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1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
PROCESSO NÚMERO:

23411.006927/2015-10

NOME DO CURSO: Curso Técnico em Agroindústria
3
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DIREÇÃO GERAL: Ciro Bachtold
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2 CARACTERÍSTICAS DO CURSO
Nível de Ensino: Educação Profissional Técnica de Nível Médio
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Modalidade: Educação de Jovens e Adultos
Forma de Oferta: Integrado
Tempo de duração do curso: 03 anos
Turno de oferta: Noturno
Horário de oferta do curso: Em todos os dias da semana, entre às 18h30min
e 22h30min.
Carga horária Total: 2.400 horas
Carga horária de estágio: Estágio não obrigatório
Número máximo de vagas do curso: 40 vagas
Número mínimo de vagas do curso: Não há um número mínimo, contudo
estipula-se 20 alunos como uma média mínima para o início do curso.
Requisitos de acesso ao Curso:
Participar de rodas de conversas na comunidade em que é apresentada a
proposta do curso.
Comprovar ter no mínimo 18 anos de idade (conforme Inciso II, Parágrafo 1°,
Art. 38, Seção V, Ar, 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394, de 20/12/1996).
Comprovar a conclusão do Ensino Fundamental (Primeiro Grau ou equivalente)
ou que este será concluído até a data da matrícula.
Participar do sistema de Ampla Concorrência ou de Cotas para Escolas
Públicas em que há a reserva de vagas para: a) candidatos com renda familiar
bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita; b) candidatos com renda
familiar bruta superior a 1,5 salário-mínimo per capita; c) candidatos que se
autodeclararem pretos, pardos ou indígenas (para concorrer às vagas por meio
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do Sistema de Cotas para Escolas Públicas, o candidato deverá fazer sua
opção no momento da inscrição).
Comprovar maior tempo em relação à data de conclusão do Ensino
Fundamental e a maior idade.
Tipo de Matrícula: Série
Regime: Regime escolar anual
Parcerias: Não há parceria com outras instituições
Ano de criação do curso: 2016
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3 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

3.1 APRESENTAÇÃO

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC), do Curso em Agroindústria, do
Campus Colombo, IFPR, é um documento pedagógico que norteia a Instituição
no que concerne aos objetivos, à finalidade e à organização curricular para o
trabalho desenvolvido com jovens adultos no ensino médio técnico e
profissional.
O PPC do Curso em Agroindústria é fruto da participação, do interesse e
das discussões acadêmicas realizadas pelos docentes, técnicos e discentes do
Campus Colombo em conjunto com a comunidade local deste município.
A sua elaboração teve como premissa, conforme prevê o Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI 2014/2018, IFPR:
●

Ter caráter de construção coletiva;

●

Abordar a identidade e os propósitos da Educação Pública;

●

Construir uma proposta de oferta da Educação Básica e do
Ensino Técnico Profissional;

●

Servir de referência para a implementação e acompanhamento
dos objetivos, estratégias e proposta curricular para o programa
Nacional de Integração da Educação Profissional com a
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e
Adultos.

Este documento tem como finalidade servir de referência para a
consolidação e implantação do Curso em Agroindústria no Campus
Colombo/IFPR. Ele serve de base para o trabalho pedagógico dos docentes e
demais servidores no que tange ao planejamento e desenvolvimento das ações
7

de ensino a serem realizadas no curso. O texto contempla a legislação
educacional vigente, no que diz respeito, principalmente as referências legais
para o PROEJA, e os interesses do Instituto Federal do Paraná (IFPR),
relacionados aos seus objetivos de atender e propiciar uma educação de
qualidade básica e profissional, especializada na oferta gratuita de educação
profissional e tecnológica nas diferentes modalidades e níveis de ensino.

3.2 FUNDAMENTOS LEGAIS

A proposta pedagógica do Curso em Agroindústria está fundamentada
nas leis que regem a Educação Brasileira, na Constituição da República
Federativa do Brasil, Brasília, 1988; na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº 9394/96; no Decreto nº 5840/06, que institui, em âmbito federal, o
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, e dá
outras providências; na Resolução CNE/CEB nº 2, de 30 de janeiro 2012, que
Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio; no Parecer da
CNE/CEB nº11/2012 que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Profissional Técnica de Nível Médio; na Resolução CNE/CEB nº 6,
de 20 de setembro de 2012, que define Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Profissional Técnica de Nível Médio; e no Documento Base
PROEJA.
Entendemos que um dos propósitos do sistema educativo brasileiro, é
contribuir para a sedimentação da Educação de Jovens e Adultos como um
projeto educacional e político capaz de assegurar, conforme cita a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/ 96 no seu Art. 1º, um
modelo

de

Educação

que

garanta

aos

educandos

“o

seu

pleno
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desenvolvimento no exercício da sua cidadania e para a qualificação do seu
trabalho” (LDB, 1996, p. 09).
Orientados pelas normas comuns do sistema de ensino brasileiro, mais
precisamente, pelo que diz a LDB nº 9394/96, sobre a Educação Profissional
Técnica de Nível Médio e da Educação de Jovens e Adultos, e pelo Decreto nº
5478/05 do Governo Federal que institui o Programa de Educação Profissional
Integrada à Educação Básica, na Modalidade de Educação de Jovens e
Adultos – PROEJA, entendemos que é função da instituição de ensino pública
oferecer e garantir a oferta do ensino para os educandos que “não tiveram
acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade
própria” (LDB, 1996, p.25), a partir de oportunidades educacionais apropriadas
às características culturais e aos interesses dos educandos. De acordo com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, no seu Art. 3º, a
Educação de Jovens e Adultos é “um direito social de cada pessoa” e é “dever
do Estado na sua oferta pública e gratuita a todos”.
Entendemos, portanto, que cabe às instituições públicas de ensino a
função formativa deste nível de ensino. E que compete às instituições federais
o trabalho de assegurar a Educação Básica a todos os estudantes jovens e
adultos sob diversificadas formas de ofertas. O Curso PROEJA em
Agroindústria tem como compromisso, assim, articular o ensino médio e o
ensino profissionalizante para jovens e adultos, a fim de oferecer-lhes a
continuidade e a conclusão do Ensino Médio e a Formação Profissional.
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, em seu Art. 6º, cabe a Educação
Profissional e Tecnológica, devido a sua abrangência, a finalidade e o objetivo
de relacionar e articular a formação desenvolvida no Ensino Médio e a de
preparar os educandos para o exercício das profissões técnicas, visando à
formação integral do estudante. Ou seja, cabe a Educação Profissional e
Tecnológica disponibilizar o ensino integrado, entre a Educação Profissional
com a Educação de Nível Médio, de maneira articulada, onde os saberes
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específicos das áreas de conhecimento evidenciem a não dissociabilidade
entre a educação e a prática social, entre os conhecimentos e os sujeitos da
aprendizagem, entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem.
Há, portanto, nesta diretriz um direcionamento para que o ensino, na
Educação Profissional tenha como característica uma concepção educativa
interdisciplinar, que vise a superação da fragmentação de conhecimentos na
organização curricular. A diretriz indica que o trabalho desenvolvido no ensino
profissional deva articular a teoria, os conhecimentos dos eixos tecnológicos e
científicos com as vivências das práticas profissionais. E que vise uma relação
entre os conhecimentos produzidos no campo da tecnologia e da ciência com
as condições ambientais, sociais e territoriais dos espaços onde vivem os
estudantes.
Conforme prevê o Parecer CNE/CEB nº 11/2012, cabe a Educação
Profissional Técnica de Nível Médio o avanço do dualismo entre o ensino
propedêutico e profissional. Entendemos, portanto, que o Ensino Médio
Profissionalizante requer uma atenção aos interesses, às experiências e às
especificidades dos jovens e adultos no campo profissional, aos espaços de
trabalho que estes podem ter de forma mais imediata e aos movimentos de
verticalização no ensino que estes podem realizar no decorrer das suas vidas
como estudantes.
Neste sentido, buscamos ofertar um Ensino Médio de qualidade social,
interligando, portanto, o ensino Médio, a Educação Profissional Técnica e
a Educação de Jovens e Adultos, apresentando uma organização curricular
integrada com pretensões de atender as dimensões da formação humana a
partir de um curso e um programa educativo em que são privilegiados trabalho,
ciência, tecnologia e cultura (CNE/CEB nº 11/2012, p.14).
Visamos, fundamentados pelo Documento Base para a Educação
Profissional Técnica de Nível Médio (BRASIL, 2007), um projeto educacional
que busque não subsumir a educação aos enquadramentos do mercado, mas
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construir um processo formativo em que os sujeitos possam assumir a sua
produção como cidadãos. Entendemos a formação humana como um processo
amplo em que o sujeito consegue:
[..] produzir um arcabouço reflexivo que não atrele mecanicamente
educação-economia, mas que expresse uma política pública de
educação profissional integrada com a educação básica para jovens
e adultos como direito, em um projeto nacional de desenvolvimento
soberano, frente aos desafios de inclusão social e da globalização
econômica (BRASIL, 2007, p. 14).

O grupo destinatário a que estamos propondo o projeto são, portanto,
jovens acima dos dezoito anos que não completaram a Educação Básica e que
tem como direito o “acesso às conquistas científicas e tecnológicas da
sociedade” (CNE/CNB nº 11/2012, p.08). Jovens e adultos com um enorme
desafio, de não apenas voltar ou se manter no mercado de trabalho, mas de se
mobilizar, a partir dos domínios de saberes e das tecnologias na sua cultura
pelo trabalho.

3.3 JUSTIFICATIVA

De acordo com o Caderno Estatístico do Município de Colombo de 2015,
publicado pelo IPARDES, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico
e Social, o município de Colombo situa-se no Estado do Paraná a 17,30 km da
Capital do Estado, Curitiba. Possui uma área aproximada de 197,805 km², com
uma densidade demográfica de 1148,71 hab/km² e altitude de 1027 m do nível
do mar (IPARDES, 2015). Tem uma população estimada em 232.432
habitantes, sendo 203.203 na zona urbana e 9.764 na zona rural.
No que se refere à educação, verificou-se que há no município 49.649
alunos matriculados nas diferentes modalidades de ensino oferecidas nas
unidades municipais, estaduais e privadas. De acordo com a investigação
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realizada, 9.494 estudantes estavam, na data da pesquisa, matriculados na
Educação Infantil, 32.239 na Educação Fundamental, 7.846 no Ensino Médio e
70 na Educação Profissional1.
Em relação à Educação de Jovens e Adultos, o estudo mostra que, em
2014 encontravam-se matriculados 1.995 estudantes na esfera Estadual, 225
na esfera Municipal e 189 na esfera particular. O que demostra que não há, no
município a oferta de escolas e vagas que contemplem a Educação
Profissional na modalidade EJA, fato este confirmado pelo Núcleo Regional de
Educação da Área Metropolitana Norte.
Em contraposição, observa-se que há em Colombo um acentuado
número de indivíduos com idade entre 20 e 60 anos, 58% do total, e apenas
52% deste público concluíram a escolaridade na idade regular, um índice
considerado baixo segundo o IBGE (IPARDES, 2015).
Portanto, estes dados sugerem que existe um público alvo para a
modalidade de ensino ofertada. Que há a necessidade de qualificação devido a
esta parte da população encontrar-se dentro e fora do mercado de trabalho
neste município. E que é imprescindível a ampliação, nesta localidade, do
direito à educação básica, da criação de novos cursos e do alargamento de
novas ofertas e vagas para a formação e qualificação dos jovens e adultos que
não completaram os níveis de escolarização e profissionalização.
Além disso, no que tange ao trabalho, observa-se que há em Colombo,
segundo os Cadernos IPARDES de 2015, 109.660 pessoas economicamente
ativas em postos de trabalho, principalmente, no comércio (reparação de
veículos automotores e motocicletas), indústrias de transformação, construção
e serviços domésticos. A economia de Colombo é voltada para o setor
alimentício, sendo a principal atividade a agropecuária. Os produtos de
destaque são tomate (5.120 ton.), milho (4.562 ton.), uva (1.661 ton.) e na
1

As matrículas do Ensino Médio somaram as matrículas do ensino médio regular, do ensino
integrado à educação profissional e do ensino normal /magistério. E na educação profissional,
as matrículas concomitante e subsequente.
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pecuária os galináceos (74.800 cabeças) e bovinos (1.220 cabeças)
(IPARDES, 2015).
A proposta em oferecer o PROEJA no Campus Colombo tem por
objetivo contribuir com a realidade desta população e propiciar qualificação
profissional na transformação dos produtos característicos do município,
permitindo assim o desenvolvimento e a sustentabilidade da região. Para fazer
avançar os índices de escolarização e para contemplar as políticas públicas
educacionais em que possam ser materializadas a participação dos diferentes
grupos e pessoas do município.
Nosso projeto busca, ao oferecer esta modalidade de educação no
nosso campus, integrar os jovens e adultos de Colombo por meio de um
projeto pedagógico que respeite e integre as suas dimensões sociais,
econômicas, culturais e afetivas. Buscamos, neste sentido, minimizar e
equacionar os problemas de dificuldade de acesso, de não permanência e
insucesso que estes estudantes tiveram na vida escolar. Assim, como incluir
grupos considerados pelo sistema, como marginais em decorrência da sua
classe, raça/etnia e gênero, e/ou por residir em zonas ribeirinhas, em áreas
indígenas, de camponeses, subempregados, desempregados, trabalhadores
informais, etc. Nosso objetivo, portanto, é oferecer e contribuir com a inclusão
da população de Colombo nas ofertas educacionais, a partir da Rede Federal,
do Ensino Médio Técnico e Profissionalizantes.
Salientamos, ainda, que o curso pode ser desenvolvido nas instalações
físicas e utilizando o quadro de docentes e técnicos administrativos, bem como
os recursos de gestão já existentes no Campus Colombo. Vale lembrar que o
campus, atualmente, possui instalações que atendem oitenta estudantes no
Eixo Tecnológico de Informática e que conta com uma estrutura provisória, em
um espaço cedido pela Prefeitura Municipal de Colombo, que contém duas
salas de aula com capacidade para quarenta alunos cada; um laboratório de
informática; uma sala de arte; uma sala administrativa; uma sala de estudos;
uma quadra poliesportiva; uma biblioteca; banheiros; copa; área externa para
13

convivência de estudantes e servidores. E que terá a sua estrutura própria, a
partir de 2017, de acordo com o projeto de construção padrão do IFPR,
apresentando capacidade para novas salas que atenderão as atividades
didáticas, as quais serão integrados aos laboratórios de Química, Física,
Biologia e Informática;

Ambiente para Biblioteca; Ambiente para atividades

desportivas; Ambiente para convivência; Ambientes administrativos como:
secretaria acadêmica; sala de professores; sala das direções: geral,
administrativa e planejamento, e de ensino, pesquisa e extensão; almoxarifado;
Computadores para do laboratório de Informática; Materiais e equipamentos
para laboratório multidisciplinar: biologia, química e física;

Ambientes para

atividades e projetos de integração multidisciplinar; Mobiliários para salas de
aula,

administrativo

administrativos

como

e

convivência;

computadores,

Equipamentos
impressoras;

para

ambientes

Equipamentos

para

adequação de rede de informática e telefonia.
Os servidores docentes e técnicos administrativos atualmente no
campus estão descritos no quadro a seguir:
Nome

Maior titulação

Cargo

Regime de
Trabalho

Alex de Oliveira

Técnico em Secretariado

Chaves

Alysson Ramos

Técnico
Administrativo

Doutorado em Métodos Numéricos

Docente

Artuso
Ariane Saldanha de

Araujo Maeso

Dedicação
exclusiva

Mestrado em Ciências Biológicas

Docente

Oliveira
Benito Eduardo

40 horas

Dedicação
exclusiva

Mestrado em Filosofia

Docente

Dedicação
exclusiva
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Camila Carpanezzi

Mestrado em Arte

Docente

La Pastina

Dedicação
exclusiva

Caroline Mongruel

Doutorado em Engenharia de

Eleutério dos Santos

Alimentos

Cassandra Santiago

Bacharel em Ciências Contábeis

Cardoso Tavares

Docente

Dedicação
exclusiva

Técnico

40 horas

Administrativo

Goes
Edilomar Leonart

Mestrado em Enfermagem

Docente

Dedicação
exclusiva

Eduard Henry Lui

Mestrado em Educação

Docente

Dedicação
exclusiva

Emílio Rudolfo Fey

Mestrado em Informática

Docente

Neto
Gabriela Chicuta

exclusiva
Mestrado em Educação

Docente

Ribeiro
Gutemberg Angelo

Dedicação

Dedicação
exclusiva

Ensino Médio Completo

Bezerra

Técnico

40 horas

Administrativo

Hermelinda Peixoto

Especialista em Gestão Estratégica

Técnico

Pereira Martins

de Qualidade e Especialista em

Administrativo

40 horas

Informática na Educação
Jefferson Adriano

Licenciado em Letras

Bruneli
Joana J. Nagamato

Técnico

40 horas

Administrativo
Bacharel em Administração

Técnico

40 horas

Administrativo
João Paulo Partala

Mestrado em Letras

Docente

Dedicação
exclusiva
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Julio Cesar

Mestre em Ciência Política

Docente

Gonçalves da Silva

exclusiva

Marcio Rodrigo

Mestrado em Ciências da

Santos

Computação

Marcos Antonio

Mestrado em Educação

Docente

Docente

Dedicação
exclusiva

Bacharel em Comunicação Social

Rocha
Michele Rosset

Dedicação
exclusiva

Barbosa
Mariana do Amaral

Dedicação

Técnico

40 horas

Administrativo
Doutorado em Ciência de Alimentos

Docente

Dedicação
exclusiva

Mirele Carolina

Doutora em Letras

Docente

Werneque Jacomel
Nádia Sabchuk

exclusiva
Mestrado em Ecologia e

Docente

Conservação
Nelson Lucyszyn

Ensino Médio Completo

Junior
Patrícia Daniela

exclusiva
Técnico

Doutorado em Educação

Técnico

Mestrado em Letras

Docente

Berto

40 horas

Dedicação
exclusiva

Mestrado em Tecnologia Química

Docente

Nagamato
Vagner Zamboni

40 horas

Administrativo

Giacomassi
Richard Jojima

Dedicação

Administrativo

Maciel
Priscila Célia

Dedicação

Dedicação
exclusiva

Mestrado em Geografia

Docente

Dedicação
exclusiva
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O curso será desenvolvido utilizando a estrutura e o quadro de
servidores já existentes e a partir das instalações que serão adquiridas de
acordo com os projetos já previstos na instituição. Além disso, propõe-se
disponibilizar aos estudantes ambientes educativos físicos e virtuais que não se
restrinjam apenas ao campus. Reconhecemos que a Educação de Jovens e
Adultos requer outros espaços de contato com o mundo do trabalho e com a
sociedade local, e neste sentido, pretende-se desenvolver e realizar ações
educativas em locais aonde os estudantes possam pesquisar e praticar ações
relacionadas

à

área

de

estudo,

como

feiras,

comércios,

indústrias,

cooperativas, entre outros.
3.4 FINALIDADES E OBJETIVOS DO CURSO

A proposta deste projeto tem como referência os princípios, do
Documento Base para o PROEJA, publicado em 2007, pelo Ministério da
Educação e Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, que diz:
O primeiro princípio diz respeito ao papel e compromisso que
entidades públicas integrantes dos sistemas educacionais têm com a inclusão
da população em suas ofertas educacionais. O princípio surge da
constatação de que os jovens e adultos que não concluíram a educação básica
em sua faixa etária regular têm tido pouco acesso a essas redes. Assim, um
princípio dessa política — a inclusão — precisa ser compreendido não apenas
pelo acesso dos ausentes do direito à escola, mas questionando também as
formas como essa inclusão tem sido feita, muitas vezes promovendo e
produzindo exclusões dentro do sistema, quando não assegura a permanência
e o sucesso dos alunos nas unidades escolares.
O segundo princípio, decorrente do primeiro, consiste na inserção
orgânica da modalidade EJA integrada à educação profissional nos
sistemas educacionais públicos. Assume-se, assim, a perspectiva da
educação como direito — assegurada pela atual Constituição no nível de
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ensino fundamental como dever do Estado. Além disso, alarga-se a projeção
desse dever ao se apontar a educação básica iniciando-se na educação infantil
e seguindo até a conclusão do ensino médio.
A ampliação do direito à educação básica pela universalização do
ensino médio constitui o terceiro princípio, face à compreensão de que a
formação humana não se faz em tempos curtos, exigindo períodos mais
alongados, que consolidem saberes, a produção humana, suas linguagens e
formas de expressão para viver e transformar o mundo. A expansão do direito,
portanto, inclui a universalização do ensino médio, como horizonte próximo,
face à quase total universalização do acesso ao ensino fundamental.
O quarto princípio compreende o trabalho como princípio educativo.
A vinculação da escola média com a perspectiva do trabalho não se pauta pela
relação com a ocupação profissional diretamente, mas pelo entendimento de
que homens e mulheres produzem sua condição humana pelo trabalho — ação
transformadora no mundo, de si, para si e para outrem.
O quinto princípio define a pesquisa como fundamento da formação
do sujeito contemplado nessa política, por compreendê-la como modo de
produzir conhecimentos e fazer avançar a compreensão da realidade, além de
contribuir

para

a

construção

da

autonomia

intelectual

desses

sujeitos/educandos.
O sexto princípio considera as condições geracionais, de gênero, de
relações étnico-raciais como fundantes da formação humana e dos
modos como se produzem as identidades sociais. Nesse sentido, outras
categorias para além da de “trabalhadores”, devem ser consideradas pelo fato
de serem elas constituintes das identidades e não se separarem, nem se
dissociarem dos modos de ser e estar no mundo de jovens e adultos.
Com base nestes princípios temos como objetivos centrais:
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● Oferecer o Curso PROEJA em Agroindústria para jovens e adultos como
um espaço de inserção e continuidade, da educação básica, pública e
gratuita, no Município de Colombo/PR.
● Propiciar a inclusão dos jovens e adultos na modalidade EJA integrada à
educação profissional como modo de desenvolver saberes e linguagens a
partir do trabalho como produção de conhecimento e condição humana.

