Francisco Beltrão, o discente é considerado
como sujeito da aprendizagem, em constante construção de sua autonomia
intelectual. Sendo assim, o professor assume a função de mediador do processo de
ensino-aprendizagem, que busca estabelecer as relações entre os conteúdos
estudados e as competências esperadas do egresso, incentivar o trabalho e
estimular as habilidades e capacidades do discente.
A constante integração entre ensino, pesquisa e extensão, reforça a formação
plena do discente, propiciando a este a possibilidade de participação em eventos de
caráter científico, seja a partir de ações de pesquisa e extensão, dentro e fora da
universidade, seja no âmbito do estudo dos conteúdos da matriz curricular.
A constante busca pela relação entre teoria e prática, se dá, deste modo, a
partir de atividades que extrapolem o contexto da sala de aula, propiciando ao
discente a participação em atividades complementares (Atividades Práticas como
Componente Curricular - APCC), inclusive por meio do contato com o contexto de
trabalho, via iniciação científica e à docência.
A distinção entre representação e conceito, entre o mundo da aparência e o
mundo da realidade, entre a práxis utilitária cotidiana dos homens e a práxis
revolucionária da humanidade ou, numa palavra, a “cisão do único”, é o
modo pelo qual o pensamento capta a “coisa em si”. A dialética é o
pensamento crítico que se propõe a compreender a “coisa em si” e
sistematicamente se pergunta como é possível chegar à compreensão da
realidade. (KOSIK, 1976, p. 15 e 16)

O contato com o contexto social de trabalho pode promover uma melhor
articulação entre o conteúdo estudado e sua aplicação na resolução de problemas,
sendo o aprendizado a síntese de uma relação entre uma situação problema e os
conceitos adequados ao entendimento e possível intervenção nesta situação.
A interdisciplinaridade, compreendida como instrumento de integração entre o
conhecimento técnico científico em informática e sua aplicabilidade no contexto
educacional, será estimulada a partir de atividades de integração entre as diversas
disciplinas que compõem a matriz curricular do Curso de Licenciatura em
Informática, enfatizando a integração de conhecimentos.
Ao perseguir todos os aspectos que compõem a matriz de formação do
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licenciado em informática, ou seja, formação pessoal, compreensão da área de
informática, busca de informação, comunicação e expressão e em conhecimentos
em relação à profissão, pensa-se em várias práticas pedagógicas que possam
reforçar essa formação.
Deste modo, as práticas pedagógicas podem contemplar, por exemplo, aulas
expositivas, reflexivas e dialogadas; visitas técnicas; apresentação de seminários;
participação em atividades e eventos de caráter científico e cultural; atividades
teórico-práticas

nos

laboratórios

de

informática

e

EaD;

atividades

de

dinâmica/vivência; atividades de articulação dos conteúdos curriculares a outras
linguagens como cinema, música, teatro, mídia impressa etc.; elaboração,
desenvolvimento e participação em projetos de pesquisa e extensão; atividades de
monitoria; participação em projetos de iniciação científica e iniciação à docência,
dentre outras.

2.12 Avaliação
A avaliação se divide em dois itens, avaliação da aprendizagem e avaliação
do curso.
2.12.1 Avaliação da Aprendizagem
A avaliação do aproveitamento acadêmico do Curso de Licenciatura em
Informática

é

regulamentada

pelo

Regulamento

da Organização Didático-

Pedagógica dos Cursos de Graduação da UTFPR, respeitando-se o disposto na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n.º 9394/96, no que tange à avaliação na
educação.
O Artigo 3.º do Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos cursos
de Graduação da UTFPR estabelece que Será aprovado na disciplina/unidade
curricular, o aluno que tiver frequência igual ou superior a 75% e nota final igual ou
superior a 6,0 (seis), consideradas todas as avaliações previstas no plano de ensino.
O mesmo artigo também estabelece o direito à reavaliação ao longo e/ou ao final do
período letivo, que objetiva a recuperação do aproveitamento acadêmico.
O professor utiliza a avaliação como procedimento para diagnosticar os
conteúdos que foram aprendidos e os que ainda se encontram em processo de
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aprendizagem buscando procedimentos metodológicos que podem ser utilizados
para melhorar a qualidade do desempenho acadêmico. O processo de avaliação
possui caráter formativo, oportunizando aos alunos a reflexão sobre o seu processo
de aprendizagem.
As formas de avaliação de aprendizagem são desenvolvidas pelos
professores de acordo com os objetivos e especificidades da sua disciplina.
Pautada numa visão crítica e reflexiva, pretende-se para o Curso de
Licenciatura em Informática uma avaliação que busque superar o que Luckesi
(2000) denomina “pedagogia do exame”, ou seja, a avaliação punitiva e
classificatória, e que pouco tem a contribuir para com a formação individual e social
do discente.
De acordo com Luckesi (2000), o aspecto diagnóstico e formativo devem
substituir a “pedagogia do exame”, compreendendo a avaliação como contínua e
permanente, resgatando seu caráter reflexivo e processual, componente da prática
educativa:
Para que a avaliação diagnóstica seja possível, é preciso compreendê-la e
realizá-la comprometida com uma concepção pedagógica. No caso,
considerarmos que ela deva estar comprometida com uma proposta
pedagógica histórico-crítica, uma vez que esta concepção está preocupada
com a perspectiva de que o educando deverá apropriar-se criticamente de
conhecimentos e habilidades necessárias à sua realização como sujeito
crítico dentro desta sociedade que se caracteriza pelo modo capitalista de
produção. A avaliação diagnóstica não se propõe e nem existe uma forma
solta isolada. É condição de sua existência e articulação com uma
concepção pedagógica progressista. (LUCKESI, 2000, p. 82).

Deste modo, a avaliação deve ser compreendida como parte do processo de
ensino-aprendizagem, devendo ser contínua e reflexiva, no sentido de acompanhar
todo o processo de aquisição de conhecimento, superando momentos pontuais de
mensuração dos conhecimentos e habilidades adquiridas pelo discente, além de
sugerir possíveis reencaminhamentos das ações que compõem a prática
pedagógica.
Na verdade, a avaliação acompanha todo o processo de aprendizagem e
não só um momento privilegiado (o da prova ou teste), pois é um
instrumento de feedback contínuo para o educando e para todos os
participantes. Nesse sentido, fala da consecução ou não dos objetivos da
aprendizagem. [...] É um processo contínuo, visando à correção das
possíveis distorções e ao encaminhamento para a consecução dos objetivos
previstos. (MASETTO, 1997, p. 98).

Prevê-se, desta forma, o caráter reflexivo da avaliação, de contínua retomada
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de ações acerca do processo educativo, superando a simples aferição do que o
discente apreendeu, passando a compor os encaminhamentos e revisões do
caminho a ser seguido para se atingir objetivos específicos, quais sejam, o de levar
à aquisição e produção de conhecimentos significativos, habilidades e atitudes por
parte do discente, visando a transformação da realidade social.
A avaliação alicerçada nos preceitos de criticidade e reflexão, busca a
transformação da realidade social no qual o discente está inserido, retomando, como
caminho inicial, os conceitos de democracia, de cidadania e direito à educação e ao
conhecimento.
Observar, compreender, explicar uma situação não é avaliá-la; essas ações
são apenas uma parte do processo. Para além da investigação e da
interpretação da situação, a avaliação envolve necessariamente uma ação
que promova a sua melhoria. (HOFFMANN, 2001).

O constante debate e análise deve permear, portanto, o processo de
avaliação do aproveitamento do Curso de Licenciatura em Informática, nos
encaminhamentos pedagógicos, formatos avaliativos, instrumentos avaliativos
utilizados, e, sobretudo, do caminho a ser seguido afim de alcançar os objetivos
propostos no que tange ao perfil esperado do egresso do curso.
2.12.2 Avaliação do Curso
Tanto a avaliação do processo de ensino-aprendizagem quanto a avaliação
do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) devem ser realizadas periodicamente e
processualmente, articuladas com as avaliações institucionais, tanto no âmbito
interno como externo à UTFPR.
Sobretudo no contexto da avaliação do Curso de Licenciatura em Informática,
a auto-avaliação e os relatos das experiências dos egressos do curso podem ser
utilizados como instrumentos de encaminhamentos para melhorias das ações
previstas para atingir os objetivos propostos pelo curso.
Quanto à avaliação externa, a mesma poderá pautar-se sobre os indicadores
de qualidade gerados no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
(ENADE), principal instrumento avaliativo dos processos de regulação e supervisão
da educação superior no Brasil, que visa a promoção da melhoria da qualidade do
ensino. As dez dimensões utilizadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da
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Educação Superior (SINAES) também deverão ser consideradas na avaliação.
No que se refere à avaliação interna, a auto-avaliação do curso poderá ser
conduzida pelo corpo discente, colegiado, NDE, e coordenação do curso, com o
apoio da Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Núcleo de Câmpus da UTFPR.
A auto-avaliação institucional trata-se de um processo planejado e
normatizado na UTFPR, com o intuito de mensurar indicadores quantitativos e
qualitativos, afim de orientar a busca da qualidade, eficiência, eficácia e publicidade,
entendidas como princípios que agregam valor às atividades desenvolvidas pela
Instituição. Dentre os instrumentos avaliativos internos utilizados, encontram-se:
• Avaliação semestral do docente pelo discente realizada pelos alunos
via Sistema Acadêmico. Os professores podem visualizar os resultados
no Sistema Corporativo e recebem um diagnóstico da sua atuação em
sala de aula. A equipe do Departamento de Educação (DEPED),
juntamente com a CPA, apresenta aos discentes o feedback da
avaliação realizada, expondo os resultados coletivos e comparativos na
escala do tempo.
• Relatório de acompanhamento de desempenho estudantil e evasão
acadêmica pelo Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e
Assistência Estudantil (NUAPE).
• Reuniões cotidianas dos docentes e coordenação do Curso de
Licenciatura em Informática que se caracterizam como momentos de
debate, reflexões e encaminhamentos para ações de melhoria dos
processos educativos e avaliativos do curso.
• Acompanhamento do PPC pelo Núcleo Docente Estruturante que tem
por finalidade avaliar o desempenho do Curso, bem como do seu
projeto, quanto à realização de seus objetivos. Esse processo,
realizado pelo Núcleo Docente Estruturante, ocorre a cada dois anos e
considera indicadores da avaliação externa e interna.

Versão 1.0

33

3. ESTRUTURA CURRICULAR
A estrutura curricular do Curso de Licenciatura em Informática da UTFPR
Câmpus Francisco Beltrão observa o currículo de referência para cursos de
Licenciatura em Informática, criado pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC),
e as determinações legais presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, LDB n.º 9.394/96 e nas Diretrizes Curriculares para os cursos de
graduação da UTFPR.
De acordo com a Resolução CNE/CP n.º 2, de 19 de fevereiro de 2002, a
carga-horária para a organização curricular do Curso de Licenciatura em Informática
deverá integralizar um mínimo de 2.800 (duas mil e oitocentas) horas, nas quais a
articulação teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, as
seguintes dimensões dos componentes comuns:
• 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular,
vivenciadas ao longo do curso;
• 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular obrigatório a partir do
início da segunda metade do curso;
• 1.800 (um mil e oitocentas) horas para os conteúdos curriculares de
natureza científico-cultural;
• 200 (duzentas) horas para as atividades complementares.
O Quadro 2 apresenta as disciplinas relacionadas por área aos conteúdos
básicos (comunicação, matemática e educação) com a respectiva carga horária.
Quadro 2 - Conteúdos Básicos
CONTEÚDOS

Comunicação

Matemática
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DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA (aulas)
AT