3.5 PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

No curso Técnico em Agroindústria o estudante deverá estar preparado
para desempenhar ativa e solidariamente a sua cidadania, dar continuidade a
seus estudos em diferentes níveis e atuar no mundo do trabalho,
demonstrando que é apto a:
●

Comparar linguagens, compreender a língua materna como geradora de

significação para a realidade, de uma organização de mundo e da própria
identidade, utilizando eficazmente procedimentos de análise textual;
●

Dominar os componentes estruturais das diversas linguagens e seus

arranjos possíveis, compreendendo criticamente a diversidade das linguagens.
Entender que o significado de um diálogo se constrói à medida que esse
diálogo vai-se engendrando entre dois ou mais indivíduos. Compreender e a
aplicar os conceitos da língua falada, língua escrita e interlocução;
●

Compreender símbolos, códigos e nomenclatura da linguagem científica,

seja na forma escrita ou oral, analisando e argumentando criticamente em
relação a temas de ciência e tecnologia;
●

Identificar fenômenos naturais ou grandezas em dado domínio do

conhecimento científico e estabelecer relações, identificar regularidades,
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invariantes e transformações, compreendendo a utilização de modelos
explicativos para fenômenos ou sistemas naturais ou tecnológicos;
●

Articular, integrar e sistematizar fenômenos e teorias dentro de uma

ciência, entre as várias ciências e áreas de conhecimento, compreendendo o
conhecimento científico e o tecnológico como resultados de uma construção
humana, inseridos em um processo histórico e social;
●

Compreender o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas

relações com as ciências, seu papel na vida humana, sua presença no mundo
cotidiano e seus impactos na vida social;
●

Compreender o caráter ético do conhecimento científico e tecnológico e

utilizar esses conhecimentos no exercício da cidadania;
● Compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais que
constituem a identidade própria e a dos outros;
● Compreender a sociedade, sua gênese, sua transformação e os múltiplos
fatores que nela intervêm, como produtos da ação humana; a si mesmo
como agente social; e os processos sociais como orientadores da dinâmica
dos diferentes grupos de indivíduos;
● Entender os princípios das tecnologias associadas ao conhecimento do
indivíduo, da sociedade e da cultura, entre os quais, de planejamento,
organização, gestão, trabalho de equipe, e associá-los aos problemas que
se propõem resolver;
● Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de
ocupação de espaços físicos e das relações da vida humana com a
paisagem em seus desdobramentos políticos, culturais, econômicos e
humanos;
● Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais,
políticas e econômicas, associando-as às práticas dos diferentes grupos e
atores sociais, aos princípios que regulam a convivência em sociedade, aos
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direitos e deveres da cidadania, à justiça e à distribuição dos benefícios
econômicos;
● Traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as
práticas

sociais

e

culturais

em

condutas

de

indagação,

análise,

problematização e protagonismo diante de situações novas, problemas ou
questões da vida pessoal, social, política, econômica e cultural;
● Entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências Humanas
sobre sua vida pessoal, os processos de produção, o desenvolvimento do
conhecimento e a vida social;
● Atuar no processamento e conservação das matérias primas, produtos e
subprodutos da indústria de alimentos e de bebidas;
● Conhecer análises físico-químicas, microbiológicas e sensoriais em
produtos alimentícios e interpretar seus resultados;
● Conhecer conceitos e ferramentas para análises estatísticas de resultados;
● Compreender as tecnologias de processamento de produtos de frutas e
hortaliças, de origem animal, de grãos, raízes e tubérculos e tecnologias de
produtos fermentados;
● Auxiliar no planejamento, coordenação, controle e higienização de
atividades do setor alimentício;
● Compreender o conceito de pesquisa e conhecer os elementos constitutivos
de um projeto de pesquisa, seus procedimentos metodológicos e técnicos;
● Atuar na supervisão das atividades de manutenção e reparo de instalações,
equipamentos e materiais de agroindústria;
● Ser capaz de se inserir no mundo do trabalho de modo compromissado com
o desenvolvimento regional sustentável;
● Ter formação humanística e cultural geral integrada à formação técnica,
tecnológica e científica;
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● Atuar com base em princípios éticos e de maneira sustentável;
● Ser cidadão crítico,

propositivo

e

dinâmico na busca

de

novos

conhecimentos.

3.6 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A avaliação tem como finalidade acompanhar e aperfeiçoar o processo
de aprendizagem dos alunos, bem como diagnosticar seus resultados e
desempenho, em diferentes situações de aprendizagem.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na avaliação
deve preponderar os aspectos qualitativos da aprendizagem, considerando a
interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade dos conteúdos, com relevância à
atividade crítica, à capacidade de síntese e à elaboração sobre a
memorização, num processo de avaliação contínua, permanente e cumulativa.
Tradicionalmente, de acordo com Esteban (2000, p. 01), a avaliação
“vem sendo pensada a partir de campos disciplinares solidamente demarcados
e usada com o objetivo de demarcar fronteiras que distinguem e separam
conhecimentos, pessoas, processos e práticas”. O que configura, segundo ela,
uma necessidade de reconfiguração do conceito, no sentido de entendê-lo não
como um lugar de demarcação e limitação, mas de acesso e transição, em que
se analisa e refaz o presente.
O conceito de avaliação é permeado por várias conotações que
imobilizam e/ou que abrem as fronteiras para os sujeitos nas escolas. O que
buscamos, porém, são processos avaliativos onde sejam respeitados o
cotidiano das pessoas e onde possa ser facultado as suas múltiplas
possibilidades de ensino e aprendizagem. Neste sentido, buscamos seguir a
legislação vigente da própria intuição, a Resolução do IFPR nº 54/2011 e a
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Portaria n° 120/2009, que afirmam ser imprescindível a interligação do
conhecimento já existente dos alunos juntamente com o conhecimento ainda
não existente.
A avaliação será organizada, segundo prevê o Art. 5°, da Portaria
n°120/2009, de maneira diagnóstica: ou seja, caberá ao professor analisar o
acúmulo e os níveis de conhecimentos que os seus alunos trazem a fim de
usá-los como indicadores do que precisarão aprofundar.
Formativa, no sentido de cabe ao professor compreender as
aprendizagens realizadas pelos alunos na interação que estes realizam na
interligação do saber trazido e o apreendido na escola.
E somativa, em que o professor consegue perceber as aprendizagens e
o rendimento do aluno após um acúmulo de experiências.
Para

atender

ao

proposto

os

professores

lançarão

mão

dos

instrumentos:
●

Seminários;

●

Trabalho individual e/ou em grupo;

●

Textos escritos e/ou orais;

●

Demonstração de técnicas;

●

Auto avaliação;

●

Projetos de trabalho;

●

Oficinas de aprendizagem;

●

Entre outros instrumentos de acordo com a Portaria nº 120/2009 -

IFPR.
Os resultados obtidos no processo de avaliação serão emitidos por área
curricular, devendo ser expressos por conceitos, sendo:
●

Conceito A – quando a aprendizagem do aluno foi plena e atingiu

os objetivos propostos;
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●

Conceito B – quando a aprendizagem do aluno foi parcialmente

plena e atingiu níveis desejáveis aos objetivos propostos;
●

Conceito C – quando a aprendizagem do aluno foi suficiente e

atingiu níveis aceitáveis aos objetivos propostos, sem comprometimento à
continuidade; e,
●

Conceito D – quando a aprendizagem do aluno foi insuficiente e

não atingiu os objetivos propostos, comprometendo ou inviabilizando o
desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem.
Nossos critérios norteadores do processo de avaliação de ensinoaprendizagem seguem a Portaria nº 120/2009 – IFPR:
●

Identificação do problema: atividade em que o aluno toma

conhecimento do problema analisa e conclui quanto ao que está solicitado,
quanto ao que é necessário fazer para a sua superação;
●

Elaboração de hipóteses: após análise da situação, o aluno

formula caminhos possíveis para a solução pretendida;
●

Encaminhamento de soluções: a partir das hipóteses formuladas

e dos seus ensaios, concluir sobre a solução que pareça mais adequada;
●

Comunicação escrita e/ou oral: habilidade discente de articulação,

fundamentação, clareza e objetividade de ideias;
●

Interesse/dedicação: atitude discente primeira e indispensável

para o aluno que tem a intenção de construir um conhecimento determinado;
●
para

Indicadores da dedicação: atenção e/ou concentração e esforço

acompanhar

as

atividades

de

aula,

esclarecendo

dúvidas,

complementando, exemplificando;
●

Participação:

conduta

discente

ativa,

como

sujeito

de

reconstrução do conhecimento;
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●
e/ou

Indicadores da participação: registro das ideias desenvolvidas

cumprimento

das

tarefas

e/ou

intervenções

deduzidas

e/ou

questionamentos fundamentos;
●

Pontualidade: atitude discente reveladora de compromisso com

as responsabilidades escolares;
●

Indicadores da Pontualidade: cumprimento dos horários e/ou

tarefas propostas;
●
preocupação

Solidariedade: conduta discente de atenção ao próximo e de
coletiva,

socialização

de

informações

experiências

e

conhecimentos que possam beneficiar o grupo;
●

Indicadores

da

solidariedade:

disposição

de

partilhar

conhecimentos já construídos e/ou disposição de acompanhar e orientar o
desempenho escolar do companheiro.
Os critérios de avaliação e auto avaliação descritos acima serão
organizados, no Curso PROEJA em Agroindústria, da seguinte forma:
Análise das Aprendizagens:
Individuais
1.

Autonomia e iniciativa

2.

Contribuições em aula

3.

Interesse e dedicação

4.

Pontualidade (cumprimento nos prazos, cumprimento na entrega
de atividades escolares)

Coletivas
5.

Disciplina

6.

Respeito

7.

Solidariedade

8.

Trabalho em grupo
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São requisitos para a continuidade no curso:
Obtenção dos conceitos A, B ou C, no conjunto das atividades definidas
no Plano de Ensino. E a obrigatoriedade da frequência mínima de 75% (setenta
e cinco por cento) da carga horária total do período letivo, de acordo com a
Resolução IFPR nº 54/2011, em seu artigo 73.
O aluno cujo aproveitamento for insuficiente (D) no decorrer dos estudos
e nos processos avaliativos será submetido à recuperação paralela. A fim de
atender trabalhadores e de adequar o curso à realidade e ao momento histórico
vivido por estes educandos o horário de atendimento aos estudantes será
realizado em um período diário anterior ao início das aulas. Em todos os dias
letivos será oferecido das 17h30min às 18h30min para os estudos de
recuperação paralela, ou seja, para a retomada de objetivos e conteúdos com
os professores do curso.
Caberá aos docentes do curso a responsabilidade e a autonomia em
organizar e estruturar esses encontros a fim de criar condições de
aprendizagem que supram as necessidades individuais dos alunos, podendo
ser na forma de exercícios e atividades complementares, trabalhos e
seminários que possibilitem o aprofundamento do estudante no tema abordado,
acompanhamento do docente em dias livres de aula, entre outras estratégias
de ensino, de forma que conduza o aluno à compreensão do conteúdo. Esta
abordagem de recuperação evita que este processo se dê de forma acumulada
na véspera de encerramento de períodos, o que normalmente ocasiona
sobrecarga a estudantes e professores.
Em caso de falta superior ao limite de 25% da carga horária total, o
aluno reprovará e deverá cursar o ano ou o semestre novamente. No caso do
estudante não atingir os objetivos de ensino em uma das áreas, após a
recuperação paralela e as reavaliações, ele segue no curso e lhe é oferecido
uma tutoria, ou seja, uma recuperação dos objetivos da área, que poderá ser
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realizada a partir de aulas diferenciadas, pensadas exclusivamente para a
especificidade de cada estudante. Se ele não atingir os objetivos de
aprendizagens em duas ou mais áreas, o aluno não poderá seguir o ano ou
semestre, contudo será oferecido a ele um período de estudos em que o
estudante realizará atividades de recuperação de todos os objetivos e
conteúdos que faltaram no decorrer das aulas e avaliações, podendo assim
seguir o curso. Estas atividades também serão desenvolvidas nos horários de
atendimento dos professores e em outros que os docentes considerarem
pertinentes.
Caberá aos professores das áreas em que o aluno não atingir os
objetivos, juntamente com coordenação do curso, a definição do professor tutor
e a forma de recuperação com tutorial. As recuperações, portanto, são
diferenciada sob dois critérios, conforme descrito acima:
1) Para aqueles que não tenham atingido os objetivos de ensino em um
projeto: será oferecido um horário de atendimento para que o aluno
recupere esses objetivos sem que ele deixe de participar do
andamento dos próximos semestres.
2) Para o aluno que não atingiu os objetivos de duas áreas ou mais:
será oferecido a recuperação dos objetivos dos projetos para após
dar continuidade no curso.

Figura 1 – Esquema explicativo da progressão dos alunos
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3.7 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS, RECURSOS TECNOLÓGICOS E
BIBLIOTECA:
O curso desenvolverá suas atividades em instalações provisórias do
Campus Colombo com:
· 02

salas de aula com capacidade para 40 estudantes;

· 01

laboratório de informática;

· 01

sala de arte;

· 01

quadra poliesportes;

· 01

sala de estudos;

· 01

sala administrativa.

Os itens a organização do Laboratório de Processamento de Alimentos
e do Laboratório Multidisciplinar: Química, Física, Biologia e Microbiologia
estão descritos no Anexo I.
Os equipamentos específicos para o atendimento dos estudantes com
deficiências ou transtornos globais do desenvolvimento ou dificuldade de
aprendizagem serão organizados pela Equipe Pedagógica de acordo com as
necessidades dos estudantes. A seguir a lista de equipamentos do Campus:

Equipamentos do Campus
Teclados para Baixa Visão
Fones de Ouvidos com Microfone HEADSET
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3.8 PESSOAS ENVOLVIDAS
Tabela 1 - Nome, formação e regime de trabalho dos Docentes e Técnicos
Administrativos
Regime de
Nome:
Formação
Trabalho
DOCENTES
Doutorado em Métodos
Dedicação
Alysson Ramos Artuso
Numéricos
exclusiva
Mestrado em Ciências
Dedicação
Ariane Saldanha de Oliveira
Biológicas
exclusiva
Dedicação
Benito Eduardo Araujo Maeso
Mestrado em Filosofia
exclusiva
Camila Carpanezzi La
Dedicação
Mestrado em Arte
Pastina
exclusiva
Caroline Mongruel Eleutério
Doutorado em
Dedicação
dos Santos
Engenharia de Alimentos
exclusiva
Mestrado em
Dedicação
Edilomar Leonart
Enfermagem
exclusiva
Dedicação
Eduard Henry Lui
Mestrado em Educação
exclusiva
Dedicação
Emílio Rudolfo Fey Neto
Mestrado em Informática
exclusiva
Dedicação
Gabriela Chicuta Ribeiro
Mestrado em Educação
exclusiva
Dedicação
João Paulo Partala
Mestrado em Letras
exclusiva
Julio Cesar Gonçalves da
Mestrado em Ciências
Dedicação
Silva
Políticas
exclusiva
Mestrado em Ciências
Dedicação
Marcio Santos
da Computação
exclusiva
Dedicação
Marcos Antonio Barbosa
Mestrado em Educação
exclusiva
Doutorado em Ciência
Dedicação
Michele Rosset
de Alimentos
exclusiva
Mirele Carolina Werneque
Dedicação
Doutora em Letras
Jacomel
exclusiva
Mestrado em Ecologia e
Dedicação
Nádia Sabchuk
Conservação
exclusiva
Dedicação
Priscila Célia Giacomassi
Mestrado em Letras
exclusiva
Mestrado em Tecnologia
Dedicação
Richard Jojima Nagamato
Química
exclusiva
Dedicação
Vagner Zamboni Berto
Mestrado em Geografia
exclusiva
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Alex de Oliveira Chaves
Jefferson Adriano Brunelli
Cassandra Santiago Cardoso
Tavares Goes
Gutemberg Angelo Bezerra
Hermelinda Peixoto Pereira
Martins
Joana Nagamato
Mariana do Amaral Rocha
Nelson Lucyszyn Junior
Patrícia Daniela Maciel

TÉCNICOS
Ensino Médio Completo
Graduação em Letras
Bacharel em Ciências
Contábeis
Ensino Médio Completo
Especialista em Gestão
Estratégica de Qualidade
e Especialista em
Informática na Educação
Bacharel em
Administração
Bacharel em
Comunicação Social
Ensino Médio Completo
Doutorado em Educação

40 horas
40 horas
40 horas
40 horas
40 horas

40 horas
40 horas
40 horas
40 horas

Tabela 2. Nome dos Professores, Formação, Campus de Origem e Número de
Horas de Trabalho dos Docentes que atuam no Curso Técnico em
Agroindústria:
Professores Convidados
Campus de
Nome
Formação
N/H
Origem
Roberto Ari Guindani
Doutorado em Agronomia Campus Pinhais
6h
Doutorado em
Márcia Valéria Paixão
Campus Pinhais
6h
Administração
3.9 DESCRIÇÕES DE CERTIFICADOS A SEREM EXPEDIDOS
O estudante do Curso Técnico em Agroindústria receberá, no final do
segundo ano, uma certificação de Assistente de Controle de Qualidade2. Ao
completar a carga horária do curso o estudante receberá o diploma de Técnico
em Agroindústria e o Histórico de Conclusão do Ensino Médio, de acordo com
o CNE/CEB nº 6/2012.
A certificação do curso de Assistente de Controle de Qualidade está de
acordo com o Guia do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (PRONATEC). O objetivo desta formação é garantir ao estudante, até
o fim do segundo ano de curso, a formação em relação à análise e solução dos
2

Guia PRONATEC de Cursos FIC. https://www.guiapronatec.com.br/
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problemas de processo e qualidade, em que eles possam aplicar as
ferramentas da qualidade, objetivando a melhoria da qualidade, produtividade e
satisfação dos clientes, seguindo procedimentos de trabalho e normas da
qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. O curso tem como critérios a
Carga Horária de 180 horas, a escolaridade mínima do Ensino Fundamental
Completo. E pertence ao Eixo Tecnológico: Produção Industrial.
3.9.1 Critérios de aproveitamento dos estudos anteriores
Resolução nº 54/11, Art. 63 - Nos Cursos de Ensino Médio Integrado e
PROEJA, não há possibilidade de aproveitamento de estudos.
3.9.2 Certificação de conhecimentos anteriores
A certificação de conhecimentos anteriores está normatizada no IFPR
pela Resolução nº 54/2011 que “dispõe sobre a Organização DidáticoPedagógica da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Formação
Inicial e Continuada de Trabalhadores no âmbito do Instituto Federal do Paraná
– IFPR”, conforme segue:
Art. 69 De acordo com a LDB 9394/96 e a Resolução CNE/CEB
04/99, o conhecimento adquirido na educação profissional e
tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação,
reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de
estudos.
Art. 70 Entende-se por Certificação de Conhecimentos Anteriores a
dispensa de frequência em componente curricular do curso do IFPR
em que o estudante comprove domínio de conhecimento através da
aprovação em avaliação.
§ 1º – A avaliação será realizada sob a responsabilidade de
Comissão composta por professores da área de conhecimento
correspondente, designada pela Direção de Ensino, Pesquisa e
Extensão do Campus, a qual estabelecerá os procedimentos e os
critérios para a avaliação, de acordo com o previsto no projeto do
curso, e terá 15 (quinze) dias úteis para a expedição do resultado.
§ 2º – A avaliação para Certificação de Conhecimentos Anteriores
poderá ocorrer por solicitação fundamentada do estudante, que
justifique a excepcionalidade, ou por iniciativa de professores do
curso.
§ 3º – Quando solicitado pelo estudante, o pedido de Certificação de
Conhecimentos Anteriores deverá ser feito no prazo de até 10 (dez)
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dias a contar do início do período letivo, através de formulário próprio
entregue à Secretaria Acadêmica do Campus.
§ 4º – Caberá à Comissão designada pela Direção de Ensino,
Pesquisa e Extensão do Campus estabelecer a programação e a
supervisão das avaliações, bem como a homologação dos resultados
finais.
§ 5º – Não se aplica a certificação de conhecimentos anteriores para
o componente curricular de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
ou Monografia, bem como para Estágio Supervisionado.
§ 6º – O estudante deverá estar matriculado ou ainda não ter cursado
o(s) componente(s) curricular(es) para o(s) qual(is) solicita a
certificação de conhecimentos, até que seja expedido o resultado do
seu pedido de aproveitamento.
Art. 71 A certificação de conhecimentos por componente curricular
somente pode ser aplicada em curso que prevê matrícula por
componente curricular.
Parágrafo Único - No curso com matrícula por módulo, bloco ou série
a certificação de conhecimentos somente se aplica se o estudante
demonstrar domínio de conhecimento em todos os componentes
curriculares do período letivo.
Art. 72 Caberá à Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus
encaminhar o resultado à Secretaria Acadêmica do Campus através
de processo individual por estudante, contendo os componentes
curriculares aproveitados com os respectivos conceitos avaliativos,
acompanhados de atas e/ou relatórios das avaliações assinado pelos
membros da Comissão designada para tal.
Parágrafo Único – Os componentes curriculares com certificação de
conhecimento serão cadastrados, pela Secretaria Acadêmica do
Campus, no sistema de controle acadêmico com a frequência integral
e o desempenho atingido pelo estudante na avaliação.