AP

AD

APCC

APS

TOTAL

Inglês Instrumental

34

0

0

0

2

36

Comunicação
Linguística

34

0

0

0

2

36

Libras 1

17

17

0

0

2

36

Lógica Matemática

34

0

0

0

2

36

34

Matemática Discreta

Informática

Humanidades
Gestão
Pedagógicas

51

0

0

0

3

54

*Fundamentos
68
Geometria Analítica e
Álgebra Linear

0

0

17

5

90

Fundamentos
de 85
Cálculo Diferencial e
Integral

0

0

0

5

90

Probabilidade
Estatística

e 34

0

0

34

4

72

Introdução
Informática

à 34

17

0

17

4

72

Informática
Sociedade

e 34

0

0

17

3

54

/ Gestão de Pessoas

34

0

0

0

02

36

Empreendedorismo

17

17

0

0

02

36

Educação, Trabalho e 51
Sociedade

0

0

0

3

54

Filosofia da Educação

0

0

0

4

72

68

*Metodologia
Pesquisa
Educação

da 17
em

17

17

0

3

54

Psicologia
Educação

da 68

0

0

0

04

72

História da Educação

51

0

0

0

3

54

Didática Geral

17

0

0

17

2

36

Políticas Educacionais 34

0

0

0

2

36

Organização
do 34
Trabalho Pedagógico

0

0

0

2

36

Tecnologias
Educação

da 17

0

0

17

2

36

das 51
e

0

0

0

3

54

34

0

0

0

2

36

Educação de Jovens 34
e Adultos no Brasil

0

0

0

2

36

Total (aulas)

68

17

119

68

1224

Teoria
Organizações
Gestão Escolar
Intervenção
Pedagógica
Necessidades

e

952

*Observação: A disciplina de Metodologia de Pesquisa em Educação terá uma aula semanal ofertada à distância.
Isto corresponde a 25% da carga horária da disciplina.
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As disciplinas referentes aos conteúdos específicos estão relacionadas no
Quadro 3.
Quadro 3 - Conteúdos Específicos
CONTEÚDOS

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA (aulas)
AT

Pedagógico
Informática

AP

AD

APCC

APS

TOTAL

e **Informática na 34
Educação

0

17

34

5

90

Didática Aplicada 34
à Informática

0

0

34

4

72

Prática
de 34
Ensino
de
Computação 1

0

0

17

3

54

Projeto
Software
Educacional

de 34

17

0

17

4

72

17

17

17

17

4

72

Prática
de 34
Ensino
de
Computação 2

0

0

34

4

72

Algoritmos

51

0

0

17

4

72

Estruturas
Dados 1

de 34

17

0

17

4

72

Arquitetura
de 34
Computadores

17

0

17

4

72

Fundamentos de 17
Sistemas
Operacionais

0

0

17

2

36

Análise
Sistemas

de 34

17

0

17

4

72

17

17

0

0

2

36

34

17

0

17

4

72

Redes
de 34
Computadores 1

17

0

17

4

72

Banco de Dados 34
1

17

0

17

4

72

Interação
Ser 34
Humano
Computador

17

0

17

4

72

EAD

Informática
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Programação
Orientada
Objetos 1

a

Programação
Orientada
Objetos 2

a

36

Engenharia
Software

de 17

17

17

17

4

72

Web Semântica 17
e Ontologias

17

0

0

2

36

Multimídia 1

17

17

0

0

2

36

Inteligência
Artificial

34

17

0

17

4

72

Desenvolvimento 34
de Sistemas Web

17

0

17

4

72

Dispositivos
Móveis 1

17

17

0

0

2

36

Introdução
a 17
Linguagem
de
Programação

17

0

17

3

54

Aplicações
Distribuídas

34

17

0

17

4

72

Total (aulas)

697

306

51

391

85

1530

*Observação: A disciplina de Informática na Educação terá uma aula semanal ofertada à distância. Isto
corresponde a 25% da carga horária da disciplina.

O Quadro 4 apresenta as disciplinas relacionadas ao Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC 1 e TCC 2) com a referida carga horária. As disciplinas TCC 1 e TCC
2 são ofertadas respectivamente no sétimo e oitavo períodos.

Quadro 4 - Carga horária dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC)
Núcleos

AT

AP

APCC

APS

TA

TCC 1

34

0

0

38

72

TCC 2

34

0

0

38

72

68

0

0

76

144

Total (aulas)

120

Total (horas)

O Quadro 5 apresenta a carga horária do curso totalizando os conteúdos
básicos, específicos, optativos e trabalho de conclusão de curso.
Quadro 5 - Totalização de cargas horárias dos núcleos de conteúdos
Núcleos
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AT

AP

AD

APC
C

APS

TA

37

Conteúdos Básicos

952

68

17

119

68

1224

Conteúdos Específicos

697

306

51

391

85

1530

Conteúdos Optativos (3 optativas)

102

0

0

0

6

108

TCC (1 e 2)

68

0

0

0

76

144

1819

374

68

510

235

3006

Total (aulas)
*Total (horas)

2505

* A carga horária em horas é obtida a partir da divisão da carga horária total em aulas (TA) por 1,2.
Esta carga horária (horas) deverá respeitar a carga horária mínima prevista nas Diretrizes
Curriculares Nacionais.

O

Quadro

6

relaciona

a

carga

horária

do

estágio

e

atividades

complementares, sendo que o estágio obrigatório pode ser realizado a partir do
quinto período conforme Ata 001/2013 do colegiado do curso que aprova tal decisão.
Quadro 6 - Carga horária das Atividades Complementares e dos Estágios Curriculares
Conteúdos

CARGA HORÁRIA
(horas)

Atividades Complementares

200

Estágio Curricular 1

120

Estágio Curricular 2

120

Estágio Curricular 3

160
Total (horas)

600

O Quadro 7 apresenta a carga horária total do curso distribuída em 8
períodos.
Quadro 7 - Carga horária total do curso.
Conteúdos

CARGA HORÁRIA
(horas)

Carga horária total das disciplinas

2505

Atividades Complementares

200

Estágios Curriculares

400
Total (horas)
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4. MATRIZ CURRICULAR

A Figura 1 ilustra a matriz curricular do Curso de Licenciatura em Informática. A Figura 2 apresentar um perfil gráfico de
formação com as respectivas disciplinas distribuídas em respectivas áreas, entre elas: comunicação e humanas, informática,
educação, informática na educação, matemática. Na Figura 2 também seguem as optativas, TCC, estágio e atividades
complementares que totalizam as 3105 horas do curso.
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Figura 1. Matriz Curricular por disciplinas pa de Formação por áreas.
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Figura 2. Mapa de Formação por áreas.
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4.1

Distribuição da Carga horária por período

A seguir a descrição da carga horária por período do curso.
O Quadro 8 apresenta a distribuição da carga horária por disciplinas e conteúdos
no primeiro período.
Quadro 8 - Carga horária do primeiro período.
CONTEÚDOS

Comunicação

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA (aulas)
AD

AT

AP

APCC

APS

TOTAL

Inglês Instrumental

0

34

0

0

2

36

Comunicação Linguistica

0

34

0

0

2

36

0

51

0

0

3

54

Educação

Educação
Sociedade

Matemática

Lógica Matemática

0

17

0

17

2

36

Informática

Introdução à Informática

0

17

34

17

4

72

0

17

34

17

4

72

Informática e Sociedade

0

34

0

17

3

54

TOTAIS

0

204

68

68

20

360

Trabalho

Arquitetura
Computadores

e

de

*TOTAIS (horas)

300

* A carga horária em horas é obtida a partir da divisão da carga horária total em aulas (TA) por 1,2.

O Quadro 9 apresenta a distribuição da carga horária por disciplinas e conteúdos
no segundo período.
Quadro 9 - Carga horária do segundo período.
CONTEÚDOS

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA (aulas)
AD

AT

AP

APCC

APS

TOTAL

Matemática

Matemática Discreta

0

51

0

0

3

54

Informática

Algoritmos

0

51

0

17

4

72

Introdução a Linguagem de
Programação

0

17

17

17

3

54

Fundamentos de Sistemas
Operacionais

0

17

0

17

2

36

Filosofia da Educação

0

68

0

0

4

72

Psicologia da Educação

0

68

0

0

4

72

TOTAIS

0

272

17

51

20

360

Educação

*TOTAIS (horas)

300

* A carga horária em horas é obtida a partir da divisão da carga horária total em aulas (TA) por 1,2.
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O Quadro 10 apresenta a distribuição da carga horária por disciplinas e
conteúdos no terceiro período.
Quadro 10 - Carga horária do terceiro período.
CONTEÚDOS

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA (aulas)
AD

AT

AP

APCC

APS

TOTAL

Redes de Computadores 1

0

34

17

17

4

72

Estrutura de Dados 1

0

34

17

17

4

72

Engenharia de Software

17

17

17

17

4

72

Matemática

Fundamentos de Geometria
Analítica e Álgebra Linear

17

68

0

0

5

90

Educação

Metodologia da Pesquisa em
Educação

17

17

0

17

3

54

Informática na Educação

34

34

0

17

5

90

TOTAIS

85

204

51

85

25

450

Informática

Educação
Informática

e

*TOTAIS (horas)

375

* A carga horária em horas é obtida a partir da divisão da carga horária total em aulas (TA) por 1,2.

O Quadro 11 apresenta a distribuição da carga horária por disciplinas e
conteúdos no quarto período.
Quadro 11 - Carga horária do quarto período.
CONTEÚDOS

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA (aulas)
AD

AT

AP

APCC

APS

TOTAL

Matemática

Fundamentos de Cálculo
Diferencial e Integral 1

0

85

0

0

5

90

Educação

História da Educação

0

51

0

0

3

54

Didática Geral

0

17

0

17

2

36

Análise de Sistemas

0

34

17

17

4

72

Banco de Dados 1

0

34

17

17

4

72

0

17

17

0

2

36

0

238

51

51

20

360

Informática

Programação
Objetos 1
TOTAIS
*TOTAIS (horas)

Orientada

a

300

* A carga horária em horas é obtida a partir da divisão da carga horária total em aulas (TA) por 1,2.
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O Quadro 12 apresenta a distribuição da carga horária por disciplinas e
conteúdos no quinto período.
Quadro 12 - Carga horária do quinto período.
CONTEÚDOS

DISCIPLINAS

Informática

Programação
Objetos 2

CARGA HORÁRIA (aulas)

e

Didática
Informática

AT

AP

APCC

APS

TOTAL

a

0

34

17

17

4

72

humano

0

34

17

17

4

72

0

34

0

34

4

72

Orientada

Interação
Ser
Computador
Educação
Informática

AD

Aplicada

à

Educação

Políticas Educacionais

0

34

0

0

2

36

Comunicação

Libras 1

0

17

17

0

2

36

Matemática

Probabilidade e Estatística

0

34

0

34

4

72

TOTAIS

0

187

51

102

20

360

*TOTAIS (horas)

300

* A carga horária em horas é obtida a partir da divisão da carga horária total em aulas (TA) por 1,2.

O Quadro 13 apresenta a distribuição da carga horária por disciplinas e
conteúdos no sexto período.
Quadro 13 - Carga horária do sexto período.
CONTEÚDOS

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA (aulas)
AD

AT

AP

APCC

APS

TOTAL

Educação

Teoria das Organizações e
Gestão Escolar

0

51

0

0

3

54

Humanas

Gestão de Pessoas

0

34

0

0

3

36

de

0

34

0

17

3

54

Software

0

34

17

17

4

72

de

0

34

17

17

4

72

Multimídia 1

0

17

17

0

2

36

Optativa 1

0

0

0

0

0

36

TOTAIS

0

204

51

51

19

360

Informática
Educação

e

Prática
de
Ensino
Computação 1
Projeto
de
Educacional

Informática

Desenvolvimento
Sistemas Web

*TOTAIS (horas)

300

* A carga horária em horas é obtida a partir da divisão da carga horária total em aulas (TA) por 1,2.

O Quadro 14 apresenta a distribuição da carga horária por disciplinas e
conteúdos no sétimo período.
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Quadro 14 - Carga horária do sétimo período.
CONTEÚDOS

Informática
Educação

DISCIPLINAS

e

CARGA HORÁRIA (aulas)
AD

AT

AP

APCC

APS

TOTAL

de

0

34

0

34

4

72

Trabalho

0

34

0

0

2

36

Prática
de
Ensino
Computação 2

Educação

Organização
Pedagógico

Informática

Dispositivos Móveis 1

0

17

17

0

2

36

Inteligência Artificial

0

34

17

17

4

72

Aplicações Distribuídas

0

34

17

17

4

72

TCC 1

0

36

0

0

36

72

Optativa 2

0

0

0

0

0

36

TOTAIS

0

189

51

68

52

396

Informática
Educação

e

do

*TOTAIS (horas)

330

* A carga horária em horas é obtida a partir da divisão da carga horária total em aulas (TA) por 1,2.

O Quadro 15 apresenta a distribuição da carga horária por disciplinas e
conteúdos no oitavo período.
Quadro 15 - Carga horária do oitavo período.
CONTEÚDOS

Informática
Educação

DISCIPLINAS

e

Educação

CARGA HORÁRIA (aulas)
AD

AT

AP

APCC

APS

TOTAL

Tecnologias da Educação

0

17

0

17

2

36

EAD

17

17

17

17

4

72

Intervenção Pedagógicas e
Necessidades

0

34

0

0

2

36

Educação
Adultos

0

34

0

0

2

36

de

Jovens

e

Humanas

Empreendedorismo

0

17

17

0

2

36

Informática

Web Semântica e Ontologias

0

17

17

0

2

36

TCC 2

0

36

0

0

36

72

Optativa 3

0

0

0

0

0

36

TOTAIS

17

172

51

34

50

360

Informática
Educação

e

*TOTAIS (horas)

300

* A carga horária em horas é obtida a partir da divisão da carga horária total em aulas (TA) por 1,2.
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5. EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS
Nesta seção serão descritas as ementas das disciplinas obrigatórias e
optativas.

5.1

Ementário das Disciplinas Obrigatórias

5.1.1 Disciplinas do Primeiro Período
INGLÊS INSTRUMENTAL
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (0) APS (2) TA (36)
Pré-requisito: Não há
Ementa: Estratégias e técnicas de leitura. Uso do dicionário. Tradução. Formação de
palavras. Aspectos gramaticais da língua inglesa. Aquisição de vocabulário na área
de informática. Gêneros textuais em contextos de uso da Informática.
COMUNICAÇÃO LINGUÍSTICA
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (0) APS (2) TA (36)
Pré-requisito: Não há.
Ementa: Conceitos de comunicação. Redação técnica. Palestras técnicas. Dinâmica
para participação de trabalho em grupo. Debates.
INFORMÁTICA E SOCIEDADE
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (17) APS (3) TA (54)
Pré-requisito: Não há.
Ementa: Aspectos sociais, econômicos, legais e profissionais da Informática.
Profissiografia e atuação do licenciado na sociedade e no mercado de trabalho.
Aspectos estratégicos do controle da tecnologia. As transformações estruturais e
suas implicações políticas, culturais e econômicas, no plano da sociedade e do
indivíduo. Ética na informática.
EDUCAÇÃO, TRABALHO E SOCIEDADE
Carga Horária: AT (51) AP (0) APCC (0) APS (3) TA (54)
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Pré-requisito: Não há.
Ementa: Natureza e especificidade da educação. As relações de trabalho na história
da humanidade. O trabalho como princípio educativo. Mudanças no mundo do
trabalho no modo de produção capitalista e os impactos na educação.
Reestruturação capitalista, reformas do estado e o mundo do trabalho. Mediações
entre as relações de produção no capitalismo e a prática social educacional.
INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA
Carga Horária: AT (34) AP (17) APCC (17) APS (4) TA (72)
Pré-requisito: Não há.
Ementa:
História e contextualização da informática no contexto atual da sociedade mundial.
Hardware e Software. Sistemas Operacionais. Ferramentas do sistema operacional:
editores de texto, planilhas eletrônicas, editores de apresentação e gerenciadores de
banco de dados. Internet e criação de páginas.
ARQUITETURA DE COMPUTADORES
Carga Horária: AT (34) AP (17) APCC (17) APS (4) TA (72)
Pré-requisito: Não há.
Ementa: Aritmética para computadores com inteiros e ponto flutuante. Arquiteturas
gerais de Computadores. Reduced Instrunction Set Computer (RISC) Complex
Instruction Set Computer (CISC). Unidade de Processamento de Dados (CPU).
Arithmetic Logic Unit (ALU). Instruções e linguagem de máquina. Modos de
endereçamento. Sistemas de memória cachê. Pipeline. Mecanismos de interrupção.
Interface com periféricos. Arquiteturas Paralelas e não Convencionais.Ferramentas
de teste e manutenção. Configuração, montagem, instalação e manutenção de
componentes e periféricos. Montagem e Manutenção de Computadores.
LÓGICA MATEMÁTICA
Carga Horária: AT (17) AP (0) APCC (17) APS (2) TA (36)
Pré-requisito: Não há.
Ementa:

Sistematização

da

lógica

matemática.

Estruturação

do

cálculo

proposicional. Operações lógicas fundamentais. Relações de equivalência e de
Versão 1.0

47

implicação Lógica. Álgebra proposicional. Teoria da argumentação e análise
inferencial no cálculo proposicional. Cálculo dos predicados. Quantificação. Funções
proposicionais quantificadas.

5.1.2 Disciplinas do Segundo Período

MATEMÁTICA DISCRETA
Carga Horária: AT (51) AP (0) APCC (0) APS (3) TA (54)
Pré-requisito: Não há.
Ementa: Lógica. Demonstrações. Indução e recursão. Conjuntos e relações.
Funções. Teoria dos números. (Itens de lógica) Combinatória. Análise de algoritmos.
Grafos e árvores.
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
Carga Horária: AT (68) AP (0) APCC (0) APS (4) TA (72)
Pré-requisito: Não há.
Ementa: Fundamentos da psicologia: origens, história, desdobramentos. Psicologia
do desenvolvimento humano. As principais teorias da psicologia aplicadas à
educação escolar. Processos psicológicos da aprendizagem e abordagens
cognitivas e sócio-interacionaistas. Reflexão sobre temas contemporâneos do
campo da Educação.
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO
Carga Horária: AT (68) AP (0) APCC (0) APS (4) TA (72)
Pré-requisito: Não há.
Ementa: Mito, filosofia e ciência. A evolução do pensamento humano através dos
tempos. A importância da filosofia na formação do educador. As bases filosóficas da
educação no Brasil. As principais correntes filosóficas e suas implicações na
educação brasileira.
FUNDAMENTOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS
Carga Horária: AT (17) AP (0) APCC (17) APS (2) TA (36)
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Pré-requisito: Não há.
Ementa: Fundamentos da psicologia: origens, história, desdobramentos. Psicologia
do desenvolvimento humano. As principais teorias da psicologia aplicadas à
educação escolar. Processos psicológicos da aprendizagem e abordagens
cognitivas e sócio-interacionaistas.
INTRODUÇÃO À LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO
Carga Horária: AT (17) AP (17) APCC (17) APS (3) TA (54)
Pré-requisito: Não há.
Ementa: Conceitos básicos de linguagens de programação. Histórico, classificação e
principais aplicações de linguagens de programação. Modelos de execução de
programas. Ferramentas de desenvolvimento. Nomes, valores e endereços. Tipos de
dados. Constantes e variáveis. Expressões. Comandos de estruturação do fluxo de
controle. Modularização. Escopo de nomes e tempo de vida de variáveis. Passagem
de parâmetros. Recursividade. Tipos de dados definidos pelo usuário. Entrada e
saída de dados. Arquivos. Uso em laboratório de uma linguagem de programação de
alto-nível.
ALGORITIMOS
Carga Horária: AT (51) AP (0) APCC (17) APS (4) TA (72)
Pré-requisito: Não há.
Ementa: Introdução a Algoritmos. Ferramentas de Representação. Tipos de Dados.
Operadores relacionais e lógicos. Conceito e Desenvolvimento de Algoritmos,
Procedimentos e Funções (Modularização). Estruturas Básicas de Decisão e
Controle de fluxo. Tipos de dados estruturados homogêneos e heterogêneos.
5.1.3 Disciplinas do Terceiro Período
REDES DE COMPUTADORES 1
Carga Horária: AT (34) AP (17) APCC (17) APS (4) TA (72)
Pré-requisito: Não há.
Ementa: Evolução das redes, Modelo em camadas OSI e TCP/IP, Arquiteturas das
redes, Meios de comunicação de dados, Redes LAN e WAN, Conceitos de
Switching, Protocolo IP operação e endereçamento.
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FUNDAMENTOS DE GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR
Carga Horária: AD (17) AT (68) AP (0) APCC (0) APS (5) TA (90)
Pré-requisito: Não há.
Ementa: Matrizes e sistemas lineares. Álgebra vetorial. Retas e planos. Espaços
vetoriais. Transformações lineares. Produto interno. Autovalores e autovetores.
Cônicas e quádricas.
METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO
Carga Horária: AD (17) AT (17) AP (0) APCC (17) APS (3) TA (54)
Pré-requisito: Não há.
Ementa: A ciência e a produção do conhecimento científico. A pesquisa científica em
educação: abordagens, tipos e orientações metodológicos. O projeto e o relatório de
pesquisa. A comunicação científica. Avaliação de projetos. CEP (Comitê de Ética em
Pesquisa). Normas e organização do texto científico (normas da ABNT/UTFPR).
INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO
Carga Horária: AD (34) AT (34) AP (0) APCC (17) APS (5) TA (90)
Pré-requisito: Não há.
Ementa: Histórico da informática na educação. Computador como ferramenta de
construção do conhecimento. Conhecimento e as mídias oral, escrita, visual e digital.
Tipos

de

ambientes

educacionais

baseados

em

computador.