3.10 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Para a organização curricular adotaremos uma ideia de currículo na qual
ele se encontra como produção cultural (SILVA, 1999; LOPES; MACEDO
2009). Esclarecemos, diante disso, que entendemos que a concepção de
currículo não pode ser fechada em algum conceito ou em algum objeto
estático, como uma lista de conteúdo a ser ministrada em sala de aula, mas
como um projeto interessado de um modelo de educação emancipadora que
interligue a instituição escolar, o conhecimento/saberes e os sujeitos.
Salientamos, portanto, que ele nasce na nossa instituição do debate, das
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divergências e da tentativa de significar uma proposta de mundo e de
educação que oportunize a continuidade de educação para um público com
inúmeras experiências educativas, mas que foi excluído pela sociedade e pela
escola do seu tempo de aprender.
Visamos, assim, desenvolver a prática educativa tendo como foco um
currículo integrado, um currículo que ligue educação e trabalho, ou seja, temos
como interesse estabelecer um currículo em que o sujeito transforme a si pela
práxis (GRAMSCI, 1999; SACRISTÁN, 2000; FREIRE, 1996; RAMOS, 2011;
SILVA, 2012, RUMMERT, 2008), pela reflexão e ação, entre o que aprende e o
que vive. Nossa perspectiva é superar os modelos educacionais para a
Educação Profissional que sustentam currículos baseados na dualidade entre
ensino manual e ensino intelectual e na diferenciação dos espaços e das
ofertas escolares em decorrência da classe social, do gênero e da raça/etnia
dos educandos. Também buscamos superar o modelo que visa apenas
instrumentalizar os jovens e adultos, no ensino técnico. Nossa proposta
curricular tem como intenção formar os trabalhadores de maneira integral,
possibilitando que eles tenham garantido o ensino médio e técnico, tendo o
trabalho como princípio educativo.
Nosso foco é assegurar, com base em Ciavatta (2005), uma educação
de jovens e adultos capaz de garantir a formação humana, a formação básica e
a formação profissional. Uma educação, de acordo com Rummert (2008) que
contemple a classe trabalhadora e a sua experiência. Que interligue o trabalho
e o conhecimento. Procuramos construir uma relação pedagógica entre
experiência (não idealizada de aluno) e saber na qual as vivências cotidianas
dos estudantes juntamente com o conhecimento científico se interliguem a fim
de tornaram-se referências críticas para outras experiências de vida. O
PROEJA, portanto, vêm como uma forma de oportunizar espaços e tempos de
educação que a desigualdade social criou para uma grande parcela da
população brasileira.
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Como método de ensino nosso projeto pedagógico está organizado
numa estrutura que busca a superação dos modelos tradicionais, conteudistas
e disciplinares. Os conhecimentos, aqui, estão organizados por eixos
temáticos, por temas integradores e que servem de partida para a organização
do ensino pela interdisciplinaridade. O esquema abaixo demonstra nossa
concepção de projeto e seus eixos temáticos:

A escolha dos temas integradores foi feita a partir do conhecimento
específico da área técnica em consonância com conhecimentos da base
comum. Estes temas foram definidos pela equipe de professores que
participam das discussões da implantação do Curso em Agroindústria, no
Campus Colombo. Deve-se ressaltar que como é um curso novo, não houve a
possibilidade de incluir os alunos na discussão e na decisão desta proposta.
Embora este movimento não tenha ocorrido, ressaltamos que tentamos
agregar no currículo eixos que priorizam a interlocução da escola com as
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vivências e as expectativas dos alunos na faixa etária do PROEJA e que vivem
em Colombo. Como prática pedagógica, tem-se a perspectiva de inserir as
experiências que eles trazem no decorrer do curso.
De acordo com o Artigo nº 39, da Lei nº 9.394/96, LDB, a educação
profissional e tecnológica pode ser organizada por eixos tecnológicos, o que
possibilita a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as
normas do respectivo sistema e nível de ensino.
Nossa concepção pedagógica de ensino está sustentada nesta
perspectiva, em um itinerário formativo, de escolhas de temas, que
contemplem o desafio de agrupar e reagrupar as áreas de conhecimento a fim
de que elas, em consonância com as experiências de classe (Rummer, 2008)
possam ser problematizados e que tenham sentido na vida dos estudantes. Os
objetivos e conteúdos foram escolhidos e organizados por áreas tendo os eixos
como um norte, um caminho, para ser trilhado. O foco do curso foi materializar
um currículo considerando o mundo do trabalho e as formas de aprender dos
jovens e adultos.
Nesta metodologia de ensino, os eixos temáticos, divididos por ano,
servirão como um horizonte para que cada área de conhecimento possa
organizar-se interdisciplinarmente. O trabalho dos professores é desenvolver
um currículo que articule, a partir dos seus objetivos, conteúdos programáticos,
metodologias e critérios de avaliações a integração dos conhecimentos
profissionais e do ensino básico e a inclusão dos interesses dos sujeitos
políticos e sociais que buscam o PROEJA.
Além disso, o currículo contará com projetos específicos dentro das
áreas de conhecimento, projeto anual (no primeiro ano de curso) e semestrais,
nos demais, em que serão trabalhados temas que envolvam a temática maior
do ano e nos quais possam ser realizadas pesquisas com o objetivo de fazer
com que os alunos tragam para as aulas dados e pontos a serem debatidos e
problematizados em sala.
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Os projetos semestrais e individuais dos estudantes serão realizados
durante todas as aulas, de forma interdisciplinar, a fim de que os estudantes
tenham acesso ao conhecimento de modo integrado. Caberá ao discente, com
a devida orientação, utilizar todo o conhecimento e a discussão realizada
durante as aulas para desenvolver o seu projeto individual e pessoal. Ou seja,
o aluno terá a responsabilidade e o compromisso de buscar informações e
experiências exteriores à escola para agregar valor ao que vem sendo
discutido na sala de aula. Será um momento onde ele utilizará principalmente a
pesquisa para desenvolver inovações, ou seja, onde ele poderá pensar e
discutir modos de usar/transformar produtos agropecuários, principalmente da
agricultura familiar da sua região, para obter o reconhecimento social, cultural e
econômico. A intenção é que eles possam usar a partir desta formação, de
seus projetos, a sua própria força de trabalho, seus recursos, processos
artesanais e a pequena escala de produção para o processamento de
alimentos.
Cabe ressaltar, que ainda serão oferecidos projetos extracurriculares,
projetos de interesse dos professores e alunos. Além disso, serão oferecidos
aos alunos a oportunidade de participação nos projetos de extensão e pesquisa
que são desenvolvidos no Campus Colombo. Espaços nos quais eles possam
aprender a pesquisa e em que tenham a oportunidade de conviver e partilhar
com os outros alunos da instituição.
Como parte da carga horária final será oferecido um componente
curricular que possibilita o reconhecimento, por avaliação, de experiências
adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades
independentes, opcionais e/ou de interdisciplinaridade, especialmente nas
relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à
comunidade.
A organização dos projetos curriculares se dará no primeiro ano do
curso de forma anual e nos seguintes semestralmente e será coordenado por
um professor da área de forma intercalada. Caberá ao professor coordenador a
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garantia das diversas etapas do projeto e a finalização do mesmo dentro do
cronograma pré-definido.
Além dos objetivos de aprendizagens das áreas de ensino, das
atividades complementares e extra-curriculares serão trabalhados no curso os
temas transversais. Serão tratados os temas previstos nos PCNs (1997), como
Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Orientação Sexual e outros,
previstos dentro dos temas locais, como Prevenção da Violência contra a
Mulher, Processo de Envelhecimento, Educação em Direitos Humanos e
Educação Alimentar e Nutricional. Estes temas serão articulados de acordo
com a metodologia do curso, ou seja, de forma articulada aos objetivos de
aprendizagem e interligados aos temas dos projetos do curso.
Também será incluída na proposta pedagógica do curso a exibição
obrigatória de filmes de produção nacional, prevista na Lei 13.006.
A carga horária total dos projetos no Curso Agroindústria será de 2400
horas. Dentro destas 2400 horas, estão: os projetos curriculares oferecidos
pelas áreas do conhecimento, os projetos específicos realizados dentro dos
semestres a partir da temática anual e o componente curricular que reconhece
as atividades extracurriculares. Cada ano terá 800 horas da carga horária.

3.10.1 Matriz Curricular
A matriz curricular do curso PROEJA em Agroindústria está composta em
áreas, totalizando 2.400 horas, conforme segue:
Áreas
Ciência e
Tecnologia
Agroindustrial
Linguagens,
Códigos e suas
tecnologias
Matemática e

1° ano

2° ano

3° ano

Carga horária
total

340 horas

400 horas

400 horas

1140 horas*

160 horas

120 horas

100 horas

380 horas

80 horas

60 horas

80 horas

220 horas
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suas tecnologias
Ciências da
Natureza e suas
tecnologias
Ciências
Humanas e suas
tecnologias
Carga Horária

80 horas

100 horas

120 horas

300 horas

100 horas

100 horas

100 horas

300 horas

800

800

800

2.400 horas

Anual/Total

A carga horária mínima, de 1200 horas, estabelecida para a respectiva habilitação profissional
Técnica, exigida pelo decreto 5.840 de 13 de julho de 2006, será concluída com o componente
curricular “Atividades Formativas”, composto de 60 horas.

O curso terá 2400 horas/aula, divididas em 800 horas/aula ano. A hora
aula de todas as áreas será de 60 minutos. O turno de aulas é 04 horas/aula. A
Carga Horária semanal será cumprida das segundas às quintas-feiras e
revezadamente nas sexta-feiras. A carga horária do curso terá 80% de aulas
presenciais e 20% não presenciais em suporte técnico, conforme Resolução nº
6, de 20 de setembro de 2012 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
As áreas de conhecimento estão definidas em: Ciências Humanas e
suas

Tecnologias,

que

abrangem

os

conteúdos

programáticos

dos

componentes curriculares de Geografia, História, Sociologia e Filosofia;
Ciências da Natureza e suas Tecnologias que envolvem os conteúdos
programáticos dos componentes curriculares de Física, Química e Biologia;
Matemática e suas Tecnologias que inclui os conteúdos programáticos do
componente curricular de Matemática; Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias que abarcam os conteúdos programáticos dos componentes
curriculares de Educação Física, Língua Portuguesa, Língua Espanhola,
Língua

Inglesa

e

Arte;

Ciência

e

Tecnologia

Agroindustrial

que

compreendem os conteúdos programáticos dos componentes curriculares da
área de Agroindústria.
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Como relatado anteriormente, todos os projetos serão organizados entre
as áreas de conhecimento considerando o eixo organizador do ano e seu
objetivo, conforme exemplo do 1º ano do curso descrito abaixo:

Eixo temático - Agroindústria, Ambiente e Sociedade
Projeto/Teia 1 - 1º ano - Empreendedorismo / Associativismo /
Cooperativismo
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Área: Ciência e Tecnologia Agroindustrial - Empreendedorismo / Associativismo /
Cooperativismo: Fundamentos de Gestão. Cooperativismo e Associativismos. O fenômeno
empreendedorismo e seu impacto social. O empreendedor: capacidades e habilidades. O
Empreendimento: Concepção, mercados e estrutura. Experiências cooperativistas
contemporâneas. Empreendedorismo individual e coletivo e as tecnologias sociais. Plano de
negócios.
Controle de qualidade e segurança de alimentos: Conceitos básicos e evolução da
Qualidade. Princípios da Qualidade. Ferramentas da Qualidade (ISO, BPF, Normas, CIP).
Normas da Qualidade (ISO). Boas práticas de fabricação. Análise de perigos e pontos
críticos de controle. Rastreabilidade. Conceitos básicos de higiene e requisitos de higiene na
agroindústria. Princípios de processos de higienização da agroindústria. Conceitos de pontos
críticos de controle de higiene, princípios de limpeza. Boas práticas de fabricação. Limpeza e
sanitização de alimentos. Principais sanitizantes da indústria de alimentos. Controle
Integrado de Pragas. Principais doenças causadas por alimentos.
Produtos e processos agroindustriais: História da Alimentação. Áreas de atuação do Técnico
em Agroindústria. Perfil do profissional. Principais conceitos utilizados na área de
agroindústria. Introdução aos principais setores produtivos de alimentos e bebidas. Tipos e
características das matérias primas e suas implicações tecnológicas.
Informática: Conhecendo o computador. Internet. Ferramentas de pesquisa. Criação de email. Redes sociais. Processador de textos. Planilha eletrônica.
Meio Ambiente: Tratamento dos resíduos agroindustriais líquidos e sólidos.
Reaproveitamento dos resíduos agroindustriais.

Carga Horária Anual: 340 horas
Área
Linguagens,
códigos e suas
tecnologias
(160 horas)

Componente

Conteúdo

Português

Produção de textos: Gênero publicitário. Estudo dos
aspectos linguísticos em diferentes textos: recursos
expressivos da língua, procedimentos de construção e
recepção de textos. Estudo do texto literário: relações
entre produção literária e processo social, concepções
artísticas, procedimentos de construção e recepção de
textos.

Inglês

Inglês básico instrumental

Espanhol

Espanhol básico instrumental

Artes

Introdução à linguagem visual. Oficinas de desenho,
pintura, escultura, etc. Arte aplicada: como a cor e a
forma interferem na percepção (paredes dos
ambientes, embalagens, apresentação do alimento,
fotografia e ilustração de alimentos, utilitários em
cerâmica). História da Arte Mundial. Arte Brasileira.
Arte pré-histórica. Arte indígena. Renascimento.
Barroco. Séc. XIX. Impressionismo. Pósimpressionismo. Arte Moderna e Arte Degenerada.

Educação Física

Gênero e trabalho, desmistificando a ideia de um
espaço masculino: O que é gênero; Gênero
e a relação entre público e privado (trabalho dentro e
fora do ambiente familiar); As mulheres trabalhadoras
(Relação com empreendedorismo)
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Matemática e
suas tecnologias
(80 horas)

Matemática

Funções do 1 Segundo Grau, Função Custo, Função
Lucro, Função Receita, PE.

Ciências
humanas e suas
tecnologias
(140 horas)

História

Não se aplica.

Geografia

Introdução à Economia; conceitos básicos de
geografia econômica; O problema econômico; O papel
da tecnologia; O sistema econômico capitalista;
Microeconomia: demanda de bens e serviços; Oferta
de bens e serviços; Elasticidade; Macroeconomia:
políticas fiscal, monetária e cambial.

Sociologia

Indivíduo e sociedade. O trabalho em diferentes
sociedades. Organização do trabalho na sociedade
capitalista. Teoria da dependência e organização do
trabalho no Brasil.

Filosofia

Ética pessoal e profissional. Teoria do conhecimento elementos. Relações humanas, sociedade.
Organização social e divisão social do trabalho.
Modelos associativos econômico-sociais. Classes
sociais, estamentos e castas. Contradições da
economia política. Trabalho e subjetividade.

Ciências da
natureza e suas
tecnologias
(80 horas)

Temas transversais: Interpretação crítica da mídia
(Letramento científico). Postura crítica cidadã.
Sustentabilidade/meio ambiente. Trabalho e consumo.
Tecnologia.
Física

Não se aplica.

Biologia

Interações ecológicas. Biomas brasileiros e mundiais.
Ecossistemas. Fluxo de energia nos ecossistemas.
Teias alimentares. Ciclos biogeoquímicos.
Combustíveis fósseis e efeito estufa. Desequilíbrio
ambiental e destruição de ecossistemas. Crise de
Biodiversidade. Biodiversidade. Classificação dos
seres vivos. Determinação genética de características.
Leis de Mendel e cruzamentos. Heredogramas.
Sistema ABO e Rh, doenças genéticas, transplantes.
Danos ao DNA e câncer. Aplicações da engenharia
genética. Debates éticos acerca da manipulação do
DNA.

Química

A química em nosso cotidiano. Estudo da matéria e
suas transformações. Modelos atômicos. Classificação
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periódica dos elementos. Propriedades periódicas.
Ligações químicas: iônica, covalente e metálica.
Polaridade das ligações e moléculas. Forças
intermoleculares: dipolo-dipolo, ligações de hidrogênio,
Van der Waals (ou de London).
Certificação:

NÃO SE APLICA

Temática do
Projeto:

Empreendedorismo, Associativismo e Cooperativismo

Objetivo:

Os objetivos dos projetos seguem os objetivos de
aprendizagens descritos no PPC.

Projeto
Individual dos
Estudantes

Cartilha de Boas Práticas de Produção

Tabela: Áreas, Temas das Áreas, Carga Horária Total, Carga Horária Presencial e
Carga Horária a Distância, Hora Relógio do 1º ano:

Área

Temas da Áreas

Carga
Horária
Total

Carga
horária
Presencia
l

Carga
Horária a
Distância

Horasaula do
Relógio
(60 min.)

Ciência e
Tecnologia
Agroindustrial

Empreendedorismo
Agroindustrial

80

64

16

80

Ciência e
Tecnologia
Agroindustrial

Introdução à agroindústria

60

54

6

60

Ciência e
Tecnologia
Agroindustrial

Controle de qualidade

80

69

11

80

Ciência e
Tecnologia
Agroindustrial

Tratamento de resíduos

40

33

07

40

Ciência e
Tecnologia
Agroindustrial

Informática

40

32

08

40

Ciência e
Tecnologia
Agroindustrial

Noções de Economia

40

32

08

40
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Matemática e
suas
Tecnologias

Matemática

80

64

16

80

Ciências
Humanas e
suas
Tecnologias

Introdução à economia (Geo.)

60

54

06

60

Ciências
Humanas e
suas
Tecnologias

Modos de Produção

20

16

04

20

Ciências
Humanas e
suas
Tecnologias

Trabalho e Subjetividade

20

16

04

20

Ciências da
Natureza e
suas
Tecnologias

Química

40

32

08

40

Ciências da
Natureza e
suas
Tecnologias

Biologia

40

35

05

40

Linguagens,
códigos e
suas
tecnologias

Literatura e sociedade

35

28

07

35

Linguagens,
códigos e
suas
tecnologias

Gênero e trabalho

20

16

04

20

Linguagens,
códigos e
suas
tecnologias

Introdução à Linguagem
Visual

30

24

06

30

Linguagens,
códigos e
suas
tecnologias

Gênero publicitário

35

28

07

35

Linguagens,

Espanhol

20

16

04

20
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códigos e
suas
tecnologias
Linguagens,
códigos e
suas
tecnologias

Inglês

20

16

04

20

Total da Carga Horária

760

629

131

760 h/a

Tabela com a organização das cargas horárias das áreas segundo o Projeto/Teia 1.