Implicações

pedagógicas e sociais do uso da informática na educação. Informática na educação
especial, na educação à distância e no aprendizado cooperativo.
ESTRUTURA DE DADOS 1
Carga Horária: AT (34) AP (17) APCC (17) APS (4) TA (72)
Pré-requisito: Não há.
Ementa: Alocação dinâmica de memória (ponteiros). Estruturas de dados básicas:
listas lineares, pilha e fila. Árvores binárias. Introdução a algoritmos de ordenação.
ENGENHARIA DE SOFTWARE
Carga Horária: AT (34) AP (17) APCC (17) APS (4) TA (72)
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Pré-requisito: Não há.
Ementa: Introdução à Engenharia de Software. Modelos de Ciclo de Vida de
Software. Produto de Software. Técnicas de Levantamento de Requisitos. Estudo de
Viabilidade. Especificação de Sistemas de Software utilizando Paradigmas de
Análise e Projeto de Sistemas. Gerenciamento do Tempo. Métricas de Software.
Introdução à Gerência de Projetos. Qualidade de Software. Gerenciamento de
Riscos. Testes e Revisão de Software. Implantação de Software. Manutenção de
Software.
5.1.4 Disciplinas do Quarto Período
FUNDAMENTOS DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL
Carga Horária: AT (85) AP (0) APCC (0) APS (5) TA (90)
Pré-requisito: Não há.
Ementa: Conjuntos numéricos. Funções reais de uma variável real. Limites e
continuidade. Derivadas, diferenciais e aplicações. Integrais definidas e indefinidas.
Técnicas de integração e integrais impróprias.
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
Carga Horária: AT (51) AP (0) APCC (0) APS (3) TA (54)
Pré-requisito: Não há.
Ementa: Concepções de História e História da Educação. Os Modos de Produção e
as Práticas Educativas. As principais correntes do pensamento pedagógico a partir
da modernidade. História da educação no Brasil.
DIDÁTICA GERAL
Carga Horária: AT (17) AP (0) APCC (17) APS (2) TA (36)
Pré-requisito: Não há.
Ementa: Pressupostos teóricos, históricos, filosóficos e sociais da didática.
Dimensões político-sociais, técnicas e humanas da didática e suas implicações no
processo de ensino e aprendizagem. Componentes da Didática: Objetivos e
Conteúdo; Métodos de Ensino; Planejamento e avaliação educacional e relação
professor/aluno no contexto da sala de aula.
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ANÁLISE DE SISTEMAS
Carga Horária: AT (34) AP (17) APCC (17) APS (4) TA (72)
Pré-requisito: ENGENHARIA DE SOFTWARE (terceiro período)
Ementa: Teoria geral de sistemas. Conceitos de análise e projeto de sistemas.
Engenharia de Requisitos. Paradigmas de análise e projeto de sistemas.
Ferramentas da análise e projeto de sistemas. Técnicas de documentação.
BANCO DE DADOS 1
Carga Horária: AT (34) AP (17) APCC (17) APS (4) TA (72)
Pré-requisito: Não há.
Ementa: Evolução histórica dos sistemas de informação. Conceitos básicos de um
Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). Estrutura de um SGBD: níveis
conceitual, externo e físico. Modelos conceituais e modelos externos. Normalização
e dependências funcionais. O modelo relacional: conceitos. Álgebra relacional,
cálculo relacional. Linguagem de definição de dados de um SGBD – DDL (Data
Definition Language). Linguagem de manipulação de dados de um SGBD – DML
(Multidatabase Language) . Exemplos e aplicações de SGBDs.
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS 1
Carga Horária: AT (17) AP (0) APCC (17) APS (2) TA (36)
Pré-requisito: ESTRUTURA DE DADOS (terceiro período)
Ementa: Elementos básicos de uma linguagem de programação orientada a objetos;
Programação orientada a objetos; Tratamento de exceções; Projeto de soluções
usando programação orientada a objetos.
5.1.5 Disciplinas do Quinto Período
PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS 2
Carga Horária: AT (34) AP (17) APCC (17) APS (4) TA (72)
Pré-requisito: PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS 1 (quarto período)
Ementa: Conceitos de programação visual. Ambiente de programação visual.
Desenvolvimento de interface. Componentes de interface padrão. Eventos. Acesso à
biblioteca de componentes e a base de dados. Controle de eventos de interface de
dados. Criação de programas de instalação e distribuição.
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DIDÁTICA APLICADA À INFORMÁTICA
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (34) APS (4) TA (72)
Pré-requisito: INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO (terceiro período), INFORMÁTICA NA
EDUCAÇÃO (quarto período)
Ementa: A didática da informática no contexto histórico. Processo de ensinoaprendizagem da informática no Ensino Fundamental (séries finais) e no Ensino
Médio. Informática e as práticas de ensino, pesquisas contextualizadas. A
importância da historização da informática. Métodos e técnicas do ensino da
informática. Planejamento didático. Modalidades de avaliação. A história do design
instrucional. Possíveis áreas de atuação de design instrucional. Competências
necessárias para a atividade de designer instrucional. Os diferentes modelos
instrucionais. A importância da utilização das TICs na atividade de designer
instrucional. O potencial pedagógico das ferramentas de comunicação da WEB e
suas utilizações na prática.
LIBRAS 1
Carga Horária: AT (17) AP (17) APCC (0) APS (2) TA (36)
Pré-requisito: Não há.
Ementa: Línguas de sinais e minoria lingüística. As diferentes línguas de sinais.
Status da língua de sinais no Brasil. Cultura surda. Organização linguística da Libras
para usos informais e cotidianos: vocabulário; morfologia, sintaxe e semântica. A
expressão corporal como elemento linguístico.
INTERAÇÃO SER HUMANO COMPUTADOR
Carga Horária: AT (34) AP (17) APCC (17) APS (4) TA (72)
Pré-requisito: Não há.
Ementa: Panorama da ISHC (Interação Ser Humano Computador). Desafios, metas
e componentes da ISHC. Conceitos envolvidos no design. Diretrizes para o design
de interfaces. Aspectos humanos. Cognição. Linguagens (metáforas e analogias).
Semiótica. Visibilidade. Modelos conceituais. Tratamento de erros. Abordagem
cognitiva. Análise de tarefas. Heurísticas no design de interfaces. Design de
Interfaces. Problemas navegacionais.
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POLÍTICAS EDUCACIONAIS
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (0) APS (2) TA (36)
Pré-requisito: Não há.
Ementa: As políticas educacionais, a legislação e suas implicações para a
organização da atividade escolar. Análise das relações entre educação, Estado e
sociedade. Estudo da organização da educação brasileira: dimensões históricas,
políticas, sociais, econômicas e educacionais. Análise da educação na Constituição
Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96).
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
Carga Horária: AT (34) AP (34) APCC (0) APS (4) TA (72)
Pré-requisito: Não há.
Ementa: Conceitos básicos. Estatística descritiva. Teoria elementar de probabilidade.
Variáveis aleatórias. Distribuição de probabilidade. Estimação. Intervalo de
confiança. Testes de hipóteses. Análise de variância. Análise de correlação e
regressão. Controle estatístico de processo (CEP).
5.1.6 Disciplinas do Sexto Período
TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES E GESTÃO ESCOLAR
Carga Horária: AT (51) AP (0) APCC (0) APS (3) TA (54)
Pré-requisito: POLÍTICAS EDUCACIONAIS (quinto período)
Ementa: Concepções que fundamentam as Teorias das Organizações e de
Administração Escolar. Relações de poder no cotidiano da escola e suas
implicações para o trabalho pedagógico. Os conceitos de organização, gestão e
participação. Concepção de gestão democrática e participativa.
GESTÃO DE PESSOAS
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (0) APS (2) TA (36)
Pré-requisito: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO (segundo período)
Ementa: Gestão de pessoas; Motivação e necessidades humanas; Liderança;
Comunicação organizacional; Formação e trabalho de equipes; Tomada de decisões.
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PRÁTICA DE ENSINO DE COMPUTAÇÃO 1
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (17) APS (3) TA (54)
Pré-requisito: DIDÁTICA APLICADA À INFORMÁTICA (quinto período).
Ementa: Organização de planos pedagógicos. Aplicação de metodologias focadas
na construção de conhecimento, com o apoio de tecnologias digitais, softwares
educacionais, simulações e laboratórios.
PROJETO DE SOFTWARE EDUCACIONAL
Carga Horária: AT (34) AP (17) APCC (17) APS (4) TA (72)
Pré-requisito: ANÁLISE DE SISTEMAS (quarto período)
Ementa: Avaliação de softwares educacionais. Projeto de softwares educacionais:
ferramentas de desenvolvimento, técnicas de análise de domínio, técnicas de
representação de conhecimento, análise de requisitos para o desenvolvimento,
codificação, testes e refinamento. O estudo de padrões e o desenvolvimento de
objetos de aprendizagem.
MULTIMÍDIA 1
Carga Horária: AT (17) AP (17) APCC (0) APS (1) TA (36)
Pré-requisito: INTRODUÇÃO A LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO (segundo
período).
Ementa: Conceitos básicos de multimídia. Funcionamento e estrutura utilizada em
aplicações multimídia. Funcionamento da representação digital de informações.
Definição, análise e dimensionalização de aplicações multimídia. Técnicas de
compressão de mídias. Características do áudio, de vídeos e de imagens.
Tecnologias para desenvolvimento de aplicações multimídia.
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB
Carga Horária: AT (34) AP (17) APCC (17) APS (4) TA (72)
Pré-requisito: PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS 2 (quinto período)
Ementa: Projeto de um site: identidade, público-alvo, estrutura de navegação,
modelagem e projeto de informação. CSS (W3C) (Cascading Style Sheets): sintaxe,
vínculo, inclusão, atributos. Ergonomia em ambientes Web. Hipermídia e Design.
Metodologias e ferramentas de projeto para aplicações Web. Padronização de
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interfaces. Estilos de interação. Usabilidade em interface Web: processo visando à
usabilidade, análise visando à usabilidade, testes de usabilidade. Desenho da
interação.
5.1.7 Disciplinas do Sétimo Período
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (0) APS (2) TA (36)
Pré-requisito: DIDÁTICA GERAL (quarto período)
Ementa: Os sujeitos da escola e as dimensões coletivas do trabalho escolar. O
trabalho coletivo como princípio do processo educativo. Projeto Político-Pedagógico.
O papel da avaliação na organização do trabalho pedagógico. As implicações da
organização do trabalho pedagógico no processo de ensino-aprendizagem. A
identidade do trabalho docente.
PRÁTICA DE ENSINO DE COMPUTAÇÃO 2
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (34) APS (4) TA (72)
Pré-requisito: PRÁTICA DE ENSINO DE COMPUTAÇÃO 1 (sexto período).
Ementa: Organização de planos pedagógicos. Aplicação de metodologias focadas
na construção de conhecimento, voltadas ao ensino de arquitetura e redes de
computadores, com o apoio de tecnologias digitais, softwares educacionais,
simulações e laboratórios.
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Carga Horária: AT (34) AP (17) APCC (17) APS (2) TA (72)
Pré-requisito: Não há.
Ementa: Conceituação de inteligência artificial. Aplicações da inteligência artificial.
Técnicas aplicadas à resolução de problemas. Representação do Conhecimento.
Sistemas Baseados em Conhecimento. Aprendizagem de Máquina. Arquiteturas de
Sistemas de Inteligência Artificial.
APLICAÇÕES DISTRIBUÍDAS
Carga Horária: AT (34) AP (17) APCC (17) APS (4) TA (72)
Pré-requisito: REDES DE COMPUTADORES (terceiro período), PROGRAMAÇÃO
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ORIENTADA A OBJETOS 2 (quinto período).
Ementa: Sistemas distribuídos: conceitos básicos. Plataformas de desenvolvimento
de aplicações distribuídas. Tipos e motivação para aplicações distribuídas. Primitivas
básicas

de

programação

distribuída:

controle de tarefas,

comunicação

e

sincronização. Programação multicamadas. Desenvolvimento de aplicações.
DISPOSITIVOS MÓVEIS 1
Carga Horária: AT (17) AP (17) APCC (0) APS (2) TA (36)
Pré-requisito: PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS 2
Ementa:

Plataformas

e

ambientes

de

desenvolvimento.

Emuladores.

Desenvolvimento de aplicações. Utilização de componentes gráficos. Introdução a
Persistência de dados em dispositivos móveis.
TCC 1
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (0) APS (38) TA (72)
Ementa: Elaboração de proposta de trabalho científico e/ou tecnológico envolvendo
temas abrangidos pelo curso; Desenvolvimento do trabalho proposto.

5.1.8 Disciplinas do Oitavo Período

WEB SEMÂNTICA E ONTOLOGIAS
Carga Horária: AT (17) AP (17) APCC (0) APS (2) TA (36)
Pré-requisito: LÓGICA MATEMÁTICA (primeiro período).
Ementa: Conceito de Web semântica. Bases da Web Semântica. Ontologias.
Representação do conhecimento através de ontologias. Padrões da Web Semântica
(RDF. OWL, etc.). Desenvolvimento, evolução e mediação de ontologias. Sistemas
de informação baseados em ontologias. Aplicações.
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)
Carga Horária: AT (34) AP (17) APCC (17) APS (4) TA (72)
Pré-requisito: INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA (primeiro período), DIDÁTICA
APLICADA À INFORMÁTICA (quinto período)
Versão 1.0

57

Ementa: Fundamentos e paradigmas teóricos e metodológicos da Educação a
Distância; Prática pedagógica e avaliação na educação a distância; Ambientes
virtuais de aprendizagem; Histórico da Educação a Distância; Fundamentos legais
da educação à distância no Brasil.
EMPREENDEDORISMO
Carga Horária: AT (17) AP (17) APCC (0) APS (2) TA (36)
Pré-requisito: GESTÃO DE PESSOAS (sexto período)
Ementa:

Planejamento estratégico.

Processos

de

formação

da

estratégia.

Características do perfil empreendedor. Oportunidade de negócios. Plano de
negócios.
INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA E NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (0) APS (2) TA (36)
Pré-requisito: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO (segundo período)
Ementa: Reflexão crítica de questões ético-político-educacionais da ação docente
quanto à integração/inclusão escolar de pessoas com necessidades educativas
especiais. Evolução conceitual na área da educação especial, mudanças
paradigmáticas e propostas de intervenção. Atuais tendências, considerando a
relação entre a prática pedagógica e a pesquisa em âmbito educacional.
Acessibilidade e Tecnologias Assistivas.
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (0) APS (2) TA (36)
Pré-requisito: POLÍTICAS EDUCACIONAIS (quinto período)
Ementa: História e política da educação de jovens e adultos no Brasil. Concepções
sobre educação de jovens e adultos e educação popular: práticas educativas e
ideologias subjacentes. A apropriação do conhecimento como entendimento da
realidade e de condição da cidadania.
TECNOLOGIAS DA EDUCAÇÃO
Carga Horária: AT (17) AP (0) APCC (17) APS (2) TA (36)
Pré-requisito: INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO (terceiro período).
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Ementa: Internet para educação. Redes sociais, ambientes e comunidades virtuais
para aprendizagem colaborativa. Software livre na educação e na pesquisa
acadêmica.