Eixo temático - Tecnologia, Cultura e Ciência
Projeto 2 - 2º ano/1º semestre- Tecnologia de grãos, raízes e tubérculos
Área: Ciência e Tecnologia Agroindustrial - Tecnologia de grãos, raízes e tubérculos:
Estrutura e composição dos principais cereais. Metabolismo de grãos no pós-colheita.
Classificação comercial de grãos. Tecnologia de pós-colheita de grãos: Identificar as etapas,
de secagem, transporte, beneficiamento, armazenamento de grãos. Controle de qualidade de
grãos armazenados. Fatores que provocam alterações nos grãos armazenados. Pragas que
atacam os grãos. Moagem e processamento de grãos para obtenção de extratos solúveis,
produtos farináceos e proteicos. Tecnologia de fabricação de pães, biscoitos, massas, cereais
matinais, farinhas e féculas (ingredientes, processamento, controle de qualidade e legislação).
Óleos e gorduras: métodos de processamento térmico utilizando óleo quente. Alterações do
óleo durante a fritura. Diferenciação e industrialização das sementes oleaginosas. Extração do
óleo bruto. Etapas do refino do óleo bruto. Alterações tecnológicas em óleos vegetais:
interesterificação e fracionamento. Emulsões e maioneses. Processo de hidrogenação do óleo
vegetal refinado. Fluxograma do processamento de margarinas e cremes vegetais;
Química de alimentos: Importância e definição dos carboidratos. Classificação e características
de monossacarídeos. Aldoses. Cetoses. Epímeros. Carbono anomérico e assimétrico.
Ciclização de Aldoses e Pentoses. Ligação hemiacetálica e Açúcar Redutor. Oligossacarídeos
e Dissacarídeos. Açúcar Invertido. Hidrólise e Inversão de Carboidratos. Reação de Maillard.
Reação de Caramelização. Amido. Amilose e Amilopectina. Gelatinização do amido.
Retrogradação. Sinérese. Introdução a lipídeos. Óleos. Gorduras. Ceras. Classificação dos
lipídeos. Composição e estrutura: ácidos graxos. Hidrogenação. Saponificação. Rancidez
hidrolítica e transesterificação. Rancidez Oxidativa.
Instalações e equipamentos: Equipamentos utilizados em agroindústrias para processamentos
de matérias-primas agropecuárias (moagem, mistura, unidades de medida). Dimensionamento
de agroindústrias. Princípios, técnicas e equipamentos para secagem, resfriamento e demais
operações de processamento de produtos agropecuários.
Análise FQ: métodos de determinação de umidade, cinzas, carboidratos, nitrogênio e conteúdo
protéico e lipídeos.
Embalagem: tipos e propriedades das embalagens aplicadas a produtos derivados de grãos,
raízes e tubérculos.
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Métodos de conservação: métodos por aditivos.
Sensorial: Definição da Análise Sensorial. Os Receptores Sensoriais. Laboratório de Análise
Sensorial e Preparo de Amostra. Seleção e Treinamento dos Provadores. Teste triangular e
teste duo-trio.
Microbiologia: Noções gerais de microbiologia; Características gerais dos diferentes
microrganismos; Introdução à microbiologia de alimentos, análises microbiológicas para
Tecnologia de grãos, raízes e tubérculos.
Carga Horária Semestral: 200 horas
Área

Componente

Conteúdo

Linguagens,
códigos e suas
tecnologias
(60 horas)

Português

Interpretação e produção textual. Dificuldades
linguísticas. Semiótica: as representações do pão e sua
importância cultural. Literatura: textos ficcionais de
temática urbana e rural.

Inglês

Estudo lexical e gramatical necessário para a
interpretação e produção de textos do gênero "receitas
culinárias".

Espanhol

A importância do milho como base da alimentação na
América Latina. (Interpretação de textos)

Artes

Museus do Brasil e do Paraná. O Abstracionismo. As
formas geométricas na Arte. Arte Brasileira. Arte
contemporânea. Arte urbana.

Educação Física

Gênero e alimentação (Alimentação também é coisa de
mulheres): A história das mulheres na Agricultura; A
história das mulheres na Indústria; Perspectivas atuais
de mulheres na Agroindústria.

Matemática e
suas
tecnologias
(30 horas)

Matemática

Matrizes, Determinantes, Sistemas Lineares de
Equações.

Ciências
humanas e suas
tecnologias
(50 horas)

História
Pré-História. Antiguidade Oriental. África Antiga.
Ocidente Medieval. Roma. Transição do Feudalismo ao
Capitalismo. Absolutismo Monárquico. Grandes
Navegações. América Espanhola e Inglesa. Brasil
Colonial. Iluminismo. Revolução Industrial. Revolução
Francesa. Avanço do Imperialismo. Era Vargas.
Globalização.
Geografia

Sistemas de produção agrícola; A Revolução Verde; A
população rural e o trabalhador agrícola; A produção
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agropecuária; Biotecnologia, transgênicos e agricultura
orgânica; Modernização do campo e urbanização
brasileira e seus desdobramentos na demografia
brasileira.

Ciências da
natureza e suas
tecnologias
(60 horas)

Sociologia

Taylorismo, fordismo e toyotismo. O mercado de
trabalho no Brasil. Cultura enquanto conceito
antropológico. Etnocentrismo, preconceito e
discriminação. Ideologia. Indústria Cultural.

Filosofia

Ética pessoal e profissional. Bioética. Relações
humanas, sociedade. Organização social e divisão
social do trabalho. Modelos associativos econômicosociais. Classes sociais, estamentos e castas. Trabalho
e subjetividade.

Física

O ser humano e a energia na história (rótulo de
alimentos, os diversos tipos de energia – foco na
agricultura – energia solar, calor, mecânica). Energia no
trabalho industrial e tecnológico (mecânica, calor,
geração de energia). Energia e trabalho (trabalho
físico). Energia cinética. Energia potencial gravitacional.
Energia elétrica/Usinas geradoras (incluindo matriz
brasileira). Consumo de energia (medidas e contas).
Potência. Rendimento (incluindo selo Procel).

Biologia

Estrutura da célula animal e vegetal. Histologia animal e
vegetal. Organismos uni e multicelulares. Membrana
celular: propriedades e função. Metabolismo energético
da célula: respiração celular e fotossíntese. Ciclo
celular. Núcleo celular. Natureza bioquímica do DNA e
RNA. O código genético. A expressão das informações
do DNA. Organelas celulares.

Química

A presença da Química Orgânica em nossa vida.
História da Química Orgânica. Características do Átomo
de Carbono. Classificação dos átomos de carbono em
uma cadeia. Tipos de cadeia orgânica. Funções
orgânicas oxigenadas.

Certificação:

Eixo temático - Tecnologia, Cultura e Ciência
Projeto 3 - 2º ano/2ºsemestre - Tecnologia de produtos de origem animal
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Área: Ciência e Tecnologia Agroindustrial - Tecnologia de produtos de origem animal:
abate e processamento de carne bovina, produtos derivados da carne. Efeito das condições
físicas e tratamento dos animais antes e depois do abate na qualidade da carne; pigmentos
cárneos; textura; carne PSE e DFD.
Aves: abate e processamento. Produtos derivados.
Ovos: qualidade internas e externas, manutenção de qualidades.
Leite: obtenção, características, beneficiamento. Processamento de produtos lácteos
fermentados, concentrados, desidratados, manteiga.
Química de Alimentos: Estrutura e classificação de aminoácidos. Ligação Peptídica.
Classificação de proteínas. Estrutura das proteínas. Ligações que estabilizam proteínas.
Propriedades funcionais das proteínas. Tecidos constituintes da carne. Gordura Inter e
intramuscular. Tecido Muscular esquelético. Organização da fibra muscular. Sarcômero.
Modificações post-mortem. Mecanismo da contração muscular. Composição química da carne.
Propriedades da carne. Carnes PSE e DFD.
Bioquímica de ovos: composição da gema. Alterações durante armazenamento dos ovos.
Conservação de ovos íntegros. Estimativa da qualidade dos ovos. Produtos derivados de ovos.
Propriedades funcionais. Congelamento, concentração e desidratação de produtos derivados de
ovos. Componentes químicos Estrutura do glóbulo de gordura. Micela de caseína.
Autoaglutinação. Coalescência. Coagulação ácida e enzimática. Proteínas do soro.
Análise FQ: métodos de determinação de umidade, cinzas, carboidratos, nitrogênio e conteúdo
protéico e lipídeos. Testes físicos e químicos do leite.
Métodos de conservação: armazenamento e preservação de carnes. Conservação de leites e
ovos. Pasteurização e Esterilização. Salga e defumação. Refrigração e Congelamento.
Microbiologia de alimentos: microbiologia da carne, microbiologia do leite.
Análises
microbiológicas para Tecnologia de produtos de origem animal.
Embalagem: tipos e propriedades das embalagens aplicadas a produtos cárneos, lácteos e de
ovos.
Sensorial: teste de comparação pareada e diferença do controle.
Instalações e equipamentos: Equipamentos utilizados em agroindústrias para processamentos
de matérias-primas
de origem animal. Dimensionamento de agroindústrias. Princípios, técnicas e equipamentos para
secagem, resfriamento e demais operações de processamento de produtos agropecuários.
Carga Horária: 200 horas
Área

Componente

Conteúdo

Linguagens,
códigos e suas
tecnologias
(60 horas)

Português

Gênero jornalístico/informativo: notícias sobre produtos
de origem animal. Análise de períodicos. Literatura
"experimentação": "Mez da Grippe", Valêncio Xavier.

Inglês

Leitura de rótulos (ingredientes). Documentário:
"Superzise me" - análise, interpretação de projeto.

Espanhol

Festividades e culinária Espanhola e Hispanoamericana.

Artes

Não se aplica.
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Educação Física

Composição dos alimentos e relação com a manutenção
corporal: Nutrientes; Substâncias benéficas e nocivas ao
organismo; Análise de rótulos de produtos alimentícios:
usos e excessos de determinados produtos e sua
composição.

Matemática e
suas
tecnologias
(30 horas)

Matemática

Geometria Plana, Geometria Espacial.

Ciências
humanas e
suas
tecnologias
(50 horas)

História

Índia e China. Era Medieval no Oriente. Primeiro Reinado
- Regências. Brasil República - República Velha.

Geografia

Sistemas de produção agrícola; A Revolução Verde; A
população rural e o trabalhador agrícola; A produção
agropecuária; Biotecnologia, transgênicos e agricultura
orgânica; Modernização do campo e urbanização
brasileira e seus desdobramentos na demografia
brasileira.

Sociologia

Taylorismo, fordismo e toyotismo. O mercado de trabalho
no Brasil. Cultura enquanto conceito antropológico.
Etnocentrismo, preconceito e discriminação. Ideologia.
Indústria Cultural.

Filosofia

Ética pessoal e profissional. Bioética. Essencialidade,
metafísica. Filosofia da ciência e tecnologia. Relações
humanas, sociedade. Organização social e divisão social
do trabalho. Modelos associativos econômico-sociais.
Classes sociais, estamentos e castas. Contradições da
economia política. Trabalho e subjetividade.

Física

Calor e temperatura. Propagação de calor (condução,
convecção, irradiação – incluindo estufas). Origem da
termodinâmica – Revolução Industrial, questão
ambiental, sustentabilidade. Máquinas térmicas (turbina
a vapor, motor de combustão interna). 1º. Lei da
Termodinâmica. Motor de 4 tempos e unidades de
potência (HP, CV).
Histórico da luz. Máquina fotográfica e olho humano
(princípios de propagação da luz). Noção de reflexão e
refração – espelhos e lentes/óculos, refratômetro.
Espectro eletromagnético (rádio, microondas, luz, UV,
raios-X...). Elementos de ondas (amplitude, frequência,
comprimento de onda e velocidade – relação entre eles).
As cores da luz e sua relação com os elementos de
onda. Interação radiação e matéria (Raios X, tomografia,
radioterapia).

Ciências da
natureza e
suas
tecnologias
(60 horas)
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Certificação:

Biologia

IDH e indicadores de saúde pública. Doenças tropicais e
infecto-contagiosas, DSTs, doenças metabólicas.
Nutrição. Qualidade de vida, saúde individual e sexual.
Anatomia e fisiologia humana. Saúde, sociedade e
cidadania. Fisiologia animal comparada. Evolução e
adaptação dos seres vivos. Concepções científicas,
religiosas e mitológicas sobre a origem da vida.
Perspectiva histórica sobre a origem da vida. Teorias
evolutivas. Seleção natural. Fatores evolutivos. Origem
do ser humano e evolução cultural.

Química

Velocidade das reações químicas. Efeito da temperatura,
luz, concentração de reagentes e catalisadores nas
velocidades das reações químicas. Funções orgânicas
nitrogenadas.

Assistente de Controle de Qualidade

Eixo temático - Tecnologia, Meio Ambiente e Sustentabilidade
Projeto 4 - 3º ano/1º semestre - Tecnologia de frutas e hortaliças:
Área: Ciência e Tecnologia Agroindustrial - Tecnologia de frutas e hortaliças:
Recepção e processamento. Processamento térmico. Preservação pelo frio. Preservação por
processos fermentativos. Preservação por controle de pressão osmótica. Concentração e
desidratação. Características de qualidade. Produtos industrializados: processamento de
bebidas não fermentadas (sucos integrais e néctares, bebidas destiladas), produtos em calda,
geléias. Embalagens. Aproveitamento de subprodutos (produtos minimamente processados).
Equipamentos e especificações. Fluxogramas.
Química de alimentos: estudo das vitaminas, estudo de pigmentos, Tecidos vegetais.
Composição Química de frutas e hortaliças. Maturação e metabolismo pós-colheita. Fases de
Amadurecimento de frutos. Modificações químicas durante a maturação. Respiração aeróbica e
anaeróbica. Frutos climatéricos e não climatéricos. Fatores que influenciam na respiração.
Escurecimento enzimático. Branqueamento.
Análise FQ: métodos de determinação de umidade, cinzas, carboidratos, nitrogênio e conteúdo
protéico e lipídeos.
Métodos de conservação: métodos pela adição de açúcar (geléias, doces em massa e frutas em
conserva). Desidratação e liofilização. Branqueamento.
Embalagem: tipos e propriedades das embalagens aplicadas a produtos derivados de frutas e
hortaliças.
Sensorial: teste de preferência pareada e teste de ordenação de preferência.
Microbiologia de alimentos: Análises microbiológicas para Tecnologia de frutas e hortaliças.
Instalações e equipamentos: Equipamentos utilizados em agroindústrias para processamentos
de frutas e hortaliças. Dimensionamento de agroindústrias. Princípios, técnicas e equipamentos
para secagem, resfriamento e demais operações de processamento de produtos agropecuários.
Carga Horária: 200 horas
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Área

Componente

Conteúdo

Linguagens,
códigos e suas
tecnologias
(50 horas)

Português

Interpretação e produção textual. Dificuldades
linguísticas. Ficção científica.

Inglês

Typical food. Vídeo: "A engrenagem".

Espanhol

A produção de frutas e hotaliças nos países andinos.
(interpretação de textos)

Artes

O alimento na arte. Arcimboldo, Vik Muniz, Ana Maria
Maiolino. Natureza-morta como gênero de pintura. Tintas
naturais. Criação de rótulos e embalagens.

Educação Física

Alimentação saudável (O que é alimentação saudável na
atualidade): Mitos e verdades sobre Alimentação
saudável; Diet; Light; Vegano; Vegetariano; Alimentos
integrais; Alimentos para populações especiais
(diabéticas/os;celíacas/os;intolerância à lactose;
hipercolesteronemia - colesterol alto.

Matemática e
suas tecnologias
(40 horas)

Matemática

Probabilidade, Arranjos e Combinações.

Ciências
humanas e suas
tecnologias
(50 horas)

História

Não se aplica.

Geografia

Sistemas de produção agrícola; A Revolução Verde; A
população rural e o trabalhador agrícola; A produção
agropecuária; Biotecnologia, transgênicos e agricultura
orgânica; Modernização do campo e urbanização
brasileira e seus desdobramentos na demografia
brasileira.

Sociologia

Tecnologia e Sociedade. Economia solidária e
autogestão. Direitos e cidadania. Movimentos sociais no
Brasil.

Filosofia

Ética pessoal e profissional. Filosofia da ciência e
tecnologia. Relações humanas, sociedade. Organização
social e divisão social do trabalho. Modelos associativos
econômico-sociais. Classes sociais, estamentos e
castas. Contradições da economia política. Trabalho e
subjetividade.

Física

Refrigeradores. Modelos planetários. Gravidade. Força
peso, força de contato, força elástica, força de atrito. Leis
de Newton (penetrômetro). Estudo dos movimentos –
velocidade média.

Ciências da
natureza e suas
tecnologias
(60 horas)
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Biologia

Não se aplica.

Química

Funções Inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos.
Soluções. Classificações das soluções. Solubilidade.
Concentração das soluções: concentração comum,
molaridade, título, molalidade, fração molar. Diluição das
soluções. Misturas de soluções.

Certificação:

Eixo temático - Tecnologia, Meio Ambiente e Sustentabilidade
Projeto 5 - 3º ano/2º semestre - Tecnologia de fermentações
Área: Ciência e Tecnologia Agroindustrial - Tecnologia de fermentações: fabricação de
queijo, fabricação de iogurte, fabricação de pão, de alimentos a base de soja fermentada,
produtos cárneos fermentados. Bioquímica das fermentações com leveduras, condições da
fermentação, compostos que caracterizam sensorialmente as bebidas alcoólicas. Elaboração
da cerveja: matéria prima e preparo do malte, maceração e filtração, separação do mosto,
fermentação, maturação e acondicionamento final da cerveja. Produção do vinagre. Bioquímica
da produção do vinagre, matéria-prima e fermentação.
Química de alimentos: Química de alimentos: Propriedades físicas da água. Interações água
soluto. A molécula de água Tipos de água nos alimentos. Atividade de água e conservação dos
alimentos. Enzimas. Definição e características da enzimas; velocidade e ação enzimática.
Análise FQ: métodos de determinação de umidade, cinzas, carboidratos, nitrogênio e conteúdo
protéico e lipídeos.
Métodos de conservação: fermentação alcoólica, lática e acética.
Embalagem: tipos e propriedades das embalagens aplicadas a produtos fermentados.
Sensorial: teste de aceitação.
Microbiologia de alimentos: Análises microbiológicas para Tecnologia de fermentações.
Instalações e equipamentos: Equipamentos utilizados em agroindústrias para processamentos
de alimentos e bebidas fermentadas. Dimensionamento de agroindústrias. Princípios, técnicas
e equipamentos para secagem, resfriamento e demais operações de processamento de
produtos agropecuários.
Carga Horária: 200 horas
Área

Componente

Conteúdo

Linguagens,
códigos e suas
tecnologias
(50 horas)

Português

Interpretação e produção textual. Dificuldades linguísticas.
Gastronomia colombense: produção de relato histórico.
Literatura indígena e africana.

Inglês

Around the world: cultural studies

52

Espanhol

Vinhos espanhóis, chilenos e argentinos: questões
históricas, geográficas e características gerais.
(interpretação de textos)

Artes
Educação
Física

Alimentação saudável (Saúde em função de uma
alimentação saudável): Benefícios de uma alimentação
saudável para os corpos; Alimentação para atletas;
Documentário: "Muito além do peso".

Matemática e
suas
tecnologias
(40 horas)

Matemática

Matemática Financeira

Ciências
humanas e
suas
tecnologias
(50 horas)

História

Grécia. Reforma Protestante. Renascimento. Movimentos
emancipatórios no Brasil
Independências na América Espanhola. Segundo Reinado.
Nações e Nacionalismos no século XIX. Primeira Guerra
Mundial. Crise de 29. Revolução Russa.Totalitarismos.
Segunda Guerra Mundial. Guerra Fria. Populismo.
Ditadura Civil/Militar no Brasil. Nova República no Brasil.

Geografia

Ciências da
natureza e suas
tecnologias
(60 horas)

Sociologia

Tecnologia e Sociedade. Economia solidária e autogestão.
Direitos e cidadania. Movimentos sociais no Brasil.

Filosofia

Ética pessoal e profissional. Escolas helênicas. Filosofia
da ciência e tecnologia. Teoria do conhecimento elementos. Relações humanas, sociedade. Organização
social e divisão social do trabalho. Modelos associativos
econômico-sociais. Classes sociais, estamentos e castas.
Contradições da economia política. Trabalho e
subjetividade.

Física

Densidade. Pressão. Estudo dos gases (umidade).
Eletricidade/Eletromagnetismo. Corrente elétrica, tensão e
potência. Origem da eletricidade (cargas elétricas - modelo
atômico, condutores e isolantes). Circuito elétrico (noções
de resistores, capacitores, geradores, receptores,
interruptores, aparelhos de medida). Associação série e
paralelo e rede doméstica.

Biologia

Não se aplica.

Química

Hidrocarbonetos. Haletos orgânicos, anidridos orgânicos,
compostos de Grignard. Estrutura e propriedades físicas
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dos compostos orgânicos. Isomeria em Química Orgânica:
plana e espacial. Reações orgânicas.
Certificação:

O projeto do primeiro ano do curso foi organizado, conforme
demonstrado anteriormente pelos docentes e equipe pedagógica do Campus,
levando em consideração as especificidades do Proeja, o eixo temático e o
contexto social da cidade de Colombo. As cargas horárias, os temas das áreas
e tópicos de interesse dos semestres do segundo e terceiro ano não foram
finalizados para que possamos ainda articular os novos projetos aos
estudantes do curso. As demandas e interesses dos estudantes serão
agregadas no decorrer do curso.
A seguir apresentamos um organograma do modo como é organizado o
currículo:
Tema definido para o ano: para cada
ano é decidido um tema interligado aos
eixos integradores: trabalho, ciência,
tecnologia e cultura

tema do ano, dos objetivos do curso e dos
conteúdos das áreas de conhecimento são
pensando temas para os projetos.

Teia de conteúdos: descrição dos
conteúdos de cada componente curricular
que se integra ao tema do projeto e
interligação entre estes componentes para
a abordagem do tema

Objetivo dos projetos: definição dos

Objetivos das áreas em cada projeto:

objetivos dos projetos

Planos de Ensino

Definição dos projetos: a partir do

Nos projetos criados por ano e semestres serão incluídos as atividades
complementares e os temas transversais. Como atividades complementares
serão consideradas todas as práticas e estudos que os estudantes
desenvolverem fora do ambiente escolar, a partir de experiências e vivências
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educativas que visam o aperfeiçoamento dos mesmos. De acordo com a carga
horária estipulada, os alunos têm como requisito 60 horas de atividade
complementar.
Os temas transversais definidos no curso são ética, gênero, orientação
sexual e trabalho, meio ambiente, biotecnologia, consumo, relações de
trabalho, produção, publicidade e vendas, pluralidade cultural, entre outros. Os
temas transversais vão permear todas as áreas do conhecimento, e foram
definidos de acordo com a proposta filosófica do curso que é discutir as
relações entre o trabalho e os modos de vida dos sujeitos.

3.10.2 Objetivos de Aprendizagem

Ciência e Tecnologia Agroindustrial
●

Entender a atuação do Técnico em Agroindústria no mundo de trabalho;

●

Compreender a importância da qualidade dos alimentos sob aspectos
físico-químicos, sensoriais, microbiológicos, nutricionais e econômicos
relacionando com segurança dos alimentos.

●

Conhecer, analisar, avaliar e discutir aspectos de segurança de
alimentos e legislação vigente;

●

Aplicar técnicas e ferramentas que garantam a produção de alimentos
seguros;

● Aprender os programas de qualidade aplicáveis na indústria de
alimentos;
● Conhecer as principais doenças transmitidas por alimentos e o ciclo de
vida dos seus agentes causadores, sabendo aplicar os princípios de
boas práticas na manipulação a fim de evitá-las.
●

Conhecer os princípios de tratamento e aproveitamento de resíduos
agroindustriais;
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●

Conhecer os elementos históricos da Tecnologia da Informação e
Comunicação e seus aspectos mais relevantes;

●

Compreender os elementos físicos básicos de um computador e seus
respectivos papéis;

●

Conhecer os recursos básicos de editores de texto;

●

Compreender os recursos básicos de planilhas eletrônicas;

●

Conhecer as ferramentas essenciais de internet, navegadores, correio
eletrônico e mídias sociais;

●

Entender os efeitos do processo de globalização e internacionalização
na agroindústria;

●

Refletir sobre o perfil do empreendedor agroindustrial;

●

Entender as características do empreendedorismo agroindustrial no
Brasil;

●

Identificar

oportunidades

para

desenvolvimento

de

novos

produtos/serviços agroindustriais;
●

Elaborar e analisar planos de negócios;

●

Compreender as diversas fontes de financiamentos e incentivos
disponíveis para o setor;

●

Aprender a teoria e a prática sobre os principais testes sensoriais para
análise de alimentos e realizar análises estatísticas para interpretação
dos dados.

●

Conhecer os diferentes tipos de materiais de embalagem e suas
implicações na estabilidade dos alimentos.

●

Aprender sobre a importância dos métodos de conservação de
alimentos, assim como compreender as tecnologias destes métodos.

●

Aprender sobre os processos tecnológicos para obtenção da carne de
animais de abate e captura (bovinos, suínos e aves) e seus produtos.

●

Compreender o processo de obtenção higiênica do leite, as análises
para controle da qualidade, e as tecnologias para os produtos derivados.

●

Conhecer as tecnologias de transformação de matérias primas vegetais
(frutas, hortaliças, grãos, raízes e tubérculos).
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●

Aprender as tecnologias de obtenção de massas, produtos de
panificação, extração e transformação de óleos e gorduras.

●

Conhecer as principais operações unitárias da indústria de alimentos e
seus equipamentos.

●

Aprender os métodos para identificação e quantificação dos principais
constituintes dos alimentos.

●

Aprender as características gerais dos principais micro-organismos
envolvidos na indústria de alimentos, assim como os fatores que
controlam o seu desenvolvimento.

●

Compreender as deteriorações microbiológicas dos alimentos.

●

Conhecer as metodologias de análises microbiológicas de alimentos e
água, segundo legislações vigentes.

●

Aprender

a

definição,

estrutura,

nomenclatura,

classificação

e

propriedades físico-químicas da água e das principais macromoléculas
alimentares.
●

Aprender os fundamentos de bioquímica do leite, de frutas e hortaliças,
carne e ovos.

●

Estudar as reações e transformações bioquímicas dos alimentos durante
o desenvolvimento, armazenamento e processamento dos alimentos.

●

Conhecer as principais enzimas utilizadas na agroindústria.

●

Compreender as relações que existem entre as tecnologias na
agroindústria e as áreas de conhecimento.

Linguagens, Códigos e suas tecnologias

● Identificar as diferentes Linguagens e seus recursos expressivos como
elementos importantes na comunicação.
● Conhecer a Língua Estrangeira Moderna (LEM) – inglês e espanhol,
como instrumento de acesso a informações e a outras Culturas e grupos
sociais.
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● Utilizar os conhecimentos da Língua Estrangeira Moderna e de seus
mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a
informações, tecnologias e culturas.
● Reconhecer a importância da produção cultural em Língua Estrangeira
Moderna como representação da diversidade cultural e linguística.
● Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria
vida, como integradora social e formadora da identidade.
● Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias
de necessidades cotidianas de um grupo social.
● Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em
função das necessidades sinestésicas.
● Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social,
considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação
para diferentes indivíduos.
● Compreender a Arte como saber cultural e estético, gerador de
significados e capaz de auxiliar o indivíduo a entender o mundo e a
própria identidade.
● Reconhecer diferentes funções da Arte, do trabalho e da produção dos
artistas em seus meios culturais.
● Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de
elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos
sociais e étnicos.
● Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das Linguagens,
relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função,
organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições
de produção e recepção.
● Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua
produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político.
Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de
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construção do texto literário. Reconhecer a presença de valores sociais
e anos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional.
● Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes Linguagens
como meios de organização cognitiva da realidade, pela constituição de
significados, expressão, comunicação e informação.
● Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática,
para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e
tipos.
● Analisar a função da Linguagem predominante nos textos, em situações
específicas de interlocução.
●

Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação
da memória e da identidade nacional.

● Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes Linguagens e
suas manifestações específicas.
● Compreender e usar a Língua Portuguesa como Língua Materna,
geradora de significados e integradora da organização do mundo e da
própria identidade.
● Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que
individualizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro.
● Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso
social.

Matemática e suas tecnologias

● Expressar-se com clareza, oralmente ou por escrito, e utilizar diferentes
registros,

questionamentos,

ideias,

raciocínios,

argumentos

e

conclusões, tanto na resolução de problemas quanto em debates ou em
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outras tarefas que envolvam temas ou procedimentos matemáticos e
estatísticos;
● Reconhecer os diferentes significados e representações (decimal,
científica, fracionária) dos números naturais, inteiros, racionais e reais,
assim como os significados e as representações das operações entre
tais números, especialmente em contextos que utilizam medidas;
● Identificar padrões numéricos como PA (progressão aritmética) e a PG
(progressão geométrica); Interpretar e resolver problemas combinatórios
em contextos diversos, aplicando os princípios de contagem.
● Utilizar a terminologia e a linguagem da Matemática Financeira para
expressar ideias, discutir textos que as empregam e resolver problemas
diversos, utilizando conhecimentos numéricos para avaliar propostas de
intervenção na realidade;
● Calcular, comparar e fazer estimativas de distâncias acessíveis ou não,
áreas de superfícies e volumes de sólidos;
● Identificar igualdade e ordem como relações fundamentais entre objetos
matemáticos e utilizar corretamente os símbolos matemáticos (=, < e ≤)
para expressar ideias que envolvam tais relações;
● Resolver equações e inequações do 1° e do 2° graus algébrica e
graficamente.
● Utilizar a noção de escala para entender a representação de uma
situação do cotidiano;
● Reconhecer elementos e características de figuras geométricas planas e
espaciais;
● Utilizar sistemas de coordenadas e Geometria Analítica para expressar
ideias e resolver problemas que exijam indicação clara de localização de
objetos ou pontos de referência;
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● Identificar geométrica e analiticamente posições relativas, paralelismo e
perpendicularidade entre retas e entre retas e planos;
● Interpretar e analisar informações de natureza científica e social obtidas
pela leitura de tabelas, de textos e de gráficos estatísticos, realizando
extrapolações, interpolações e previsões de tendências;
● Reconhecer uma matriz, determinantes e sistemas de equações, bem
como calcular aplicando métodos matemáticos.
● Utilizar conceitos probabilísticos e estatísticos combinados com
raciocínio numérico para resolver problemas;
● Associar função modular à distância entre dois pontos de uma reta;
● Analisar o gráfico de uma função que define o modelo de um fenômeno,
identificando pontos especiais e seus significados específicos, assim
como tendências e comportamentos em intervalos;
● Aplicar os conceitos de probabilidade para analisar um fenômeno ou
uma situação do cotidiano ou de outro contexto;
● Identificar as ideias básicas de amostragem, organizar dados em tabelas
de frequência e realizar cálculos com médias ponderadas, outras
medidas de tendência central e medidas de dispersão.

Ciências da Natureza e suas tecnologias

● Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências naturais na
sua vida pessoal, nos processos de produção, no desenvolvimento do
conhecimento e na vida social.
● Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das Ciências da
Natureza.
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● Participar de atividades e projetos relacionados às Ciências da Natureza
e

às

tecnologias

a

elas

associadas,

respeitando

prazos

e

responsabilidades assumidas, identificando interesses pessoais e
oportunidades para formular projetos de vida e de trabalho.
● Desenvolver mecanismos próprios de aprendizagem, sendo capaz de
comparar informações de diversas fontes de pesquisa ou veículos de
mídia e avaliar a pertinência e correção das informações encontradas.
●

Compreender as ciências como construções humanas, entendendo
como elas se desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de
paradigmas,

relacionando

o

desenvolvimento

científico

com

a

transformação da sociedade.
● Identificar

variáveis

relevantes

e

selecionar

os

procedimentos

necessários para a produção, análise e interpretação de resultados de
processos ou experimentos científicos e tecnológicos.
● Comunicar escrita e oralmente resultados e argumentos com base nos
conceitos e princípios das Ciências da Natureza, sabendo debater,
respeitar opiniões e levar em conta argumentos contrários, inclusive
sendo capaz de reavaliar o resultado ou argumento inicial.
● Dominar conhecimentos em Ciências da Natureza para compreender os
debates contemporâneos e deles participar.
● Caracterizar movimentos de partículas, veículos, objetos e fluidos,
utilizando as leis de conservação e as leis dos movimentos, assim como
o conhecimento das forças envolvidas.
● Utilizar leis físicas que relacionam trabalho e energia mecânica, assim
como equilíbrio estático e dinâmico, para interpretar, analisar ou
aprimorar a operação de edificações, de veículos, de máquinas ou de
outros processos naturais ou tecnológicos.
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● Usar conhecimentos da Física Térmica para interpretar, avaliar ou
planejar intervenções científico-tecnológicas que envolvem calor,
temperatura, propriedades térmicas, clima, aquecimento ou refrigeração.
● Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios
ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos,
como a produção e a difusão do som e da luz.
● Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano:
explicitar seus circuitos elétricos e estimar consumo elétrico.
● Relacionar informações e conhecimentos mecânicos, térmicos e
eletromagnéticos para compreender manuais de instalação e de
utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum.
● Compreender

a

constituição

química

da

matéria

a

partir

dos

conhecimentos sobre modelos atômicos, estados de agregação e
natureza elétrica da matéria;
● Entender como os elementos estão organizados na tabela periódica
atual;
● Notar e relacionar a variação da configuração eletrônica ao longo da
Tabela Periódica;
● Elaborar o conceito de ligação química, na perspectiva da interação
entre o núcleo de um átomo e eletrosfera de outro a partir dos
desdobramentos deste conteúdo básico;
● Compreender e identificar os diferentes tipos de forças intermoleculares.
● Identificar a ação dos fatores que influenciam a velocidade das reações
químicas, representações, condições fundamentais para ocorrência, lei
da velocidade, inibidores;
● Entender as reações químicas como transformações da matéria a nível
microscópico, associando os conteúdos específicos elencados para
esse conteúdo básico;
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● Reconhecer as espécies químicas, ácidos, bases, sais e óxido em
relação a outra espécie com a qual estabelece interação.
● Identificar os diferentes compostos orgânicos, suas nomenclaturas,
propriedades e estruturas moleculares.
● Formular o conceito de soluções a partir dos desdobramentos deste
conteúdo básico, associando substâncias, misturas, métodos de
separação, solubilidade, concentração, forças intermoleculares, etc;
● Entender os ecossistemas como unidades de estudo da ecologia, sendo
capaz de compreender as relações entre os seres vivos e seu meio,
bem como o efeito da ação antrópica sobre o ambiente e as espécies.
● Conhecer e classificar microrganismos e vírus, identificando aqueles de
maior importância para a economia e a agroindústria.
● Conhecer a diversidade de seres vivos e classificá-los biologicamente,
sabendo reconhecer suas principais características e seu papel nos
ecossistemas.
● Compreender

os

princípios

da

genética

e

da

hereditariedade,

conhecendo sua influência na evolução dos seres vivos e dos
ecossistemas.
● Entender os ecossistemas como unidades de estudo da ecologia, sendo
capaz de compreender as relações entre os seres vivos e seu meio,
bem como o efeito da ação antrópica sobre o ambiente e as espécies.
● Conhecer a diversidade de seres vivos e classificá-los biologicamente,
sabendo reconhecer seu papel nos ecossistemas e identificando as
características de importância evolutiva.
● Compreender

os

princípios

da

genética

e

da

hereditariedade,

conhecendo sua influência na evolução dos seres vivos e dos
ecossistemas, bem como na saúde e desenvolvimento humano.
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● Reconhecer-se como agente transformador do ambiente, sendo capaz
de tomar decisões éticas no que se refere ao manejo e conservação da
biodiversidade, bem como à preservação e cuidados com os recursos do
meio ambiente.
● Reconhecer

a

presença

de

conhecimentos

da

Biologia

no

desenvolvimento da sociedade, como nas tecnologias de manutenção
da vida, produção de medicamentos e vacinas, produção e conservação
de alimentos, entre outras.
● Conhecer as caraterísticas e o papel dos diferentes sistemas do corpo
humano, desenvolvendo bons hábitos de higiene, saúde e cuidados com
o próprio corpo.
● Distinguir concepções religiosas e dogmáticas das teorias científicas no
que se refere ao debate sobre a origem da vida.
●

Construir, analisar e interpretar modelos de processos biológicos
celulares e moleculares pertinentes a todos os seres vivos.

Ciências Humanas e suas tecnologias

● Compreender os elementos culturais que constituem as identidades.
● Compreender as transformações dos espaços as transformações dos
espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e
culturais de poder.
● Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais,
políticas e econômicas associando-as aos diferentes grupos, conflitos e
movimentos sociais.
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● Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos
processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida
social.
● Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os
fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação
consciente do indivíduo na sociedade.
● Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações
no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos.
● Apropriar-se das análises do campo social. Identificar, analisar e
comparar os diferentes discursos sobre a cultura e as explicações das
ciências sociais, amparadas nos vários paradigmas teóricos. Produzir
novos discursos sobre as diferentes realidades sociais, a partir das
observações e reflexões realizadas.
● Compreender e elaborar a estrutura do pensamento humano, permitindo
a apreensão e elaboração do conhecimento.
● Entender e articular a formação da cultura enquanto produção humana e
os

efeitos

desta

criação

na

definição

da

individualidade,

do

pertencimento e da formação dos juízos sobre si e a coletividade.
●

Valorizar e exercer valores como a alteridade, a diferença e o respeito
como constitutivos do ser e da sociedade.

● Entender e dominar a estrutura de argumentos, sabendo reconhecer
validade, verdade e falaciosidade.
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3.10.3 Ementas

Curso: PROEJA em

Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia

Agroindústria

Área: Ciência e Tecnologia Agroindustrial
Carga Horária: 1140 horas

Período letivo: 1° ao 6° semestre

Ementa:
Gestão Agroindustrial. Comportamento da água e das macromoléculas nos alimentos.
Métodos físico-químicos, microbiológicos e sensoriais de análise de alimentos.
Tecnologias envolvidas na produção, conservação, comercialização e controle de
qualidade do processamento de laticínios, carnes, grãos, fermentados e frutas e
hortaliças. Supervisão das atividades de manutenção e reparo de instalações,
equipamentos e materiais de agroindústria. Informática básica.
Descrição dos conteúdos programáticos:
Fundamentos

de

Gestão.

Cooperativismo

e

Associativismos.

O

fenômeno

empreendedorismo e seu impacto social. O empreendedor: capacidades e
habilidades. O Empreendimento: Concepção, mercados e estrutura. Experiências
cooperativistas contemporâneas. Empreendedorismo individual e coletivo e as
tecnologias sociais. Plano de negócios. Conceitos básicos e evolução da Qualidade.
Princípios da Qualidade. Ferramentas da Qualidade (ISO, BPF, Normas, CIP).
Normas da Qualidade (ISO). Boas práticas de fabricação. Análise de perigos e pontos
críticos de controle. Rastreabilidade. Conceitos básicos de higiene e requisitos de
higiene na agroindústria. Princípios de processos de higienização da agroindústria.
Conceitos de pontos críticos de controle de higiene, princípios de limpeza. Boas
práticas de fabricação. Limpeza e sanitização de alimentos. Principais sanitizantes da
indústria de alimentos. Controle Integrado de Pragas. Principais doenças causadas
por alimentos. História da Alimentação. Áreas de atuação do Técnico em
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Agroindústria. Perfil do profissional. Principais conceitos utilizados na área de
agroindústria. Introdução aos principais setores produtivos de alimentos e bebidas.
Tipos e características das matérias primas e suas implicações tecnológicas.
Tratamento dos resíduos agroindustriais líquidos e sólidos. Reaproveitamento dos
resíduos agroindustriais. Conhecendo o computador. Internet. Ferramentas de
pesquisa. Criação de e-mail. Redes sociais. Processador de textos. Planilha
eletrônica. Estrutura e composição dos principais cereais. Metabolismo de grãos no
pós-colheita. Classificação comercial de grãos. Tecnologia de pós-colheita de grãos:
Identificar as etapas, de secagem, transporte, beneficiamento, armazenamento de
grãos. Controle de qualidade de grãos armazenados. Fatores que provocam
alterações nos grãos armazenados. Pragas que atacam os grãos. Moagem e
processamento de grãos para obtenção de extratos solúveis, produtos farináceos e
proteicos. Tecnologia de fabricação de pães, biscoitos, massas, cereais matinais,
farinhas e féculas (ingredientes, processamento, controle de qualidade e legislação).
Óleos e gorduras: métodos de processamento térmico utilizando óleo quente.
Alterações do óleo durante a fritura. Diferenciação e industrialização das sementes
oleaginosas. Extração do óleo bruto. Etapas do refino do óleo bruto. Alterações
tecnológicas em óleos vegetais: interesterificação e fracionamento. Emulsões e
maioneses. Processo de hidrogenação do óleo vegetal refinado. Fluxograma do
processamento de margarinas e cremes vegetais. Abate e processamento de carne
bovina, produtos derivados da carne. Efeito das condições físicas e tratamento dos
animais antes e depois do abate na qualidade da carne; pigmentos cárneos; textura;
carne PSE e DFD. Aves: abate, processamento e produtos derivados. Ovos:
qualidade

interna,

externa

e

manutenção

de

qualidade.

Leite:

obtenção,

características, beneficiamento. Processamento de produtos lácteos fermentados,
concentrados,

desidratados,

manteiga.

Frutas

e

hortaliças:

recepção

e

processamento; processamento térmico, preservação pelo frio; preservação por
processos

fermentativos;

preservação

por

controle

de

pressão

osmótica.

Concentração e desidratação de frutas e hortaliças. Características de qualidade de
frutas e hortaliças. Produtos industrializados: processamento de bebidas não
fermentadas (sucos integrais e néctares, bebidas destiladas), produtos em calda,
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geleias. Aproveitamento de subprodutos (produtos minimamente processados).
Fluxogramas de produtos fermentados: fabricação de queijo, fabricação de iogurte,
fabricação de pão, de alimentos à base de soja fermentada, produtos cárneos
fermentados.