Reflexões

sobre

mediações

tecnológicas

dentro

do

processo

educacional. Questões contemporâneas no cenário internacional e brasileiro.
Tecnologia e sociedade, cultura e política. Mudanças no ensino brasileiro trazidas
pelas tecnologias da informação e comunicação.
TCC 2
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (0) APS (38) TA (72)
Pré-requisito: TCC 1
Ementa: Desenvolvimento e finalização do trabalho iniciado na disciplina Trabalho de
Conclusão de Curso 1 (TCC 1); Redação da Monografia e apresentação do trabalho.

5.2

Ementário das Disciplinas Optativas

ESTRUTURA DE DADOS 2
Carga Horária: AT (17) AP (17) APCC (0) APS (2) TA (36)
Ementa: Árvores balanceadas. Árvore B e suas variações. Tabelas de dispersão.
Indexação de arquivos. Grafos. Algoritmos de ordenação. Análise de algoritmos.
HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (0) APS (2) TA (36)
Ementa: A história afro-brasileira e a compreensão dos processos de diversidade
étnico-racial e étnico-social na formação político, econômica e cultural do Brasil. O
processo de naturalização da pobreza e a formação da sociedade brasileira.
Igualdade jurídica e desigualdade social.
DISPOSITIVOS MÓVEIS 2
Carga Horária: AT (17) AP (17) APCC (0) APS (2) TA (36)
Ementa: Persistência e banco de dados para dispositivos móveis. Serviços de Geolocalização. Sensores em dispositivos móveis. Utilização de recursos multimídia em
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dispositivos móveis.
APLICAÇÕES DISTRIBUÍDAS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
Carga Horária: AT (17) AP (17) APCC (0) APS (2) TA (36)
Ementa: Conectividade em dispositivos móveis: bluetooth, wi-fi e redes móveis.
Desenvolvimento de aplicações distribuídas em dipositivos móveis.
MULTIMÍDIA 2
Carga Horária: AT (17) AP (17) APCC (0) APS (2) TA (36)
Ementa: Conceitos de Multimídia. Plataformas e ferramentas de desenvolvimento.
Imagens: Processamento digital de imagens avançado. Áudio: propriedades físicas
do som (ondulação), Representação digital do som, processamento digital do som.
Vídeo: representação digital, dispositivos de vídeo, processamento. Técnicas de
compressão. Produção de Multimídia.
CONCEPTUAL MODELLING
Carga Horária: AT (17) AP (17) APCC (0) APS (2) TA (36)
Ementa: Conceptual modeling languages can be evaluated and (re)designed with the
purpose of improving their ontological adequacy. Ontological adequacyis a measure
of how close the models produced using a modeling language are to the situations in
the reality they are supposed to represent.
DESENVOLVIMENTO DE JOGOS EDUCACIONAIS
Carga Horária: AT (17) AP (17) APCC (0) APS (2) TA (36)
Ementa: Desenvolvimento de Jogos educativos: histórico de jogos eletrônicos.
Aplicabilidade de jogos em atividades educacionais. Tipos de Softwares educativos.
Tipos de jogos educativos. Estudos sobre desenvolvimento de jogos: plataforma
alvo, público alvo, regras do jogo, desenvolvimento da arte do jogo, codificação e
testes. Elementos utilizados no desenvolvimento de jogos: roteiro, personagens,
cenários.
GESTÃO DO CONHECIMENTO
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (0) APS (2) TA (36)
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Ementa: A relação entre tecnologia e trabalho. Fundamentos da gestão do
conhecimento.

Aprendizagem

nas

Organizações.

Tipos

de

competências:

individuais, gerenciais e organizacionais. Gestão de competências. Culturas e
valores organizacionais na gestão do conhecimento. Capital intelectual. Inteligência
organizacional e competitividade.
PROFISSÃO PROFESSOR
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (0) APS (2) TA (36)
Ementa: A constituição da profissão professor. O desenvolvimento profissional
docente e prática pedagógica. A ética do professor no trabalho.
ENSINO MÉDIO: ORGANIZAÇÃO CURRICULAR, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (0) APS (2) TA (36)
Ementa: Princípios básicos de organização curricular em situação de ensinoaprendizagem. Vivência de situações práticas de currículo, dentro da óptica de
questões ligadas à participação, ao ensino de nível médio, e do trabalho educacional
em suas possibilidades e compromisso social. A Educação Básica sob os princípios
do trabalho, da ciência e da cultura. Especificidade do ensino médio. Estudos sobre
politecnia, educação tecnológica e educação profissional.
DESENVOLVIMENTO HUMANO E APRENDIZAGEM
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (0) APS (2) TA (36)
Ementa: Educação e envelhecimento: processos individuais e sociais de
envelhecimento. Construção social da velhice. Especificidade dos processos de
aprendizagem na educação de adultos e idosos.
SOCIEDADE E POLÍTICA NO BRASIL
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (0) APS (2) TA (36)
Ementa: Concepções clássicas e contemporâneas – sociedade e cidadania. Política,
economia e cultura no Brasil. Organização do trabalho e globalização. Movimentos
sociais.
ESTÉTICA E POLÍTICA
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Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (0) APS (2) TA (36)
Ementa: Estudo da produção cultural (audiovisual, teatral, musical, artes plásticas)
como um terreno efetivo dos embates sociopolíticos, tanto da perspectiva da
sedimentação (como forma estética) da configuração contemporânea das forças
sociais, quanto da perspectiva das principais transformações históricas dessa
dinâmica. Padrões hegemônicos e contra-hegemônicos de representação da
realidade
PESQUISA OPERACIONAL
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (0) APS (2) TA (36)
Ementa: Introdução à pesquisa operacional; Programação Linear (formulação de
modelos e métodos gráficos); Método Simplex; Dualidade; Problema do transporte;
Problema da designação; Analise de sensibilidade; Teoria de filas.
EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (0) APS (2) TA (36)
Ementa: Juros simples e composto; desconto simples e composto; fluxo de caixa,
equivalência de capitais, capitalização, amortização.
BANCO DE DADOS 2
Carga Horária: AT (17) AP (17) APCC (0) APS (2) TA (36)
Ementa: Indexação de dados; Acesso e segurança de dados; Transações e controle
de concorrência; Visões, procedimentos e gatilhos; Bancos de dados distribuídos e
paralelos; Bancos de dados emergentes.
DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES RICAS PARA INTERNET
Carga Horária: AT (17) AP (17) APCC (0) APS (2) TA (36)
Ementa: Arquitetura das Aplicações Ricas para a Internet (RIA). Linguagens,
ferramentas e frameworks para RIA. Criação de layouts ricos. Acesso a dados pelas
aplicações RIA.
ESTRATÉGIA EMPRESARIAL
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (0) APS (2) TA (36)
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Ementa: Gestão estratégica. Propósito organizacional. Planejamento estratégico.
Processos de formação da estratégia. Construção de cenários. Métodos e técnicas
de elaboração de estratégias. Implementação, avaliação e controle.
ROBÓTICA EDUCACIONAL
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (0) APS (2) TA (36)
Ementa: Histórico da robótica educacional. Fundamentos da robótica educacional.
Sistemas de controle. Robótica Estática e Móvel. Sistema LEGO Mindstorms.
Laboratório de robótica educacional.
TECNOLOGIA E SOCIEDADE
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (0) APS (2) TA (36)
Ementa: Distinção das Ciências Sociais e Ciências Naturais. Conhecimento científico
e Tecnológico. Trabalho. Processos Produtivos e Relações de Trabalho na
sociedade capitalista. Técnica e Tecnologia na sociedade contemporânea. Cultura e
Diversidade Cultural.
HISTÓRIA DA TÉCNICA E DA TECNOLOGIA
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (0) APS (2) TA (36)
Ementa: Construção histórico-social da técnica e da tecnologia. Contribuições e
contradições no processo de desenvolvimento humano. Tecnologia e modernidade
no Brasil.
LINGUAGENS FORMAIS E TEORIA DA COMPUTAÇÃO
Carga Horária: AT (17) AP (17) APCC (0) APS (2) TA (36)
Ementa: Autômatos de estado finito. Linguagens regulares. Máquinas de Turing.
Complexidade computacional. Linguagens formais e gramáticas.
CABEAMENTO ESTRUTURADO
Carga Horária: AT (17) AP (17) APCC (0) APS (2) TA (36)
Ementa: Transmissão de dados em redes de computadores. Normas de cabeamento
estruturado. Normas EIA/TIA. Norma EIA/TIA 568A – Cabeamento Estruturado.
Norma EIA/TIA 569 – Passagens e espaços. EIA/TIA 606 – Infraestrutura de edifícios
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comerciais. EIA/TIA 607 – Aterramento. EIA/TIA 570 – Edifícios residenciais.
EMERGING TOPICS IN COMPUTING
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (0) APS (2) TA (36)
Ementa: Emerging aspects of computer science, computing technology, computing
applications; Issues related to science and technology; Topics that meet emerging
demands in society and job market; Future trends.
REDES DE COMPUTADORES 2
Carga Horária: AT (17) AP (17) APCC (0) APS (2) TA (36)
Ementa: Tecnologias de acesso, Padronização IEEE, Tecnologias Ethernet e suas
variantes, Tecnologias de redes sem fio, Redes metropolitanas e banda larga,
Aplicações sobre tecnologias de rede, Qualidade de serviço em redes, Gerência e
Segurança, Protocolos de Roteamento.
LIBRAS 2
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (0) APS (2) TA (36)
Ementa: A educação de surdos no Brasil. Cultura surda e a produção literária.
Emprego da Libras em situações discursivas formais: vocabulário, morfologia,
sintaxe e semântica. Prática do uso da Libras em situações discursivas mais formais.
TEORIA DO CURRÍCULO
Carga Horária: AT (34) AP (0) APCC (0) APS (2) TA (36)
Ementa: Conhecimentos cotidianos e escolares. Teorias da educação e currículo.
Conhecimento escolar e competências: seleção e distribuição. Currículo e
sociedade. Currículo e ideologia. Currículo e relações de poder.

Versão 1.0

64

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS
As atividades práticas no Curso de Licenciatura em Informática são
subdivididas em atividades práticas propriamente ditas, atividades práticas
supervisionadas e atividades práticas como componente curricular.

6.1

Atividades Práticas

As atividades práticas do Curso de Licenciatura em Informática são atividades
realizadas durante aulas presenciais, aplicadas em diversas disciplinas e
incorporadas à carga horária.
As práticas contribuem para o desenvolvimento de conceitos científicos,
permitindo ao estudante desenvolver soluções de problemas complexos. Essas
aulas podem ser realizadas por meio de atividades em laboratório e estudos em
ambientes diversos. Por ser um curso de Licenciatura, muitas vezes a sala de aula
pode se tornar um ambiente de prática de ensino.
As aulas em laboratórios são oportunidades para os alunos aprenderem e
vivenciarem ambientes de trabalho relacionados à formação técnica em informática.
Desta forma, o uso de diversos ambientes para atividades práticas é positivo quando
as experiências estão situadas em um contexto histórico tecnológico, relacionadas
com o aprendizado do conteúdo, de forma que o conhecimento empírico seja
testado e argumentado para, enfim, acontecer a construção de ideias.

6.2

Atividades Práticas Supervisionadas

As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são atividades acadêmicas
desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes, realizadas
pelos discentes em horários distintos daqueles destinados às atividades presenciais.
As APS são previstas no Curso de Licenciatura em Informática de acordo com a
Resolução CNE/CES nº 3/2007, Resolução nº 78/09 - COEPP e a Instrução
Normativa 01/2010 - PROGRAD.
As APS constituem um método de ensino-aprendizagem desenvolvido através
de um conjunto de atividades programadas e supervisionadas que têm por objetivos:
• favorecer a aprendizagem;
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• estimular a co-responsabilidade do aluno pelo aprendizado eficiente e
eficaz;
• promover o estudo, a convivência e o trabalho em grupo;
• desenvolver os estudos independentes, sistemáticos e o autoaprendizado;
• oferecer diferenciados ambientes de aprendizagem;
• auxiliar no desenvolvimento das competências requeridas pelas
diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação;
• promover a aplicação da teoria e conceitos para a solução de
problemas relativos à profissão;
• direcionar o estudante para a emancipação intelectual.
A fim de alcançar tais objetivos ao longo do curso, as APS são propostas e
incorporadas à carga horária das disciplinas. O desenvolvimento destas atividades
pode ocorrer de várias formas, tais como atividades em laboratórios, atividades em
biblioteca, seminários, elaboração textual relacionada ao conteúdo das disciplinas,
trabalhos individuais e em grupo.
A carga horária destinada às APS compõe a carga horária de trabalho
discente efetivo, juntamente com as preleções e aulas expositivas. Ou seja, o
trabalho acadêmico efetivo não se resume ao tempo em sala de aula somente, mas
também às APS.