Bioquímica

das

fermentações

com

leveduras,

condições

da

fermentação, compostos que caracterizam sensorialmente as bebidas alcoólicas.
Elaboração da cerveja: matéria prima e preparo do malte, maceração e filtração,
separação do mosto, fermentação, maturação e acondicionamento final da cerveja.
Produção do vinagre. Bioquímica da produção do vinagre, matéria-prima e
fermentação. Importância e definição dos carboidratos. Classificação e características
de monossacarídeos. Aldoses. Cetoses. Epímeros. Carbono anomérico e assimétrico.
Ciclização de Aldoses e Pentoses. Ligação hemiacetálica e Açúcar Redutor.
Oligossacarídeos e Dissacarídeos. Açúcar Invertido. Hidrólise e Inversão de
Carboidratos. Reação de Maillard. Reação de Caramelização. Amido. Amilose e
Amilopectina. Gelatinização do amido. Retrogradação. Sinérese. Introdução a
lipídeos. Óleos. Gorduras. Ceras. Classificação dos lipídeos. Composição e estrutura:
ácidos

graxos.

Hidrogenação.

Saponificação.

Rancidez

hidrolítica

e

transesterificação. Rancidez Oxidativa. Estrutura e classificação de aminoácidos.
Ligação Peptídica. Classificação de proteínas. Estrutura das proteínas. Ligações que
estabilizam proteínas. Propriedades funcionais das proteínas. Tecidos constituintes
da carne. Gordura Inter e intramuscular. Tecido Muscular esquelético. Organização
da fibra muscular. Sarcômero. Modificações post-mortem. Mecanismo da contração
muscular. Composição química da carne. Propriedades da carne. Bioquímica de
ovos: composição da gema. Alterações durante armazenamento dos ovos.
Conservação de ovos íntegros. Estimativa da qualidade dos ovos.

Produtos

derivados de ovos. Propriedades funcionais. Congelamento, concentração e
desidratação de produtos derivados de ovos. Componentes químicos. Estrutura do
glóbulo de gordura. Micela de caseína. Autoaglutinação. Coalescência. Coagulação
ácida e enzimática. Proteínas do soro. Estudo das vitaminas, estudo de pigmentos.
Tecidos vegetais. Composição Química de frutas e hortaliças. Maturação e
metabolismo pós-colheita de frutas e hortaliças. Fases de Amadurecimento de frutos.
Modificações químicas durante a maturação de frutas e hortaliças. Respiração
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aeróbica e anaeróbica de frutas e hortaliças. Frutos climatéricos e não climatéricos.
Fatores que influenciam na respiração de frutas e hortaliças. Escurecimento
enzimático. Branqueamento. Propriedades físicas da água. Interações água soluto. A
molécula de água. Tipos de água nos alimentos. Atividade de água e conservação
dos alimentos. Enzimas. Definição e características das enzimas; velocidade e ação
enzimática. Princípios, técnicas e equipamentos utilizados no processamento de
produtos agroindustriais. Métodos de determinação de umidade, cinzas, carboidratos,
nitrogênio e conteúdo proteico e lipídeos aplicados aos produtos agroindustriais.
Testes físicos e químicos do leite. Tipos e propriedades das embalagens aplicadas a
produtos agroindustriais (plásticas, papel, metal e vidro). Métodos de conservação de
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de atmosfera modificada e controlada. Definição da Análise Sensorial. Os Receptores
Sensoriais. Laboratório de Análise Sensorial e Preparo de Amostra. Seleção e
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microbiologia de alimentos. Análises microbiológicas para tecnologia agroindustrial.
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Curso: PROEJA em Agroindústria

Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia

Área: Linguagens, Códigos e suas tecnologias
Carga Horária: 380 horas

Período letivo: 1° ao 6° semestre

Ementa:
Leitura, interpretação e produção de textos verbais e não verbais, escritos e orais.
Domínio dos principais aspectos linguísticos empregados na produção e interpretação
de discursos tais como: coerência, coesão, léxico e sintaxe. Conhecimento dos
principais gêneros e estilos literários assim como a sua relação histórico-social, e sua
apreciação crítica, fruitiva e cultural. Instrumentalização das L.E.M.: gramática, léxico,
funções comunicativas e gêneros textuais. Compreensão da arte como produção
histórica e cultural. Conhecimento dos elementos da linguagem visual. Compreensão
da importância dos hábitos corporais como integrantes da formação do sujeito como
indivíduo e na sociedade. Gênero e Alimentação.
Descrição dos conteúdos programáticos:
Tópicos em Educação Física: Gênero e o trabalho. Gênero e a alimentação.
Composição dos alimentos e relação com a manutenção corporal. Alimentação
saudável. Tópicos em Espanhol: Leitura e interpretação de texto. Estrutura da língua
espanhola: vocabulário (incluindo os dias da semana, meses do ano, graus de
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parentesco, estações do ano, cores, saudações, etc.), Conteúdos gramaticais (artigos,
contrações, numerais, pronomes, adjetivo, substantivo, verbos, etc.). Cultura
espanhola e hispano-americana (cinema, música, teatro, culinária, etc.) Tópicos em
Língua Portuguesa: Estudo do texto literário: relações entre produção literária e
processo social, concepções artísticas, procedimentos de construção e recepção de
textos; Estudo do texto: as sequências discursivas e os gêneros textuais no sistema de
comunicação e informação; Estudo dos aspectos linguísticos em diferentes textos:
recursos expressivos da língua, procedimentos de construção e recepção de textos;
Estudo do texto argumentativo, seus gêneros e recursos linguísticos: argumentação:
tipo, gêneros e usos em língua portuguesa; Estudo dos aspectos linguísticos da língua
portuguesa: usos da língua: norma culta e variação linguística (Leitura, escrita e
oralidade). Tópicos em língua Inglesa: grammar: simple present, possessive adjectives;
false cognates; question words; imperative; simple past; plural of nouns; future (will &
going to); degrees of comparison, question tag; passive voice; modal verbs; some, any,
no (and compounds); phrasal verbs; used to; prepositions; reflective and emphatic
pronouns; question words; quantifiers: many/much; a few/a little; a lot of; conjunctions;
present perfect x simple past.Vocabulary: nationalities, family, routines, occupations,
furniture, parts of the house, travel, physical appearance, personality, emotions, fruit
and vegetables, buildings, weather, environment, occupations, parts of the body; art;
food; sports; clothes; nature; city; geographic vocabulary. Tópicos em Arte: eixo
histórico: História da Arte Mundial. Arte Brasileira (arte pré-histórica. Cerâmica
Marajoara. Parque Nacional Serra da Capivara. Arte Grega. Renascimento. Barroco.
Neoclassicismo e Romantismo. Impressionismo. Expressionismo. Cubismo, Fovismo e
influência da Arte Africana. Quebra de padrões e Arte Degenerada. Abstracionismo.
Pop Art. Op Art. Arte Conceitual. Arte Contemporânea: instalação. Estrutura
morfológica e sintática: linha, cor, luz, volume, textura, composição, superfície, forma.
Análise do contexto da obra artística e do contexto da comunidade. Posicionamento
crítico perante as imagens. Eixo prático: Desenho, pintura, gravura, escultura,
fotografia, instalação. Produção de textos formais: estruturação do Plano de negócios.
Gênero publicitário. Semiótica: as representações do pão e sua importância cultural.
Gênero jornalístico/informativo: notícias sobre produtos de origem animal. Análise de
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periódicos. Gênero relatório. Gastronomia colombense: produção de relato histórico.
Estudo lexical e gramatical necessário para a interpretação e produção de textos do
gênero "receitas culinárias" no Inglês. A importância do milho como base da
alimentação na América Latina, produção de frutas e hortaliças nos países andinos,
vinhos espanhóis, chilenos e argentinos: questões históricas, geográficas e
características gerais - interpretação de textos em Espanhol. Festividades e culinária
Espanhola e Hispanoamericana. O alimento na arte. A natureza-morta como gênero de
pintura. Arcimboldo, Vik Muniz, Ana Maria Maiolino, etc. Tintas naturais. Cor e forma
na arte e no Design. Arte aplicada: como a cor e a forma interferem na percepção
(paredes dos ambientes, design embalagens, apresentação do alimento). Fotografia de
alimentos. Confecção de utilitários em cerâmica. Gênero e o trabalho. Gênero e a
alimentação. Composição dos alimentos e relação com a manutenção corporal.
Alimentação saudável.
Bibliografia Básica:
ABAURRE, Luiza M.; PONTARA, Marcela. Produção de texto: interlocução e
gêneros. São Paulo: Moderna, 2010.
______;______.Gramática texto: análise e construção de sentido. São Paulo:
Moderna, 2010.
______;______. Literatura brasileira: tempos, leitores e leituras. São Paulo: Moderna,
2010.
ARGAN, G. C. Arte moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
BAGNO Marcos. Gramática, pra que te quero? Curitiba: Aymará, 2010.
______. Preconceito linguístico. São Paulo: Loyola, 2011.
BARROS, L. R. M. A cor no processo criativo: um estudo sobre a Bauhaus e a
Teoria de Goethe. São Paulo: SENAC, 2009.
BENETTI, Gisele Bizon. Curso didático de nutrição. São Caetano do Sul: Yendis,
2013. 3 v.
BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. 41. ed. São Paulo: Cultrix,
2003.
CALVINO, Ítalo. Por que ler os clássicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. 15. ed. Rio de Janeiro: Ouro
sobre Azul, 2014.
______. Literatura e sociedade. 13 ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2014.
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COLEÇÃO FOLHA GRANDES MESTRES DA PINTURA. Folha De São Paulo. 20 v.
DUEÑAS, Carlos Romero. Gramática del español lengua extranjera. Madrid: Edelsa,
2011.
FANJUL, Adrián. Gramática y práctica de español para brasileños. 3. ed. São
Paulo: Moderna (Santillana), 2014.
GAMA, Andréa de Souza. Trabalho, família e gênero: impactos dos direitos do
trabalho e da Educação Infantil. São Paulo: Cortez , 2014.
HERMOSO, Alfredo Gonzalez. Conjugar es fácil. 5 ed. Madrid: Edelsa, 2009.
HEWINGS, M. Advanced grammar in use. Cambridge: CUP, 2008.
HOUAISS, Antônio. Novo dicionário Houaiss da língua portuguesa. São Paulo:
Objetiva, 2009.
KANASHIRO, Daniela; FLAVIAN, Eugenia. !Acércate! Comunicación. São Paulo:
Ática, 2007.
______;______. !Acércate! Juventud. São Paulo: Ática, 2007.
MCINTOSH, Colin. Oxford phrasal verbs dictionary for learners of english. Oxford:
OUP, 2006.
MOISÉS, Massaud. A literatura brasileira através dos textos. 29 ed. São Paulo:
Cultrix, 2012.
MURPHY, Raymond. English grammar in use. Cambridge: CUP, 2014.
OSTROWER, F. Universos da arte. Rio de Janeiro: Campus, 1991.
PACHECO, Manuela. Tabela de equivalentes, medidas caseiras e composição
química dos alimentos. Rio de janeiro: Rubio, 2011.
PROENÇA, G. História da arte. São Paulo: Editora Ática, 2007.
QUIRINO, Raquel (Org.) Relações de trabalho, educação e gênero. Jundiaí: Paco,
2014.
SÁ, Neide Gaudenci de. GALISA, Monica Santiago. Nutrição: conceitos e aplicações.
São Paulo: M. Books, 2007.
SACONI, Luiz Antônio. Nossa gramática completa Saconi. São Paulo: Nova
geração, 2011.
______. Novíssima gramática ilustrada Saconi. São Paulo: Nova geração, 2013.
SWAN, M. Practical English Usage. Oxford: OUP, 2005
Bibliografia Complementar:
ANDRADE, Carlos Drummond de. A rosa do povo. São Paulo: Cia. das Letras, 2012.
______. Sentimento do mundo. São Paulo: Cia. das Letras, 2012.
ANDRADE, Mario de. Macunaíma. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2013
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ANDRADE, Oswald de. A utopia antropofágica. São Paulo: Globo, 2011.
______. Serafim Ponte Grande. 9. ed. São Paulo: Globo, 2007.
ARGUEDAS, José Maria. Los ríos profundos. 2. ed. Madrid: Catedra, 1995.
ASTURIAS, Miguel Angel. El señor presidente. Madrid: Santillana, 1995.
AZEVEDO, Eduardo Gomes de. Tudo novo em seu corpo: nutrição. Curitiba: Juruá,
2004. v. 1
BANDEIRA, Manuel . Antologia Poética. 6. ed. São Paulo: Global, 2013.
BOLAÑO, Roberto. Nocturno de Chile. Barcelona: Anagrama,

2000.

BORGES, Jorge Luis Ficciones. 7 ed. Barcelona: Debolsillo, 2013.
CARPENTIER, Alejo. El Reino de este mundo. Barcelona: Seix Barral, 2007.
CERVANTES, Miguel de. Don Quijote de la ManchaI. Madrid: Mestas, 2014. 2 v.
CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos. Rio de Janeiro:
José Olympio, 2009.
COURTNEY, Rosemary. Dictionary of Phrasal verbs. Harlow: Longman,1994.
DAVID, Isabela M.B. Algo mais: contextualizando a tendência atual ao excesso de
peso e de gordura corporal e lhe propor algo mais. Florianópolis: Insular, 2006.
FARIA et al. Nutrição e saúde na adolescência. Rio de Janeiro: Rubio, 2010.
FOLHA DE S. PAULO. Manual da Redação da Folha de São Paulo. São Paulo:
Publifolha, 2013.
GARCEZ, Lucília; OLIVEIRA, Jô. Explicando a arte brasileira. Rio de Janeiro:
Ediouro, 2003.
JANSON, Horst Waldemar. História geral da arte: o mundo moderno. São Paulo:
Martins Fontes, 2001.
LOURO, Guacira Lopes; FELIPE, Jane; GOELLNER, Silvana Vilodre (Orgs.) Corpo,
gênero e sexualidade: um debate contemporâneo na educação. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2013.
MARQUEZ, Gabriel Garcia. Cien años de soledad. 4. ed. Madrid: Anaya,1987.
MELO NETO, João Cabral de. Morte e Vida Severina. Rio de janeiro: Alfaguara, 2007.
MICHAELIS DICIONÁRIO ESCOLAR DE INGLÊS: Inglês - Português / Português –
Inglês. São Paulo: Melhoramentos, 2008.
MOISÉS, Massaud. Dicionário de Termos Literários. São Paulo: Cultrix, 2009.
MORICONI, Ítalo. Os Cem Melhores Contos Brasileiros do Século. São Paulo:
Objetiva, 2009.
______. Os Cem Melhores Poemas Brasileiros do Século. São Paulo: Objetiva,
2001.
NERUDA, Pablo. Antologia general. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2010.
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PAZ, Olegário; MONIZ, António. Dicionário breve de termos literários. Portugal:
Presença, 1997.
RAMOS, Graciliano. São Bernardo. Rio de Janeiro: Record, 2003.
______. Vidas Secas. 100 ed. Rio de Janeiro: Record, 2006.
ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
2006.
RUHRBERG, Karl; SCHNECKENBURGER, Manfred; FRICKE, Christiane; HONNEF,
Klaus. Arte do século XX. São Paulo: Taschen, 2010. v. 1.
SÁBATO, Ernesto. Sobre héroes y tumbas.

Barcelona: Seix Barral, 2008.

SANT'ANNA, Affonso Romano de. Ler o mundo. São Paulo: Global, 2011.
SANTOS, Joaquim Ferreira dos. As cem melhores crônicas brasileiras. São Paulo:
Objetiva, 2007.
SANTOS, Ligia Amparo da Silva. O corpo, o comer e a comida: um estudo sobre as
práticas corporais alimentares cotidianas a partir da cidade de Salvador. Salvador:
EDUFBA, 2008.
STRIKLAND, C. Arte comentada: da pré-história ao pós-moderno. Rio de Janeiro:
Ediouro, 2004.
TROYKA, Lynn Quitman. Simons & Schuster Hanbook of writers. New Jersey :
Prentice Hall, 1993.

Curso: PROEJA em Agroindústria

Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia

Área: Matemática e suas tecnologias
Carga Horária: 220 horas

Período letivo: 1° ao 6° semestre

Ementa:
Matemática Financeira, Funções Polinomiais, Exponencial; Logaritmo; PA, PG,
Trigonometria, Áreas de Figuras Planas, Sólidos Geométricos, Matriz, Determinantes,
Sistemas de equações, Probabilidade, Noções de Estatística, Análise Combinatória,
Função trigonométrica, Geometria Analítica, Polinômios, Números Complexos.
Descrição dos conteúdos programáticos:
Juros, Capitalização simples e composta, Sistemas de financiamentos (sac, sacre e
price), definição de função do 1 e 2 grau, domínio e imagem, gráfico e raiz da função,
85

comportamento e estudo do sinal, inequação,função inversa, função exponencial,
função logarítmica, funções trigonométricas e funções hiperbólicas, sequências,
progressão aritmética, progressão geométrica, matrizes, determinantes, sistemas
lineares, números complexos, polinômios e equações polinomiais, diedros, triedros,
poliedros convexos, prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera, sólidos semelhantes,
inscrição e circunscrição de sólidos e superfícies de sólidos de revolução,
probabilidade simples, estatística descritiva, amostra, população, medidas de posição,
dispersão, histograma e distribuição de frequências.
Bibliografia Básica:
DOLCE, Osvaldo, et. al. Matemática e Realidade. 8. ed. São Paulo: Atual, 2013.
IEZZI, Gelson e MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar. 2. ed.
São Paulo: Atual Editora, 2013. 11 v.
RIBEIRO, Jackson da Silva. Projeto Radix Matemática. 3. ed, Scipione, 2013.
IMENIS, Luiz M; LELLIS, Marcelo. Matemática. São Paulo: Moderna, 2015.
PAIVA, Manoel. Matemática. São Paulo: Moderna, 2013.v. 1
Bibliografia Complementar:
BIGODE, Antonio J. L. Matemática. São Paulo: Scipione, 2015.
BUCCHI, Paulo. Curso prático de matemática. São Paulo: Moderna, 2002. v. 1
DANTE, Luiz R. Matemática – contextos e aplicações. São Paulo: Ática, 2014. v. 1.
GENTIL, N. et al. Matemática para o 2º grau. São Paulo: Ática, 1997. v. 1
GIOVANNI, JOSE R. et al. 360° matemática fundamental: uma nova abordagem. São
Paulo: FTD, 2015.
______. A conquista da matemática. São Paulo: FTD, 2015.