6.3

Atividades Práticas Como Componente Curricular

O Parecer CNE/CP 28/2001 define assim o termo Prática como Componente
Curricular (PCC):
[...] uma prática que produz algo no âmbito do ensino, que terá que ser uma
atividade tão flexível quanto outros pontos de apoio do processo formativo,
a fim de dar conta dos múltiplos modos de ser da atividade acadêmicocientífica. Assim, deve ser planejada quando da elaboração do projeto
pedagógico e seu acontecer deve se dar desde o início da duração do
processo formativo e se estender ao longo de todo o seu processo. Em
articulação intrínseca com o estágio supervisionado e com as atividades de
trabalho acadêmico, concorre conjuntamente para a formação da identidade
do professor como educador.

O Parecer CNE/CES Nº 15, de 2 de maio de 2005, tentou assinalar que:
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[...] a prática como componente curricular é o conjunto de atividades
formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos
ou de desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da
docência. Por meio destas atividades, são colocados em uso, no âmbito do
ensino, os conhecimentos, as competências e as habilidades adquiridos nas
diversas atividades formativas que compõem o currículo do curso. As
atividades caracterizadas como prática como componente curricular podem
ser desenvolvidas como núcleo ou como parte de disciplinas ou de outras
atividades formativas.

Os dois documentos anteriores exploram o termo Prática como Componente
Curricular (PCC), enquanto a UTFPR aborda a Atividade Prática como Componente
Curricular (APCC). Assim, conforme o documento de Diretrizes Curriculares para
Curso de Graduação da UTFPR, a Atividade Prática como Componente Curricular
(APCC)

constituem

atividades

a

serem

desenvolvidas

com

ênfase

nos

procedimentos de observação e reflexão, visando a atuação em situações
contextualizadas, com o registro dessas observações realizadas e a resolução de
situações-problema vivenciadas ao longo dos cursos de licenciatura. No caso, dos
cursos iniciados a partir de 2010, os projetos dos cursos possuem as
disciplinas/unidades curriculares com a separação da carga horária em AT, AP, APS,
AD e/ou APCC (exclusivo dos cursos de licenciatura) e as cargas horárias são
apresentadas em aulas e, nesses projetos, AT, AP e APCC são valores múltiplos de
17.
Assim, a prática como componente curricular é uma atividade prática
direcionada aos processos de ensino em que o futuro docente exerça o seu
trabalho. Deste modo, é um conjunto de atividades formativas, que proporciona
experiências

de

aplicação

de

conhecimento

ou

de

desenvolvimento

de

procedimentos próprios ao exercício da docência.
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7. DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
O Estágio Supervisionado tem um papel muito importante para a formação
docente no que tange a análise da realidade educacional a partir dos fundamentos
teóricos e metodológicos apropriados no processo formativo até então. Isso significa
que o processo de estágio permite ao sujeito em formação estabelecer uma relação
teórico-prática no contexto escolar.
Diante das apropriações teóricas feitas durante todo o processo de formação,
o estágio proporciona a possibilidade de realizar a práxis pedagógica, objetivando
compreender aspectos fundamentais do processo de formação do profissional de
informática na educação, a partir do entendimento de que teoria e prática são
elementos indissociáveis.
A atividade docente é marcada essencialmente pelo processo de ensino e
aprendizagem. Nesse sentido, entender essa atividade como práxis implica a
indissociabilidade entre conhecimentos teóricos e prática pedagógica, partindo do
entendimento de que não é possível separar, especialmente na formação docente,
fazer e pensar.
Sendo assim, os encaminhamentos para o Estágio Supervisionado do curso
de Licenciatura em Informática, vão buscar integrar conhecimentos de tecnologia da
informação e conhecimentos do campo educacional, entendendo na práxis a
mediação entre esses conhecimentos e a atividade docente.

7.1

Estágio Supervisionado Obrigatório

Conforme definido no Projeto do Curso de Licenciatura em Informática da
UTFPR, Câmpus Francisco Beltrão, o Estágio Supervisionado Obrigatório é
entendido como o eixo articulador entre teoria e prática, em que o estagiário terá
contato com a realidade, antecipando para o período de formação as experiências
profissionais definidas nas atividades propostas pelos estágios.
A carga horária do Estágio Supervisionado Obrigatório do Curso de
Licenciatura em Informática será de 400 horas, conforme as Resoluções CNE/CP
1/2002 e CNE/CP 2/2002, distribuídas entre três disciplinas conforme Projeto
Pedagógico do Curso de Licenciatura em Informática sendo:
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• 120 (cento e vinte) horas para a disciplina Estágio Curricular 1;
• 120 (cento e vinte) horas para a disciplina Estágio Curricular 2;
• 160 (cento e sessenta) horas para a disciplina Estágio Curricular 3.
Matrícula
O aluno poderá matricular-se no estágio à partir do 5º período desde que
atenda aos seguintes requisitos:
• para matricular-se no Estágio Curricular 1, o aluno deverá estar
matriculado ou aprovado na disciplina Didática Aplicada à Informática;
• para matricular-se no Estágio Curricular 2, o aluno deverá estar
matriculado ou aprovado na Disciplina Prática de Ensino de
Computação 1;
• para matricular-se no Estágio Curricular 3, o aluno deverá estar
matriculado ou aprovado na disciplina Prática de Ensino de
Computação 2.
Regulamentações
Cabe ressaltar ainda que são consideradas as seguintes regulamentações
para os estágios:
• A Lei nº 11.788, de 25/09/2008 que trata sobre o estágio de estudantes.
• Resolução CNE/CP 1, de 18/02/2002 (publicada no D.O.U. de
04/03/2002 e republicada no D.O.U de 09/04/2002) institui Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação de professores da Educação
Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.
• Resolução CNE/CP 2, de 19/02/2002 (publicada no D.O.U de 04/03/02)
institui duração e carga horária do Curso de licenciatura, de graduação
plena de formação de professores da Educação Básica em nível
superior.
• O Regulamento dos Estágios dos Cursos de Educação Profissional
Técnica de Nível Médio e do Ensino Superior da UTFPR, aprovado
pela Resolução no 22/08-COEPP, de 14 de março de 2008, e
modificado pela Resolução no 13/10-COEPP, de 11 de março de 2010,
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e pela Resolução no 80/10-COEPP, de 08 de junho de 2010.
• A Instrução Normativa Conjunta 03/2011 da PROGRAD/PROREC que
estabelece procedimentos para a realização de estágios nos cursos de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e no Ensino Superior da
UTFPR.
Local de Realização do Estágio
De acordo com o Regulamento de Estágio da UTFPR, o estágio será
realizado nas Unidades Concedentes de Estágios (UCE) as quais serão
credenciadas na UTFPR. As UCEs poderão ser organizações públicas, privadas,
terceiro setor ou ainda a própria UTFPR desde que apresentem condições de
proporcionar experiência prática na área de formação e estejam em consonância
com o perfil profissional descrito no projeto pedagógico do Curso de Licenciatura em
Informática (Instrução Normativa Conjunta 03/2011 da UTFPR).
Plano de Estágio
O Plano de Estágio deverá ser apresentado pelo estudante ao Professor
Responsável pela Atividade de Estágio, no prazo mínimo de 10 (dez) dias antes da
data prevista para início da atividade de estágio, para análise e aprovação. O plano
deverá ser elaborado em acordo das 3 (três) partes (aluno, supervisor de estágio e
professor orientador de estágio). A matrícula será efetivada no Departamento de
Registros Acadêmicos do respectivo Campus da UTFPR,

pelo Professor

Responsável pela Atividade de Estágio, após aprovação do Plano de Estágio. A
aprovação do Plano de Estágio é condição prévia para a assinatura do Termo de
Compromisso entre o estudante e a Unidade Concedente de Estágio, com
interveniência da UTFPR.
Acompanhamento das Atividades
Para o acompanhamento das atividades de estágio na UCE bem como a
avaliação dos estagiários são observadas as normas gerais instituídas pela UTFPR
e normas específicas definidas pelo Colegiado do Curso de Licenciatura do Câmpus
Francisco Beltrão. Ressalta-se ainda que o estagiário será acompanhado e avaliado
em todas as etapas dos estágios, conforme Regulamento de Estágio da UTFPR,
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pelo professor orientador, professor responsável pelo estágio e supervisor de
estágio.
Atribuições
O detalhamento das atribuições de cada um dos papéis envolvidos direta ou
indiretamente no estágio consta nas normas gerais sobre os estágios instituídas pela
UTFPR. Também dão suporte ao estágio diversas diretorias da UTFPR, cada qual
com suas responsabilidades, oferecendo apoio a diversas etapas do estágio.
Também consta no Regulamento de Estágios da UTFPR a definição das atribuições
de cada uma das diretorias envolvidas no estágio do Curso de Licenciatura.
Avaliação do Estágio
Serão empregados os seguintes meios para avaliação do Estágio Curricular 1
e 2:
• Reunião de Avaliação entre o Professor Orientador de Estágio e o
aluno mediante apresentação do Relatório Parcial de Estágio
preenchido pelo aluno estagiário.
• Avaliação do relatório circunstanciado do estágio, conforme determina
ementa da disciplina.
• Relatório Parcial de Supervisão de Estágio preenchido pelo Supervisor
de Estágio.
• Poderá ainda constar na avaliação a visita do Professor Orientador à
UCE (participam Supervisor e aluno).
Serão empregados os seguintes meios para avaliação do Estágio Curricular 3:
• Reunião de Avaliação entre o Professor Orientador de Estágio e o
aluno mediante apresentação do Relatório Parcial de Estágio
preenchido pelo aluno estagiário.
• Avaliação do relatório circunstanciado do estágio, conforme determina
ementa da disciplina.
• Relatório Parcial de Supervisão de Estágio preenchido pelo Supervisor
de Estágio.
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• Poderá ainda constar na avaliação a visita do Professor Orientador à
UCE (participam Supervisor e aluno).
• Apresentação

no

Evento

de

Avaliação

do

Estágio

mediante

apresentação do Relatório Final.
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8. DESCRIÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou Trabalho de Diplomação é uma
atividade obrigatória no Curso de Licenciatura em Informática, que resulta em uma
monografia, em conformidade com o previsto no "Regulamento do Trabalho de
Conclusão de Curso para os cursos de graduação da UTFPR", Resolução No
120/06 - COEPP, de 7 de dezembro de 2006 (RT120/06), que traz como diretrizes a
existência de um trabalho de síntese e integração dos conhecimentos com caráter
predominantemente interdisciplinar. Para a matrícula e o acompanhamento do
Trabalho de Diplomação, obedece os procedimentos conforme a Instrução
Normativa 01/2013 - PROGRAD.
O RT120/06 apresenta o Trabalho de Conclusão de Curso como atividade
obrigatória, e coloca como objetivos deste trabalho a avaliação do discente na sua
capacidade de desenvolver uma síntese e integração de conteúdos interdisciplinares
estudados ao longo do curso. Isto garante um momento propício para potencializar e
sistematizar as habilidades e competências construídas ao longo da graduação com
temas relacionados à prática profissional, inserida na dinâmica da realidade local,
regional, nacional e internacional.
No Curso de Licenciatura em Informática, o Trabalho de Conclusão de Curso
é oferecido para as disciplinas "Trabalho de Conclusão de Curso 1" (TCC 1) e
"Trabalho de Conclusão de Curso 2" (TCC 2) respectivamente no sétimo e oitavo
períodos. Porém, o aluno pode iniciar o TCC a partir do quinto período desde que
realiza a matrícula na disciplina TCC 1.
A matrícula de TCC, obedece os procedimentos conforme a Instrução
Normativa 01/2013 - PROGRAD. A matrícula em TCC 2, sendo desenvolvida e
aprovada no prazo máximo de um período letivo, somente poderá ser efetuada pelo
aluno, após aprovação em TCC 1.
A disciplina de TCC 1 orienta o discente na escolha dos temas abrangidos
pelo curso conforme PPC, linha(s) de pesquisa dos grupos de pesquisa do curso e
linha(s) de pesquisa do professor orientador e na elaboração do projeto e
delineamento da atividade. Na sequência, a disciplina de TCC 2 oferece ao discente
orientações para execução da etapas propostas na disciplina TCC 1, obtendo a
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implementação do projeto sob o formato de monografia.
O TCC no formato projeto ou monografia, em conformidade com o Capítulo IV
do Desenvolvimento dos TCC 1 e TCC 2, Seção II do TCC 2, Art. 21, Item II, é
documentado sob os moldes gerais do e-book "Normas Para Elaboração de
Trabalhos Acadêmicos - UTFPR", em acordo com a Resolução No 466, de 12 de
Dezembro de 2012 do Comitê de Ética em Pesquisa.
A orientação do acadêmico para a elaboração do TCC pelo professor
responsável ou orientador, entendida como processo de acompanhamento didáticopedagógico, contemplada no Capítulo III da Matrícula e Acompanhamento, seção II
do RT120/06, é de responsabilidade de docentes do Curso de Licenciatura em
Informática, sendo permitido um co-orientador, em consenso com o discente.
Durante