Curso: PROEJA em Agroindústria

Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia

Área: Ciências da Natureza e suas tecnologias
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Carga Horária: 320 horas

Período letivo: 1° ao 6° semestre

Ementa:
Energia. Termodinâmica. Óptica. Ondas. Gravitação e dinâmica. Eletricidade.
Interação entre os seres vivos. Qualidade de vida nas populações humanas.
Identidade dos seres vivos. Biodiversidade. Transmissão da vida. Origem e evolução
da vida. Átomos. Tabela Periódica. Ligações e Funções Químicas. Carbono.
Metodologia das Ciências da Natureza.
Descrição dos conteúdos programáticos:
O ser humano e a energia na história. Energia no trabalho industrial e tecnológico.
Calor e temperatura. Propagação de calor. Energia e trabalho físico. Energia cinética.
Energia potencial gravitacional. Energia elétrica. Consumo de energia. Potência.
Rendimento. Origem da termodinâmica. 1ª Lei da Termodinâmica. Máquinas térmicas.
Motor de 4 tempos. Refrigeradores. Densidade. Pressão. Estudo dos gases. Histórico
da luz. Noção de reflexão e refração. Máquina fotográfica e olho humano. Espectro
eletromagnético. Elementos de onda. As cores da luz e sua relação com os elementos
de onda. Interação radiação e matéria. Modelos planetários. Gravidade. Forças da
Mecânica. Leis de Newton. Estudo dos movimentos. Corrente elétrica. Tensão elétrica.
Potência elétrica. Cargas elétricas. Condutores e isolantes. Circuito elétrico.
Associação em série e em paralelo. A química em nosso cotidiano. Estudo da matéria
e suas transformações. Modelos atômicos. Classificação periódica dos elementos.
Propriedades periódicas. Ligações químicas: iônica, covalente e metálica. Polaridade
das ligações e moléculas. Forças intermoleculares: dipolo-dipolo, ligações de
hidrogênio, Van der Waals (ou de London). Funções Inorgânicas: àcidos, bases, sais e
óxidos. Soluções. Classificações das soluções. Solubilidade. Concentração das
soluções: concentração comum, molaridade, título, molalidade, fração molar. Diluição
das soluções. Misturas de soluções. Velocidade das reações químicas. Efeito da
temperatura, luz, concentração de reagentes e catalisadores nas velocidades das
reações químicas. A presença da Química Orgânica em nossa vida. História da
Química Orgânica. Características do Átomo de Carbono. Classificação dos átomos de
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carbono em uma cadeia. Tipos de cadeia orgânica. Hidrocarbonetos. Funções
orgânicas oxigenadas. Funções orgânicas nitrogenadas, Haletos orgânicos, anidridos
orgânicos, compostos de Grignard. Estrutura e propriedades físicas dos compostos
orgânicos. Isomeria em Química Orgânica: plana e espacial. Reações orgânicas.
Interações ecológicas. Biomas brasileiros e mundiais. Ecossistemas. Fluxo de energia
e teias alimentares. Ciclos biogeoquímicos. Combustíveis fósseis e efeito estufa.
Desequilíbrio ambiental e destruição de ecossistemas. Crise de biodiversidade.
Desenvolvimento sustentável. Recursos naturais e 5 R’s. Meio ambiente e cidadania.
IDH e indicadores de saúde pública. Doenças tropicais e infecto-contagiosas, DSTs,
doenças metabólicas. Nutrição. Qualidade de vida, saúde individual e sexual. Anatomia
e fisiologia humana. Saúde, sociedade e cidadania. Estrutura da célula animal e
vegetal. Histologia animal e vegetal. Organismos uni e multicelulares. Membrana
celular: propriedades e função. Metabolismo energético da célula: respiração celular e
fotossíntese. Ciclo celular. Núcleo celular. Natureza bioquímica do DNA e RNA. O
código genético. A expressão das informações do DNA. Organelas celulares.
Tecnologias de manipulação do DNA. Bioética. Biodiversidade. Classificação dos seres
vivos. Fisiologia animal comparada. Evolução e adaptação dos seres vivos.
Conservação de biodiversidade. Determinação genética de características. Leis de
Mendel e cruzamentos. Heredogramas. Sistema ABO e Rh, doenças genéticas,
transplantes. Bases genéticas do câncer. Fontes de danos ao DNA. Aplicações da
engenharia genética. Debates éticos acerca da manipulação do DNA. Concepções
científicas, religiosas e mitológicas sobre a origem da vida. Perspectiva histórica sobre
a origem da vida. Teorias evolutivas. Seleção natural. Fatores evolutivos. Origens da
biodiversidade. Origem do ser humano e evolução cultural. Metodologia das Ciências
da Natureza.
Bibliografia Básica:
ALLINGER, N L. Química orgânica. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1978.
AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2010. 3 v.
ARTUSO, A. R.; WRUBLEWSKI, M. Física. Curitiba: Positivo, 2013. 3v.
ATKINS, P. W.; JONES, L. Princípios de química: questionando a vida moderna e o
meio ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
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BRUNI, Al. T.; PETILLO, A. L. N. Ser Protagonista – Química. 2. ed. São Paulo: SM,
2015. 3 v.
DARWIN, C. A origem das espécies. São Paulo: Hemus, 2004.
FELTRE, R. Fundamentos da química. Volume Único. São Paulo: Moderna, 2005.
HEWITT, P. Física conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2009.
LOPES, Sônia; ROSSO, Sergio. Bio. São Paulo: Saraiva, 2010. 3 v.
MORRISON, R. T., Química orgânica. 15. ed. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 2009.
PIETROCOLA, M. et al. Física em contextos. São Paulo: FTD, 2013. 3v.
PURVES, Willian K. et al. Vida: a ciência da biologia: célula e hereditariedade. 8. ed.
Porto Alegre: Artmed. 2009. 3 v.
RUSSELL, J. B. Química geral. 2 ed. São Paulo: Makron Books, 1994-2008. 2 v.
SANTOS, W.; MOL, G. Química Cidadã. São Paulo: AJS, 2015. 3 v.
SARDELLA, A. Química - Série Novo Ensino Médio – Volume Único. Ática, 2005.
SCRIVANO, C. et al. Ciência, transformação e cotidiano: ciências da natureza e
matemática ensino médio – Educação de Jovens e Adultos. São Paulo: Global, 2013.
SOLOMONS, G. Química orgânica. 12 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 2 v.
TITO; CANTO. Química na abordagem do cotidiano. Volume Único. 4. ed. São
Paulo: Moderna, 2012.
USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química - Volume Único. 9. ed. São Paulo: Saraiva,
2013.
USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química Essencial. Volume Único. – 4. ed. São Paulo:
Saraiva, 2012.
USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 3 v.

Curso: PROEJA em Agroindústria

Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia

Área: Ciências Humanas e suas tecnologias
Carga Horária: 340 horas

Período letivo: 1° ao 6° semestre

Ementa:
Mundo contemporâneo: economia e comércio O espaço rural e a produção
agropecuária no Brasil. Mundo do trabalho. Reivindicações e conflitos. Mito, Logos,
Lógica, Ética, Epistemologia, Política, Instituições. Estado. Estética, Fenomenologia,
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Bioética, Sociedade, Ontologia. Subjetividade, Linguagem, Poder, Conceitos, Cultura,
Natureza, Trabalho.

Descrição dos conteúdos programáticos:
Introdução à Economia; conceitos básicos de geografia econômica; O problema
econômico; O papel da tecnologia; O sistema econômico capitalista; Microeconomia:
demanda de bens e serviços; Oferta de bens e serviços; Elasticidade; Macroeconomia:
políticas fiscal, monetária e cambial. Sistemas de produção agrícola; A Revolução
Verde; A população rural e o trabalhador agrícola; A produção agropecuária;
Biotecnologia, transgênicos e agricultura orgânica; Modernização do campo e
urbanização brasileira e seus desdobramentos na demografia brasileira. Pré-História,
Antiguidade Oriental, África Antiga, Transição do Feudalismo ao Capitalismo,
Absolutismo Monárquico, Grandes Navegações, Brasil Colonial, Revolução Industrial,
Avanço do Imperialismo, Revolução Russa, Era Vargas, Globalização no mundo atual.
Antiguidade Ocidental, Renascimento, Reforma Protestante, Iluminismo, Revolução
Francesa, Movimentos emancipatórios no Brasil, Brasil Primeiro e Segundo reinados,
Primeira Guerra Mundial, Crise de 29, Totalitarismos, Segunda Guerra Mundial, Guerra
Fria, Ditadura Civil/Militar no Brasil, Nova República no Brasil.
Os conceitos básicos da Sociologia. As especificidades da ciência social. A teoria
social clássica. A formação do Estado e as relações de poder. A relação entre Estado
e Sociedade. O papel dos sujeitos na manutenção e ressignificação do poder. As
principais questões sociológicas contemporâneas. A relação entre natureza e cultura;
Introdução ao pensamento filosófico: mito e Filosofia; O “Milagre grego”; período présocrático; período clássico; escolas helênicas; filosofias e culturas africanas; a
permanência dos mitos nas culturas contemporâneas. Ética e seus desdobramentos
pessoais e profissionais; Política; organizações da sociedade; Bioética. Alteridade,
diferença e políticas de inclusão social. Filosofia, trabalho e tecnologia; Dilemas éticos
da sociedade tecnológica; Sociedade e relações humanas; Alteridade e diferença;
Trabalho e subjetividade; Alienação e coisificação do sujeito; O humano e o trabalho; a
relação do trabalho com a natureza; argumentação e comunicação: linguagem, sentido
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e significado; Lógica e argumentação. Desdobramentos e relação ética, política e
sociedade; Ontologia, metafísica e subjetividade: o problema do “quem sou eu”; Teoria
do conhecimento e composição do saber; Filosofia da ciência; Fenomenologia e
positivismo; Saber e Poder; Filosofia e psicologia.
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Janeiro: Paz e Terra, 1997.
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FIGUEIREDO, V (org). Filosofia: temas e percursos. São Paulo: Berlendis &
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Companhia das Letras, 1995.
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Prentice Hall, 2009.
OLIVEIRA, U. Agricultura camponesa no Brasil. São Paulo: Contexto, 1996.
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Martins Fontes, 1983.
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1999.
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CASTRO, C. A. P. Sociologia geral. São Paulo: Atlas, 2000.
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. Petrópolis: Vozes, 1994.
CHARTIER, Roger. A História cultural: entre práticas e representações. Lisboa/Rio
de Janeiro: Difel/ Bertrand do Brasil, [1990].
CURRAN, Mark. História do Brasil em cordel. São Paulo: Edusp, 2001.
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DUARTE, Geni Rosa. O jornal na sala de aula. 7º Congresso de Educação para o
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ANEXO I
Instalações e Equipamentos
Laboratórios:
1. Laboratório de Processamento de Alimentos:
2. Laboratório Multidisciplinar: Química, Física, Biologia e Microbiologia
Lista de Equipamentos e Materiais:
1º ANO
Equipamento

Preço
Unitário

Quantidade

Total

Agitador Magnético Com Aquecimento Cap 10 L

R$2,152.87

2

R$4,305.74

R$380.00

2

R$760.00

Agitador de Tubos Tipo Vórtex

R$1,985.03

2

R$3,970.06

Balança analítica

R$4,735.00

2

R$9,470.00

Balança Semi-analítica 0,01g, Cap. 4.100g

R$3,666.05

2

R$7,332.10

Banho Termostático Com Bomba Para
Circulação

R$2,921.60

1

R$2,921.60

R$679.25

1

R$679.25

Capela de Exaustão de Gases - Grande - Porta
de Vidro - Dim. Ex. 150x75x188 cm - Centrífugo
FS3 (1/3CV - 3390 RPM) - Biv.

R$2,250.00

1

R$2,250.00

Chapa Aquecedora 400x300

R$2,773.80

2

R$5,547.60

Centrífuga de bancada sem refrigeração.
Velocidade máxima 6000 rpm.

R$ 9,898.00

1

R$ 9,898.00

Estufa de secagem com circulação e renovação
de ar.

R$10,824.00

1

R$10,824.00

Destilador de Agua em Inox Tipo Pilsen

R$3,080.00

2

R$6,160.00

Medidor de pH microprocessado de Bancada

R$1,485.00

2

R$2,970.00

Medidor de pH microprocessado Portátil

R$1,726.03

2

R$3,452.06

Geladeira / Refrigerador Frost Free 352 Litros

R$1,342.15

2

R$2,684.30

Deionizador de Água vazão 100L/H 86 X 14CM
BIV.AUT

R$882.00

1

R$882.00

Fogão de Piso 4 Bocas com Acendimento
Automático e Vidro da Porta do Forno Biv.

R$601.84

1

R$601.84

Forno de Microondas 38 L

R$770.04

1

R$770.04

Agitador Magnético Sem Aquecimento Cap 5 L

Banho ultrassônico cap. 2,5 L
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Liquidificador com capacidade 2L 900W

R$143.50

2

R$287.00

Termômetro digital portátil

R$351.50

2

R$703.00

Termômetro digital portátil tipo espeto

R$76.00

5

R$380.00

Freezer vertical 145 L

R$1,108.72

1

R$1,108.72

Sistema de Purificação de Água Osmose
reversa

R$5,616.49

1

R$5,616.49

SUBTOTAL

R$83,573.80
Vidraria

Preço
Unitário

Quantidade

Total

Balão Volumétrico em Vidro borosolicato 10 mL

R$16.15

10

R$161.50

Balão Volumétrico em Vidro borosolicato 25 mL

R$18.05

10

R$180.50

Balão Volumétrico em Vidro borosolicato 50 mL

R$17.10

10

R$171.00

Balão Volumétrico em Vidro borosolicato 100 mL

R$18.05

10

R$180.50

Balão Volumétrico em Vidro borosolicato 250 mL

R$27.55

10

R$275.50

Balão Volumétrico em Vidro borosolicato 500 mL

R$30.40

10

R$304.00

Balão Volumétrico em Vidro borosolicato 1000
mL

R$50.35

5

R$251.75

Balão Volumétrico em Vidro borosolicato 2000
mL

R$72.20

5

R$361.00

Bastão de vidro Maciço, pontas polidas,
medidas Diâmetro de 8 x 300 mm

R$3.00

30

R$90.00

Béquer em Vidro borosolicato, forma baixa,
graduado, volume de 50 ml

R$5.70

10

R$57.00

Béquer em Vidro borosolicato, forma baixa,
graduado, volume de 25 ml

R$5.70

10

R$57.00

Béquer em Vidro borosolicato, forma baixa,
graduado, volume de 150 ml

R$4.75

10

R$47.50

Béquer em Vidro borosolicato, forma baixa,
graduado, volume de 250 ml

R$5.70

10

R$57.00

Béquer em Vidro borosolicato, forma baixa,
graduado, volume de 400 ml

R$6.65

10

R$66.50

Béquer em Vidro borosolicato, forma baixa,
graduado, volume de 600 ml

R$7.60

10

R$76.00

Béquer em Vidro borosolicato, forma baixa,
graduado, volume de 1000 ml

R$14.25

5

R$71.25

Béquer em Vidro borosolicato, forma baixa,
graduado, volume de 2000 ml

R$26.60

5

R$133.00

Béquer em Vidro borosolicato, forma baixa,

R$5.70

10

R$57.00

99

graduado, volume de 10 ml
Béquer em Vidro borosolicato, forma baixa,
graduado, volume de 500 ml

R$13.30

10

R$133.00

Béquer em Vidro borosolicato, forma baixa,
graduado, volume de 100 ml

R$4.75

10

R$47.50

Bureta graduada de vidro 25 mL

R$90.25

5

R$451.25

Bureta graduada de vidro 50 mL

R$100.70

5

R$503.50

Frasco tipo Erlenmeyer boca estreita em Vidro
borosolicato, graduado, volume de 25 ml

R$8.00

20

R$160.00

Frasco tipo Erlenmeyer boca estreita em Vidro
borosolicato, graduado, volume de 50 ml

R$5.70

20

R$114.00

Frasco tipo Erlenmeyer boca estreita em Vidro
borosolicato, graduado, volume de 125 ml

R$6.65

20

R$133.00

Frasco tipo Erlenmeyer boca estreita em Vidro
borosolicato, graduado, volume de 250 ml

R$6.65

20

R$133.00

Frasco tipo Erlenmeyer boca estreita em Vidro
borosolicato, graduado, volume de 500 ml

R$10.45

20

R$209.00

Frasco tipo Erlenmeyer boca estreita em Vidro
borosolicato, graduado, volume de 1000 ml

R$20.90

10

R$209.00

Frasco tipo Erlenmeyer boca estreita em Vidro
borosolicato, graduado, volume de 2000 ml

R$40.85

5

R$204.25

Frasco Kitazatto em Vidro borosolicato,
graduado, saída superior, volume de 500 ml

R$35.15

5

R$175.75

Frasco Kitazatto em Vidro borosolicato,
graduado, saída superior, volume de 1000 ml

R$49.90

5

R$249.50

Frasco Kitazatto em Vidro borosolicato,
graduado, saída superior, volume de 2000 ml

R$133.30

5

R$666.50

Funil analítico haste curta 30 mL

R$5.70

10

R$57.00

Funil analítico haste curta 60 mL

R$6.65

10

R$66.50

Funil analítico haste curta 125 mL

R$9.50

10

R$95.00

Funil analítico haste longa 30 mL

R$6.65

10

R$66.50

Funil analítico haste longa 60 mL

R$8.55

10

R$85.50

Funil analítico haste longa 125 mL

R$11.40

10

R$114.00

Funil de Buchner, porcelana, diam.90 mm, cap.
230 ml

R$81.70

5

R$408.50

Funil de separação tipo pêra 250 mL

R$65.55

10

R$655.50

Funil de separação tipo pêra 500 mL

R$88.35

10

R$883.50

Funil de separação tipo pêra 1000 mL

R$116.85

10

R$1,168.50
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Pipeta graduada 1mL

R$3.80

10

R$38.00

Pipeta graduada 2 mL

R$3.80

10

R$38.00

Pipeta graduada 5 mL

R$3.80

10

R$38.00

Pipeta graduada 10 mL

R$3.80

10

R$38.00

Pipeta graduada 20 mL

R$6.65

10

R$66.50

Pipeta graduada 50 mL

R$7.60

10

R$76.00

Pipeta volumétrica 10 mL

R$12.35

10

R$123.50

Pipeta volumétrica 15 mL

R$19.00

10

R$190.00

Pipeta volumétrica 20 mL

R$17.10

10

R$171.00

Pipeta volumétrica 25 mL

R$18.05

10

R$180.50

Pipeta volumétrica 50 mL

R$23.75

10

R$237.50

Pipeta volumétrica 100 mL

R$48.45

10

R$484.50

Placa de Petri de vidro Neutro 60x15mm.

R$4.75

20

R$95.00

Placa de Petri de vidro Neutro 80x15mm.

R$4.75

20

R$95.00

Placa de Petri de vidro Neutro 100x15mm.

R$5.70

20

R$114.00

Tubo de ensaio em vidro com tampa de rosca
13x100 mm

R$1.90

30

R$57.00

Tubo de ensaio em vidro com tampa de rosca
16x100 mm

R$1.90

30

R$57.00

Tubo de ensaio em vidro com tampa de rosca
16x150 mm

R$1.90

30

R$57.00

Tubo de ensaio em vidro com tampa de rosca
18x150 mm

R$2.85

30

R$85.50

Tubo de ensaio em vidro com tampa de rosca
18x180 mm

R$2.85

30

R$85.50

Tubo de ensaio em vidro com tampa de rosca
25x150 mm

R$5.70

30

R$171.00

Tubo de ensaio em vidro com tampa de rosca
25x200 mm

R$5.70

30

R$171.00

Tubo de ensaio em vidro sem tampa 13x100
mm - caixa com 250 pcs

R$51.30

1

R$51.30

Tubo de ensaio em vidro sem tampa 16x150
mm - caixa com 100 pcs

R$42.75

1

R$42.75

Conjunto de panelas 13peças antiaderente

R$149.51

1

R$149.51

Dessecador de Vidro Completo - 210mm - Com
Fundo, Tampa com Luva e Disco de Porcelana

R$450.00

5

R$2,250.00
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Conjunto lavador de pipetas em PVC
capacidade: 150 pipetas de 10 ml ou 250
pipetas de 5 ml;
Diâmetro de 150 mm; Altura total: 680 mm.

R$370.50

2

R$741.00

Cadinho de porcelana forma alta 45 mL

R$18.88

20

R$377.60

Cadinho de porcelana forma baixa 50 mL

R$20.39

20

R$407.80

Gral em Porcelana com Pistilo 100 mL

R$26.52

10

R$265.20

Gral em Porcelana com Pistilo 305 mL

R$48.75

5

R$243.75

Proveta em vidro com base em propileno 5 mL

R$9.66

10

R$96.60

Proveta em vidro com base em propileno 10 mL

R$9.66

10

R$96.60

Proveta em vidro com base em propileno 25mL

R$9.66

10

R$96.60

Proveta em vidro com base em propileno 50 mL

R$11.20

10

R$112.00

Proveta em vidro com base em propileno 100
mL

R$12.56

10

R$125.60

Proveta em vidro com base em propileno 200
mL

R$27.92

10

R$279.20

Proveta em vidro com base em propileno 500
mL

R$33.53

5

R$167.65

Proveta em vidro com base em propileno 250
mL

R$27.92

10

R$279.20

Proveta em vidro com base em propileno 1000
mL

R$55.85

5

R$279.25

Proveta em vidro com base em propileno 2000
mL

R$97.74

5

R$488.70

SUBTOTAL

R$18,807.56

TOTAL

R$102,381.36
2º ANO
Equipamento

Preço
Unitário

Quantidade

Total

Bloco Kjeldahl micro-digestor de proteínas

R$4,271.79

1

R$4,271.79

Destilador de nitrogênio / proteína

R$4,509.49

1

R$4,509.49

Forno Mufla

R$4,700.00

1

R$4,700.00

Estufa a vácuo

R$19,668.86

1

R$19,668.86

Estufa bacteriológica 450X400X450

R$5,123.63

1

R$5,123.63

R$413.59

1

R$413.59

R$4,482.32

1

R$4,482.32

Batedeira planetária 400 w
Dessecador com Porta de Vidro Temperado
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Espectrofotômetro UV-visível 325 – 1000 nm

R$12,472.00

1

R$12,472.00

R$89.90

1

R$89.90

Mesa / Bancada de Apoio 100% em Aço
Inoxidável (200x70x80cm)

R$1,223.15

1

R$1,223.15

Manta Aquecedora Capacidade 1000 L

R$510.00

1

R$510.00

Processador de alimentos 800W

R$351.91

1

R$351.91

Analisador da Atividade de Água

R$72,297.01

1

R$72,297.01

Analisador de Umidade por Infravermelho

R$5,222.15

1

R$5,222.15

Paquímetro Digital C/ Visor LCD E Saída Rs232- Aco Inox - Fx. 0 A 6" / 0 A 150 Mm

R$2,741.67

1

R$2,741.67

Aparelho extrator de lipídios soxhlet

R$8,578.51

1

R$8,578.51

Refratômetro digital portátil

R$3,000.00

1

R$3,000.00

Microscópios ópticos binoculares

R$2,650.00

8

R$21,200.00

Autoclave vertical 50 L

R$6,414.40

1

R$6,414.40

Bomba à vácuo

R$3,082.33

1

R$3,082.33

Bureta Digital- Cap. 50ml - C/Adaptador De 33,
38 E 45mm

R$2,896.12

1

R$2,896.12

Centrífuga Refrigerada Ultra Speed
microprocessada de bancada. Temperatura de 10°C a 40°C. Velocidade até 15.000 RPM

R$ 38,114.00

1

R$ 38,114.00

Texturômetro

R$144,800.00

1

Conjunto de Talheres 72 peças

TOTAL

R$144,800.00
R$366,162.83

3º ANO
Equipamento

Preço Unitário

Quantidade

Total

Determinador de fibra

R$13,674.00

1

R$13,674.00

Evaporador rotativo a vácuo

R$11,212.60

1

R$11,212.60

Incubadora Tipo Shaker Agitacao Orbital

R$18,810.00

1

R$18,810.00

Mesa Agitadora Orbital Horizontal

R$7,826.60

1

R$7,826.60

Refratômetro digital de bancada

R$35,490.00

1

R$35,490.00

Capela De Fluxo Laminar Vertical - vel. do ar
0.45M/S +- 20% - DIM.INT.808X652X652

R$11,732.04

1

R$11,732.04

Câmara incubadora de BOD

R$7,998.33

1

R$7,998.33

R$675.00

1

R$675.00

R$58,604.40

1

R$58,604.40

Seladora com pedal e temporizador larg 40cm
Colorímetro
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Contador de colônias eletrônico

R$1,916.15

1

R$1,916.15

Moinho multiuso para fertilizantes grãos e uso
múltiplo

R$6,554.67

1

R$6,554.67

R$2,731.88

1

R$2,731.88

R$128,976.76

1

R$128,976.76

R$4,930.56

1

R$4,930.56

Forno Industrial Elétrico 90x90cm
Liofilizador
Homogeneizador/Triturador c/ Copo 500 ml
TOTAL

R$311,132.99
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ANEXO II

Plano de Ação para Permanência e Êxito dos Estudantes do Curso em
Agroindústria - PROEJA
Ação

Objetivo

Estratégias

Resultados
Esperados

Mapeamento e
diagnóstico da
escolarização e das
experiências de
trabalho dos
estudantes.