as

disciplinas

de TCC,

o

discente

recebe

orientações

e

acompanhamentos semanais dos professores orientador e responsável que
conduzem o discente no desenvolvimento do TCC. O professor orientador escolhido,
conforme Instrução Normativa 01/2013 – PROGRAD item 5, acompanha o discente
durante as duas disciplinas de TCC e registra os encontros. A atuação dos
professores responsável e orientador, durante as fases de elaboração das
propostas, execução, finalização e defesa do TCC, é crucial, pois propicia qualidade
do ensino com o rigor científico esperado, permitindo aprofundamento das questões
tanto do ponto de vista teórico, quanto na possibilidade de encontrar soluções para
os problemas locais e de interesse da comunidade.
A defesa do trabalho de TCC é requisito obrigatório para aprovação. Este
evento de defesa acontece em seminários públicos de defesa do TCC, conforme
calendário acadêmico. Durante a defesa do TCC para a banca julgadora, o aluno
estará sujeito a demonstrar o seu domínio do conhecimento sobre o tema
trabalhado. A defesa do trabalho deverá ser assistida por uma comissão
examinadora, composta de três membros que são: o professor orientador e dois
professores convidados com formação superior. Quando o TCC for realizado em
parceria com empresas ou outras organizações, deverá ser celebrado termo de
compromisso próprio, definindo as atribuições, direitos e deveres das partes
envolvidas, inclusive a autorização da divulgação do nome da empresa na
publicação do trabalho. Conforme Regulamento, a avaliação do projeto de pesquisa
acontecerá sob os critérios de relevância na área do curso (acadêmico, utilidade
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pratica do projeto, abordagem inovadora), exequibilidade e cronograma de execução
e viabilidade.
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9. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
As Atividades Complementares são aquelas realizadas de forma adicional,
paralelas às demais atividades acadêmicas, com o objetivo de enriquecer o
processo de ensino-aprendizagem do discente de Licenciatura em Informática,
privilegiando atividades de complementação da formação social, humana, cultural e
profissional, assegurando seu caráter interdisciplinar em relação às diversas áreas
do conhecimento.
As Atividades Complementares são parte integrante do currículo do Curso de
Licenciatura em Informática e devem ser desenvolvidas dentro do prazo de
conclusão do curso, sendo componente curricular obrigatório para a graduação do
aluno, estando regulamentadas pela Resolução nº 56/07 – COEPP, de 22 de junho
de 2007. Podem ser desenvolvidas na própria instituição de ensino ou em
organizações públicas e privadas, que propiciem a complementação da formação do
aluno.
Na avaliação das Atividades Complementares, desenvolvidas pelo aluno,
serão considerados: a compatibilidade e a relevância das atividades desenvolvidas,
os objetivos do Curso de Licenciatura em Informática e o total de horas dedicadas à
atividade.
De acordo com o Regulamento das Atividades Complementares dos Cursos
de Graduação da UTFPR, os alunos devem participar de atividades que contemplem
três grupos, como forma de atingir uma formação diversificada, sendo eles:
• Grupo 1 - atividades de complementação da formação social, humana
e cultural;
• Grupo 2 - atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo;
• Grupo 3 - atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação
profissional, estando entre elas a participação em congressos, em
projetos de iniciação científica e em estágios não obrigatórios.
As atividades deverão ser realizadas de forma que o aluno complete no
mínimo 20 pontos em cada um dos grupos citados no parágrafo anterior. A
pontuação máxima para os Grupos 1 e 2 será de 30 pontos cada e de 40 pontos
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para o Grupo 3. Será considerado aprovado o aluno que, na avaliação realizada pelo
professor responsável pelas Atividades Complementares, obtiver pelo menos 70
pontos, equivalente a 200 horas. A pontuação dos itens de cada Grupo foi decidida
em Colegiado de Curso.
A articulação entre ensino, pesquisa e extensão deve ser perseguida na
formação do Licenciado em Informática também por meio das Atividades
Complementares, levando em conta as especificidades dos cursos de licenciatura,
sobretudo as ações voltadas ao processo de ensino-aprendizagem, tais como o
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), minicursos com a
participação dos discentes, palestras, eventos, dentre outras.
Quando o graduando julgar ter atingido a pontuação necessária para a
aprovação nas Atividades Complementares, mínimo de 70 pontos, ele deve reunir a
documentação e protocolar a entrega ao professor responsável pelas atividades
complementares, obedecendo aos procedimentos determinados pelo regulamento,
até o prazo estabelecido em calendário acadêmico. Após a avaliação da
documentação, o professor realizará a matrícula do aluno e lançará o resultado da
avaliação até a data limite para o lançamento de notas.
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10.

DESCRIÇÃO DA PESQUISA E EXTENSÃO

A articulação entre o ensino na graduação e atividades de pesquisa e
extensão são essenciais para o curso e também para que o aluno experimente uma
formação mais abrangente e significativa.

10.1 Extensão
A Universidade Tecnológica Federal do Paraná possui uma política específica
para a Extensão Universitária, e é esta política que norteia o presente projeto. Para
esta política, ações de extensão devem possibilitar, para os estudantes participantes,
experiências em suas áreas de conhecimento e, conjuntamente, criar condições
para enriquecer sua formação cultural e cidadã.
Por outro lado, a extensão tem como objetivo criar, para a comunidade,
acesso à universidade, através de ações objetivas e de iniciativas de acesso ao
conhecimento contribuindo para qualidade de vida das pessoas desta comunidade.
As ações de extensão são, de acordo com a política de extensão da UTFPR,
de preferência exercidas pelo corpo discente sob a orientação de seus professores.
O aluno que participar das atividades de extensão deve ser sempre orientado por um
servidor. Seu papel pode ser o de integrante de equipe executora de programas ou
projetos, ou de instrutor de cursos de extensão, ou ainda como tutor de cursos a
distância ou via rede.
As atividades de extensão podem ser realizadas como:
• Projeto: ações processuais e específicas, com duração determinada,
podendo ser de caráter educativo, social, cultural, artístico, esportivo,
científico ou tecnológico, com objetivo específico, que propiciem a
relação

teoria/prática

e

envolvam

servidores,

discentes

e

a

comunidade.
• Programa: conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão
(cursos, eventos etc.), integrando preferencialmente as ações de
extensão, pesquisa e ensino, de ação continuada e de caráter
institucional, voltados a um objetivo comum.
• Apoio tecnológico: ação realizada sob demanda da comunidade
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externa ou interna que abrange consultoria, realização de estudos e/ou
emissão de pareceres ou laudos;
• Estágio e Emprego: compreende todas as atividades de prospecção de
oportunidades

de

estágio/emprego

e

a

operacionalização

administrativa do estágio.
• Curso de qualificação profissional: corresponde a demandas não
atendidas pela atividade regular do ensino formal de graduação ou de
pós-graduação.
• Evento de extensão: ação que implica a apresentação e/ou exibição
pública, livre ou com clientela específica, do conhecimento ou produto
cultural, artístico, esportivo, científico e tecnológico, favorecendo a
participação da comunidade externa e/ou interna.
• Visitas técnicas e gerenciais: interação das áreas educacionais da
instituição com o mundo do trabalho.
• Pesquisa

e

produção:

constituem-se

pesquisas

e

produções

acadêmicas, vinculadas às ações de extensão, nas suas respectivas
áreas temáticas.
Todas as atividades de extensão realizadas pelos discentes poderão ser
validadas como atividades complementares, em termos de créditos ou horas, de
acordo com o Regulamento de Atividades Complementares dos cursos de
graduação da UTFPR.

10.2 Pesquisa
O presente Projeto Político Pedagógico considera parte integrante do curso a
produção de conhecimento, em oposição a apenas transmissão de conhecimento. A
pesquisa, nessa perspectiva, integra-se à formação discente no que se refere à
produção do conhecimento científico e tecnológico.
Uma das formas como a pesquisa é realizada, dentro do âmbito do curso, é
através de iniciativas dos grupos de pesquisa, organizadas como projetos de
pesquisa. Os alunos são estimulados a participar juntamente com os professores.
Os eixos temáticos abordados nos projetos de pesquisa apontam para áreas
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relacionadas à temática do curso. Estas áreas são, por exemplo, a ciência da
computação, tecnologias da informação e comunicação e, em especial, a educação.
O curso também estimula os alunos a participarem em programas
institucionais de iniciação científica e iniciação a docência. Esta participação pode
ser voluntária ou através de bolsas oferecidas por estes programas. A participação
dos alunos nesses programas abre caminhos para a possível inserção em
programas de mestrado e doutorado.
A pesquisa e a extensão, relacionadas com as atividades de ensino,
possibilitam uma formação ampla para os acadêmicos, ao desenvolverem a
capacidade crítica e reflexiva e ao construírem uma inserção social para a
Universidade e seus egressos.
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11.

DESCRIÇÃO DA INICIAÇÃO À DOCÊNCIA

A iniciação à docência, segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), é vista como iniciativa ao aperfeiçoamento e a
valorização da formação de professores para a educação básica. Os discentes de
licenciatura podem ter suas primeiras experiências como docentes desde o início do
curso e ampliá-las durante a realização do estágio obrigatório, ao final da
graduação.
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) visa
conceder bolsas a alunos de licenciatura que participam de projetos de iniciação à
docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) em parceria
com escolas de educação básica da rede pública de ensino.
O PIBID promove a inserção dos discentes no contexto das escolas públicas
desde o início da sua formação acadêmica. Essa ação tem por objetivo desenvolver
atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de
um professor da escola.
Sendo assim, segundo a CAPES, o programa tem como objetivos:
• Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação
básica;
• contribuir para a valorização do magistério;
• elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de
licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e
educação básica;
• inserir os licenciados no cotidiano de escolas da rede pública de
educação,

proporcionando-lhes

oportunidades

de

criação

e

participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas
docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a
superação de problemas identificados no processo de ensinoaprendizagem;
• incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus
professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério;
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• contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à
formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas
nos cursos de licenciatura.
Para que possam constituir o PIBID, os projetos institucionais devem
contemplar a iniciação à docência e a formação prática para o exercício do
magistério no sistema público de Educação Básica. Somente poderão candidatar-se
à bolsa do PIBID alunos regularmente matriculados nos cursos de licenciatura das
instituições

objeto

de

cada

edital.

As

atividades

dos

projetos

devem,

obrigatoriamente, prever a inserção dos alunos bolsistas nas escolas dos sistemas
públicos de Educação Básica e o PIBID procura incentivar que os projetos que
tenham atividades desenvolvidas diretamente nas escolas conveniadas.
Os projetos contam com apoio financeiro os seguintes agentes do programa:
(a)

Coordenador

institucional,

(b)

Coordenadores

de

área

–

professores

responsáveis pela licenciatura específica, (c) Supervisores – professores da rede
pública envolvidos no projeto, e (d) acadêmicos – estudantes de licenciatura que
participam do projeto.

11.1 PIBID no Curso de Licenciatura em Informática
O Curso de Licenciatura em Informática do Câmpus de Francisco Beltrão da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) considerou as necessidades
de formação de professores para atuarem no ensino Fundamental (séries finais) e
médio,

atendendo

às

exigências

das

atuais

transformações

científicas

e

tecnológicas, como também as recomendações das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a formação de professores da Educação Básica em Nível Superior.
Dessa forma, pretende-se formar profissionais comprometidos com o
desenvolvimento social e humano, capazes de promover a construção de
conhecimentos interligando os saberes da ciência da informação com a ciência da
educação. O PIBID vem ao encontro da proposta do Curso de Licenciatura em
Informática, visando a melhoria na formação dos profissionais pela vivência entre a
teoria e prática que o programa possibilita.
O Curso de Licenciatura em Informática molda seu subprojeto para fomentar
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experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador, que utilizam
recursos de tecnologia da informação e da comunicação, que possam orientar
professores e alunos de escolas públicas rumo a superação de problemas no
processo de ensino-aprendizagem.
A atuação dos participantes do subprojeto de iniciação à docência corrobora
com a aplicação e ampliação de experiências metodológicas no ensino de
computação no nível fundamental e médio, bem como na utilização de recursos de
informática no ensino das demais ciências, mediando ações interdisciplinares e
multidisciplinares, que envolvam a informática na educação.
Promover o ensino da informática nas escolas, promover a informática na
educação, com técnicas de informação e comunicação, inserir os discentes do
Curso de Licenciatura em Informática nas escolas da rede pública, promovendo a
integração entre ensino superior e educação básica e incluir, promover e incentivar
os professores a utilizarem recursos de tecnologias da informação e comunicação,
são alguns dos objetivos dos subprojetos elaborados pelo Curso de Licenciatura em
Informática do Câmpus Francisco Beltrão.
Dentro deste contexto, o PIBID desenvolve as seguintes atividades:
• Atividades formativas, que visam complementar a formação acadêmica
dos bolsistas e supervisores por meio da realização de cursos,
seminários, discussão de textos, preparação de experimentos etc.;
• Atividades desenvolvidas na escola, tais como grupos de estudo,
montagem de exposições, produção de aulas diferenciadas, realização
de palestras, oficinas, aulas temáticas, atividades não formais,
jornadas, mini-cursos, aulas de reforço, atendimentos a alunos com
necessidades

especiais,

visuais

e

com

transtornos

leves

de

aprendizagem etc.;
• Produção de materiais didáticos diversos, como experimentos, jogos,
pôsteres, banners, unidades de aprendizagem, textos, livros etc.;
• Realização de atividades de pesquisa em ensino e formação de
professores;
• Realização e participação em eventos locais, regionais e nacionais.
Escolas Parceiras
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Para a realização do projeto, é necessária a parceria com as escolas públicas.
Até o momento, o PIBID / UTFPR tem contado com o apoio tanto das escolas
estaduais quanto da Secretaria da Educação Municipal para atuação nas escolas
municipais.
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12.

RECURSOS EXISTENTES E NECESSÁRIOS

Esta seção descreve os recursos existentes e disponíveis para o Curso de
Licenciatura em Informática, entre eles, recursos humanos e recursos físicos que
incluem instalações e equipamentos.

12.1 Recursos Humanos
Os recursos humanos compreendem a secretaria de curso e corpo docente. A
secretaria de curso é realizada por um técnico administrativo. O Quadro 16 relaciona
o corpo docente com a respectiva titulação e área de conhecimento.
Quadro 16 – Corpo Docente.

Professor/a

Titulação

Área do Conhecimento

Ademir Roberto Freddo

Doutorado

Informática

Alessandro Vinicius de Paula

Mestrado

Educação/Psicologia

Celso Hotz

Mestrado

Educação

Daiane da Silva Lourenço

Mestrado

Língua Inglesa

Edson dos Santos Cordeiro

Mestrado

Informática

Flávio de Almeida e Silva

Mestrado

Informática

Doutorado

Informática

Gustavo Yuji Sato

Mestrado

Informática

Maici Duarte Leite

Doutorado

Prática
de
Computação

Marcos Mincov Tenório

Mestrado

Informática

Mauro César Cislaghi

Mestrado

Música

Mayara Cristina Pereira Yamanoe

Mestrado

Educação

Michel Albônico

Mestrado

Informática

Paulo Júnior Varela

Mestrado

Informática

Rafael Wild

Doutorado

Informática na Educação

Renato Hallal

Mestrado

Engenharia de Produção

Francisco
Reinaldo

Versão 1.0

Antonio

Fernandes

Ensino

na

85

Sheila Regina Oro

Mestrado

Matemática

Stefane Layana Gaffuri

Mestrado

Matemática

Vanderleia Maria Castoldi

Especialização

Libras

Wellton Costa de Oliveira

Mestrado

Informática

12.2 Instalações e equipamentos existentes
O Quadro 17 apresenta as instalações disponíveis para o Curso, que incluem salas
de aula, sala da coordenação, sala de professores e mini-auditório.
Quadro 17 – Instalações disponíveis.

Quantidade

Espaço

Descrição

6

Salas de aula

Sala de aula com, em média, 67m², quadro
branco e/ou quadro negro, com número de
cadeiras variando de 42 à 48, dependendo do
número de alunos matriculados nas disciplinas
que utilizam a sala, com projetor multimídia
para utilização de notebook.

1

Sala, com 52,m², divisória para secretaria e
Sala de Professores e permanência de 16 professores, com 12
Secretaria
armários individuais e impressora, para uso
coletivo.

1

Sala de atendimento Sala de atendimento aos alunos, com 13 m²,
aos alunos
próximo a sala de professores.

1

Salas da Coordenação

Sala para permanência do coordenador e vicecoordenador do curso.

1

Mini Auditório

Miniauditório com 60 lugares, tablado elevado,
projetor multimídia, equipamento de video
conferência.

Biblioteca

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira,
das 07h30 às 22h0.
Bibliioteca com área total de 151,78m2, sendo
68,75m² de área de estudos, 51,37m² de
espaço de acervo e 31,66m² de área
administrativa.
Possui horário de atendimento: segunda a
sexta-feira, das 07h30 às 22h0.
Além disso, oferece acesso aos seguintes
acervos virtuais:
-Capes- http://www.periodicos.capes.gov.br
-IEEE
Xplore
digital
-

1
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http://ieeexplore.ieee.org
-ebrary

(ebooks)

-

http://site.ebrary.com/lib/utfpr
-Business

Source

http://search.ebscohost.com

-Normas

Premier

-

Técnicas

-

http://www.gedweb.com.br/utfpr

1

Estúdio de gravação

Estúdio, com 53m², com câmera de alta
definição (Sony HXR-MC50), iluminação e
aparelhos de áudio (mesa mixer Behringer
XENYX X1832USB) e vídeo (switcher de video
Datavideo SE-500) para a produção e edição de
vídeos de aula a distância.

O Quadro 18 relaciona os laboratórios de informática disponíveis para o curso.
Quadro 18 – Laboratórios de Informática

Quantidade

Espaço

1

Laboratório de informática com:
Quadro branco
Projetor multimídia
Laboratório
de
48 Máquinas com as seguintes especificações
informática 1 (Q201)
- Processador: Core2duo E8400 - 3.0GHz
- Memória: 4 GiB
- Disco rígido: 160GB

1

Laboratório de informática com:
Quadro branco
Projetor multimídia
Laboratório
de
20 máquinas com as seguintes especificações:
informática 2 (Q207)
- Processador: intel i3 2100 - 3.1GHz
- Memória: 8 GiB
- Disco rígido: 1 TB

1

Laboratório de informática com:
Quadro branco
Projetor multimídia
Laboratório
de
24 máquinas com as seguintes especificações:
informática 3 (Q208
- Processador: intel i3 2100 - 3.1GHz
- Memória: 8 GiB
- Disco rígido: 1 TB

1

Laboratório de informática com:
Quadro branco
de Projetor multimídia
14 máquinas com as seguintes especificações:
- Processador: intel i5 3470 - 3.2GHz
- Memória: 8 GiB
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- Disco rígido: 1 TB

O Quadro 19 relaciona outros laboratórios utilizados pelo curso.
Quadro 19 – Laboratórios de Rede, Manutenção e Robótica.

Quantidade

Espaço

Descrição
Laboratório para ensino de montagem e
manutenção de computadores, arquitetura de
de computadores e robótica educacional, com
robótica 45,5m² possuí:
- kits para manutenção
componentes
de
hardware
para
experimentação

1

Laboratório
hardware e
Q202

1

Laboratório de redes

Laboratório para ensino de rede de
computadores com kits para cabeamento de
redes, switches e servidores.

12.3 Outros recursos
O Quadro 20 apresentar outros recursos utilizados como apoio didático nas
disciplinas do curso.
Quadro 20 – Outros recursos didáticos.

2 Kits Lego Mindstorm
2
Lousas
Interativas

Kits de Lego Mindstorm para o ensino de
robótica educacional

Digitais Lousas digitais para utilização na gravação de
aulas a distância e uso em sala de aula

Licença para sistemas operacional Windows e
Licença de software
Microsoft Office para todas as máquinas
Windows e MS-Office
institucionais
Utilização de software livres, tais como: Ubuntu,
Utilização de software
Netbeans, Eclipse, MySQL nas disciplinas do
livres:
curso.
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13.

IMPLANTAÇÃO

E

ALTERAÇÃO

DO

PROJETO

PEDAGÓGICO DO CURSO
A UTFPR instrui os cursos superiores desta instituição a implementar e
estruturar o Núcleo Docente Estruturante (NDE) como uma instância específica de
avaliação, considerando a Portaria MEC 147/2009. Seguindo esta Portaria, compete
ao NDE as seguintes atribuições:
• Participar da elaboração do projeto pedagógico do curso;
• Acompanhar a implantação do projeto pedagógico do curso;
• Propor alterações no projeto pedagógico do curso e/ou estrutura
curricular em conjunto com o colegiado de curso;
• Avaliar, constantemente, a adequação do perfil do egresso do curso
com as demandas da educação superior e da área profissional de
atuação dos egressos, propondo alterações quando necessário;
• Definir e acompanhar, em consonância com o colegiado de curso, o
processo de auto-avaliação do curso.
Nesse sentido, cabe ao NDE o trabalho de acompanhamento do processo de
implantação do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Informática, bem
como sua constante avaliação. Propõe-se, no entanto, que esse processo seja
realizado conjuntamente com todos os sujeitos envolvidos e comprometidos com o
curso, assim como foi a elaboração do presente projeto.
É, no entanto, no próprio processo de implantação do Projeto Pedagógico do
Curso que se apresentarão seus limites e seus alcances. Sendo assim, é válido
ressaltar que, a partir dos instrumentos institucionais e externos, bem como na
relação cotidiana dos sujeitos envolvidos que o projeto se concretizará como
encaminhamentos

pedagógicos

adotados

pelo

Curso

de

Licenciatura

em

Informática, sendo passível de alterações que visem a sua melhoria.

Versão 1.0

89

REFERÊNCIAS

[MEC,

2012]

BRASIL -

MINISTÉRIO

DA EDUCAÇÃO

(MEC).

Diretrizes

Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Computação. Brasília:
Ministério da Educação, 2012.

[MEC, 2010] BRASIL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). Referenciais
curriculares nacionais dos cursos de bacharelado e licenciatura. Brasília:
Ministério da Educação, 2010.

[GRAMSCI , 2006] GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere, Volume 2. Edição e
tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
[HOFFMANN, 2001] HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do
caminho. Porto Alegre: Mediação, 2001.
[LUCKESI, 2000] LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar:
estudos e proposições. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2000.
[KOSIK, 2006] KOSIK, Karel. Dialética do concreto. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1976.
[MARX, 2006] MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política: Livro I. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
[MASETTO, 1997] MASETTO, Marcos. Didática: A Aula como Centro. 3º ed. São
Paulo: FTD, 1997.
[PARO, 2000] PARO, Vitor Henrique. Educação para a democracia: o elemento que
falta na discussão da qualidade do ensino. In: Revista Portuguesa de Educação,
Versão 1.0

90

vol. 13, núm. 1, 2000, pp. 23-38, Universidade do Minho, Portugal.
[RAMOS, 2008] RAMOS, Marise. A Concepção do Ensino Médio Integrado.
Mimeo: Pará, Secretaria de Estado da Educação, 2008.
[UTFPR, 2012] UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR).
Diretrizes curriculares para os cursos de graduação da UTFPR. Curitiba:
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2012.

Versão 1.0

91