Compreender a
realidade dos jovens
e adultos
trabalhadores que
retornam à condição
de estudantes no
PROEJA.

Utilização de
metodologias de
investigação que tem
como base a
oralidade e as
narrrativas
biográficas.
Identificação do
tempo e das
condições de vida
escolar.
Pesquisa da jornada
e das condições de
trabalho;
remuneração; tempo
livre para o estudo
fora da sala de aula;
turno/horário de
trabalho; relações
com os
empregadores; e as
condições de
desemprego ou
subemprego já
vividas.

Visibilidade das
histórias dos
estudantes.

Identificação e
utilização dos
conceitos
relacionados ao
trabalho dos
estudantes.

Oferta de aulas e
atividades
pedagógicas
baseadas no
desenvolvimento
local e regional;
Adequação do curso
às singularidades
dos estudantes;
Adaptação de
horários de aula e
calendário escolar
para atender as
peculiaridades dos
estudantes.

Estruturação do
Currículo a partir do
tema Trabalho

Produzir práticas de
ensino baseada na
Proposta Curricular
do Curso.
Relacionar os
conhecimentos
científicos com a
cultura dos
estudantes.

Construção de
planejamentos e
propostas
metodológicas
participativas.

Sensibilização dos
servidores que atuam
no curso.
Produção de práticas
pedagógicas que
discutam e reflitam
sobre os sonhos, as
esperanças e as
dificuldades
enfrentadas por
esses estudantes.
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Fomento dos
processos de
formação profissional

Contribuir para a
formação dos
docentes que atuam
no Proeja nos temas
da Educação Básica,
da Educação
Profissional e na
Educação de Jovens
e Adultos.

Formação dos
profissionais
envolvidos, em
diferentes níveis,
baseada na revisão
dos conceitos da
EJA, nas diretrizes e
políticas públicas
para esse campo e
na própria
organização
curricular integrada.

Especialização dos
docentes na EJA
articulada à
Educação
Profissional.

Oferta de bolsas e
auxílios estudantis

Proporcionar ao
estudante um apoio
financeiro para
manutenção de seus
estudos.

Assessoramento da
bolsa para
estudantes do
PROEJA;
Acompanhamento
das inscrições dos
estudantes nos
editais de auxílio
alimentação;
transporte;

Assistência ao
estudante no âmbito
do curso PROEJA.

Previsão e
organização de
Instalações e
Infraestrutura

Oferecer condições
estruturais para os
estudantes do curso.

Aquisição de material
didáticos e outros de
interesse do curso;
Ampliação do acervo
das bibliotecas e de
laboratórios de
materiais que
atendam ao curso;
Criação de um
espaço de
convivência;
Segurança no
Campus;
Assessoramento na
organização dos
deslocamentos dos
estudantes.

Acesso aos materiais
didáticos;
Disponibilidade de
espaços e tempos de
convivência que
possam ser
realizados no
coletivo.
Identificação de
linhas de ônibus e
empresas que
possam atender os
estudantes.

Manter
semestralmente
Visitas Técnicas a
empresas e/ou feiras,
que atendam aos
interesses do curso.
Organizar atividades
culturais internas e
externas.
Organizar atividades

Enriquecer as
experiências culturais
para os estudantes.

Propiciar atividades
esportivas e culturais
extracurriculares

Ampliar a oferta de
atividades culturais e
esportivas.

Assessoramento nos
pedidos de
segurança por parte
da Guarda Municipal
no Campus.
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esportivas de
interesse do público
do Proeja.
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ANEXO III

Programa de Formação Continuada para os Docentes

Participar de espaços de discussões, no Campus e em outros espaços
institucionais, que tenham como tema o Planejamento, Metodologia de Ensino
e Modelos de Avaliação na execução de projetos integradores para o
desenvolvimento da prática pedagógica com jovens e adultos;
Envolver-se na elaboração, organização e participação de eventos e propostas
de cursos a fim de apropriar-se dos saberes da área;
Realizar, quando possível, cursos de extensão, de aperfeiçoamento e de
especialização que discutam a Educação Profissional interligada à Educação
Básica e a Educação de Jovens e Adultos;
Participar, quando possível, de cursos strictu sensu e lato sensu na área.
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ANEXO IV

REGULAMENTO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DO CURSO TÉCNICO
EM AGROINDÚSTRIA – PROEJA DE ACORDO COM REGULAMENTO DE
ESTÁGIOS DO IFPR

CAPÍTULO I
DO ESTÁGIO
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o - O Curso Técnico em Agroindústria - PROEJA - não requer, em caráter
obrigatório, a realização do estágio supervisionado, dada a natureza da
atividade profissional do egresso, bem como a metodologia utilizada para o
desenvolvimento e aplicação da organização curricular do curso, estruturada
para o desenvolvimento das competências profissionais.

Parágrafo único - Embora não seja obrigatório, será incentivada a realização de
estágios vivenciais na área da Agroindústria. Os estágios representam
atividades formativas e poderão ser certificados pelo curso.

SEÇÃO II
DA MATRÍCULA
Art. 2o - O Estágio, para ser validado, dependerá do cumprimento das demais
exigências previstas neste regulamento.

SEÇÃO III
DA DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA
Art. 3o - O Estágio não terá duração mínima. Contudo, será validada a carga
horária máxima de 300 horas, como atividades formativas.
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§ 1o - Deverão ser respeitados os limites de cargas horárias de até 6 horas
diárias e de até 30 horas semanais.
§ 2o - A jornada de estágio em períodos de recesso escolar poderá ser
ampliada e estabelecida de comum acordo entre o estagiário e a parte
concedente do estágio, sempre com a interveniência da Coordenação do
Curso, por meio do professor orientador.
§ 3o - É vedada a realização de atividade de estágio em horário de outras
atividades em que o estudante esteja comprometido na instituição.

DA OFERTA DE ESTÁGIO
DO CAMPO DE ESTÁGIO
CAPÍTULO II
SEÇÃO I
Art. 4o - O Estágio desenvolver-se-á, prioritariamente, em instituições,
empresas públicas ou privadas que desenvolvam ações concorrentes ao
propósito de agregação de valor no processo de formação do estudante.
§ 1o - Os profissionais autônomos poderão ser equiparados às instituições para
efeito de oferta de estágio, estando obrigados à observância das condições
estabelecidas para caracterização dos campos de estágio.
§ 2o - Compete ao estudante buscar e propor o local de realização do Estágio.

SEÇÃO II
Art. 5o - São condições para a caracterização e definição dos campos de
estágio, a apresentação de:

DAS CONDIÇÕES PARA CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO
I. Termo de Convênio entre IFPR e a unidade convenente;
II. Ficha Cadastral da unidade convenente;
III. Termo de Compromisso de Estágio entre IFPR, a unidade convenente e o
estagiário;
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IV. Projeto de Estágio, do qual constará a identificação do campo de estágio,
identificação do aluno estagiário, período e horário do estágio, objetivos e
atividades a serem desenvolvidas, elaborado pelo estagiário de acordo com o
orientador no campo de estágio e com o professor orientador.
§ 1o - O Termo de Convênio será assinado em duas vias, devendo ser
digitado.
§ 2o - O Termo de Compromisso de Estágio será assinado em quatro vias.
§ 3o - A pessoa física ou jurídica onde se desenvolverá o estágio deverá
apresentar profissional para a orientação do aluno estagiário no campo de
trabalho, cuja formação seja compatível com as atividades especificadas no
projeto de estágio.

CAPÍTULO III
DOS PARTÍCIPES
SEÇÃO I
DO ALUNO ESTAGIÁRIO
Art. 6o - Compete ao estudante:
I- Encaminhar a documentação indicada nos incisos I a IV do art. 5o, para
caracterização do campo de estágio, com antecedência mínima de 20 dias do
início das atividades e dentro do prazo estabelecido em calendário escolar;
II- Apresentar relatório final de estágio, por escrito, de acordo com as normas
do IFPR, até o final do semestre letivo no qual pretenda validar o estágio;
III- Apresentar, anexo ao relatório, ficha de avaliação preenchida em que
conste a avaliação emitida pelo orientador no campo de estágio, sob carimbo;

Parágrafo único - A não apresentação destes documentos implicará no não
reconhecimento, pelo Curso, do Estágio do estudante.

SEÇÃO II
DA ORIENTAÇÃO DO ESTÁGIO
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Art. 7o - A orientação do estágio dar-se-á na modalidade semidireta por
professor orientador, escolhido pelo aluno dentre os professores do colegiado
do curso.
Art. 8o - Dar-se-á na modalidade direta por orientador do campo de estágio.

CAPÍTULO IV
DA INTERRUPÇÃO E APROVAÇÃO DO ESTÁGIO
SEÇÃO I
DA INTERRUPÇÃO DE ESTÁGIO
Art. 9° - Poderá o estudante requerer a suspensão do estágio por meio de
documento escrito encaminhado ao professor–orientador e ao orientador no
campo de estágio.
Parágrafo único - A aceitação do pedido do estudante implicará no
encaminhamento de relatório e ficha de avaliação parcial, ficando o aluno
obrigado aos procedimentos constantes deste regulamento para validar a carga
horária e aproveitamento mínimos para aprovação no estágio.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Orientadora de
Estágio, cabendo recurso de suas decisões ao Colegiado do Curso Técnico em
Agroindústria - PROEJA.

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO
TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA - PROEJA

CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES
Art. 1° - As Atividades Complementares se constituem como parte integrante
do currículo do Curso Técnico em Agroindústria - PROEJA.
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§1° - As Atividades Complementares deverão ser desenvolvidas dentro do
prazo de conclusão do curso, conforme definido em seu Projeto Pedagógico,
sendo componente curricular obrigatório para a formação do aluno.
§2° - Caberá ao estudante participar de Atividades Complementares que
privilegiem a construção de comportamentos sociais, humanos, culturais e
profissionais. Tais atividades serão adicionais às demais atividades escolares e
deverão contemplar os grupos de atividades descritos neste Regulamento.
Art. 2° - As Atividades Complementares têm por objetivo enriquecer o processo
de ensino-aprendizagem, privilegiando:
I. atividades de complementação da formação social, humana e cultural;
II. atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo;
III. atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional.
.
CAPÍTULO II
DO LOCAL E DA REALIZAÇÃO
Art. 3° - As Atividades Complementares poderão ser desenvolvidas no próprio
IFPR

ou

em

organizações

públicas

e

privadas,

que

propiciem

a

complementação da formação do estudante, assegurando o alcance dos
objetivos previstos nos Artigos 1° e 2° deste Regulamento.
Parágrafo único - As Atividades Complementares deverão ser realizadas
preferencialmente em horários diferentes do horário de aula do estudante, não
sendo justificativa para faltas nas atividades curriculares.

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES
SEÇÃO I
DO COORDENADOR DO CURSO
Art. 4° - Ao Coordenador do Curso compete:
I.

indicar o professor responsável por coordenar as ações das Atividades
Complementares no âmbito do curso;
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II.

propiciar condições para o processo de avaliação e acompanhamento
das Atividades Complementares;

III.

supervisionar o desenvolvimento das Atividades Complementares;

IV.

definir, ouvido o Colegiado de Curso, para as atividades relacionadas no

artigo 12, procedimentos de avaliação e pontuação para avaliação de
Atividades Complementares em consonância com o Projeto Pedagógico do
Curso;
IV.

validar, ouvido o Colegiado de Curso, as atividades curriculares que
poderão

ser

consideradas

Atividades

Complementares,

em

consonância com o Projeto Pedagógico do Curso;
V.

julgar, ouvido o Colegiado de Curso, a avaliação das Atividades
Complementares não previstas neste Regulamento.

SEÇÃO II
DO COLEGIADO DO CURSO
Art. 5° - Ao Colegiado do Curso compete:
I.

propor ao Coordenador do Curso, para as atividades relacionadas no
artigo 12, procedimentos de avaliação e pontuação para avaliação de
Atividades Complementares, em consonância com o Projeto Pedagógico
do Curso;

II.

propor ao Coordenador do Curso a avaliação das Atividades
Complementares não previstas neste Regulamento.

SEÇÃO III
DO PROFESSOR RESPONSÁVEL
Art. 6° - Ao professor responsável pelas Atividades Complementares compete:
I.

analisar e validar a documentação das Atividades Complementares
apresentadas

pelo

estudante,

levando

em

consideração

este

Regulamento;
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II.

avaliar e pontuar as Atividades Complementares desenvolvidas pelo
estudante, de acordo com os critérios estabelecidos, levando em
consideração a documentação apresentada;

III.

orientar o estudante quanto à pontuação e aos procedimentos relativos

às Atividades Complementares;
IV.

fixar e divulgar locais, datas e horários para atendimento aos

estudantes;
V.

controlar e registrar as Atividades Complementares desenvolvidas pelo

estudante, bem como os procedimentos administrativos inerentes a essa
atividade;
VI.

encaminhar à Secretaria Acadêmica, o resultado da comprovação e da

avaliação das Atividades Complementares;
VII.

participar das reuniões necessárias para a operacionalização das ações

referentes às Atividades Complementares.

SEÇÃO IV
DO ESTUDANTE
Art. 7° - Aos estudantes do Curso Técnico em Agroindústria – PROEJA,
compete:
I.

informar-se sobre o Regulamento e as atividades oferecidas dentro ou

fora do IFPR que propiciem pontuações para Atividades Complementares;
II.

inscrever-se e participar efetivamente das atividades;

III.

solicitar a comprovação e a avaliação em Atividades Complementares,

conforme prevê este Regulamento;
IV.

providenciar a documentação comprobatória, relativa à sua participação

efetiva nas atividades realizadas;
V.

entregar a documentação necessária para a pontuação e a avaliação

das Atividades Complementares;
VI.

arquivar

a

documentação

comprobatória

das

Atividades

Complementares e apresentá-la sempre que solicitada;
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Parágrafo único - A documentação a ser apresentada deverá ser devidamente
legitimada pela Instituição emitente, contendo carimbo e assinatura ou outra
forma de avaliação e especificação de carga horária, período de execução e
descrição da atividade.
CAPÍTULO IV
DO PROCESSO DE COMPROVAÇÃO
Art. 8° - O estudante deverá protocolar junto ao professor responsável a
entrega da documentação comprobatória para avaliação em Atividades
Complementares, no momento que julgar ter os pontos necessários para
avaliação.
Parágrafo único - A documentação comprobatória deverá ser entregue até a
data limite prevista divulgada pela coordenação do curso;
Art. 9° - A comprovação e a avaliação em Atividades Complementares deverão
ser realizadas até a data limite para finalização do curso;
Art.

10

-

Não

haverá

dispensa

ou

convalidação

das

Atividades

Complementares.
CAPÍTULO V
DA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Art. 11 - Na avaliação das Atividades Complementares, desenvolvidas pelo
estudante, serão considerados:
I.

a compatibilidade e a relevância das atividades desenvolvidas, de

acordo com o Regulamento, e os objetivos do curso;
II.

o total de horas dedicadas à atividade.

Parágrafo único - Somente será considerada, para efeito de pontuação, a
participação em atividades desenvolvidas a partir do ingresso do estudante no
curso.
Art. 12 - Poderão ser validadas como Atividades Complementares:
Grupo 1 - Atividades de complementação da formação social, humana e
cultural, estando inclusas: atividades esportivas - participação nas atividades
esportivas;

cursos de língua estrangeira – participação com aproveitamento

em cursos de língua estrangeira; participação em atividades artísticas e
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culturais, tais como: banda marcial, camerata de sopro, teatro, coral,
radioamadorismo e outras;

participação efetiva na organização de exposições

e seminários de caráter artístico ou cultural;

participação como expositor em

exposição artística ou cultural.
Grupo 2 - Atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo, estando
inclusas: participação efetiva em Diretórios e Centros Acadêmicos, entidades
de Classe, Conselhos e Colegiados internos à Instituição; participação efetiva
em trabalho voluntário, atividades comunitárias, associações de bairros,
brigadas de incêndio e associações escolares; participação em atividades
beneficentes; atuação como instrutor em palestras técnicas, seminários, cursos
da área específica, desde que não remunerados e de interesse da sociedade;
participação em projetos de extensão, não remunerados, e de interesse social.
Grupo 3 - Atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação
profissional, estando inclusas: participação em cursos extraordinários da sua
área de formação, de fundamento científico ou de gestão; participação em
palestras, congressos e seminários técnico-científicos;

participação como

apresentador de trabalhos em palestras, congressos e seminários técnicocientíficos; participação em projetos de iniciação científica e tecnológica,
relacionados com o objetivo do Curso; participação como expositor em
exposições

técnico-científicas; participação

efetiva

na

organização

de

exposições e seminários de caráter acadêmico; estágio não obrigatório na área
do curso; trabalho com vínculo empregatício, desde que na área do
curso; trabalho como empreendedor na área do curso; participação em
visitas técnicas organizadas pelo Campus; participação em Empresa Júnior,
Hotel

Tecnológico,

Incubadora

Tecnológica; participação

em

projetos

multidisciplinares ou interdisciplinares.
§1° - Os estágios previstos referem-se a estágios de característica opcional por
parte do discente (estágio não obrigatório).
§2° - Os projetos multidisciplinares ou interdisciplinares referem-se àqueles de
característica opcional por parte do discente, não previstos no currículo do
curso do aluno. Os projetos de ensino não poderão ser pontuados em
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Atividades Complementares, por já possuírem carga horária e registro de
conceitos.
CAPÍTULO VI
DA PONTUAÇÃO
Art. 13 - As Atividades Complementares serão avaliadas e pontuadas segundo
a carga horária ou por participação efetiva dos estudantes nas atividades
apresentadas, atendendo ao disposto no parágrafo único do Art. 7° deste
Regulamento.
Parágrafo único - As atividades que se enquadram em mais de um item serão
pontuadas por aquele que propiciar maior pontuação.
Art. 14 - O estudante deverá participar de atividades que contemplem os 3
Grupos listados no Artigo 12 deste Regulamento, completando no mínimo 60
horas total.
Art. 15 -

Caberá ao Colegiado de Curso propor ao Coordenador do Curso a

definição da avaliação e da pontuação referente as horas apresentadas,
respeitados os Artigos 14.

CAPÍTULO VII
DA AVALIAÇÃO
Art. 16 - Será considerado aprovado o estudante que, na avaliação, obtiver
pelo menos 60 horas de Atividades Complementares.
Parágrafo único - Para fins de registro acadêmico constará no histórico escolar
do estudante apenas o conceito “aprovado” ou “reprovado” em Atividades
Complementares, não sendo registrado o número de pontos que o aluno
auferiu para obtenção de tal conceito.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 18 - Os casos omissos neste Regulamento serão tratados pela
Coordenação do Curso, por meio da análise de requerimento protocolado na
Secretaria Acadêmica.
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