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1 - APRESENTAÇÃO 

 

Esta Proposta Pedagógica integra a Reorganização Curricular do Ensino Médio 

no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional(9394/96) elege, dentre seus 

princípios, a integração da Educação Profissional às diferentes formas de educação, ao 

trabalho, à ciência e à tecnologia; como também a integração da educação profissional 

com o processo produtivo, com a produção de conhecimentos e com o desenvolvimento 

científico-tecnológico, criando a possibilidade legal e necessária aos jovens brasileiros 

de assegurar-lhes a formação geral e o desenvolvimento da habilitação profissional 

técnica no Ensino Médio.  

O Decreto 2.208 de 17 de abril de 1997, estabelecendo uma restrição à lei maior 

– LDB, ao regulamentar a Educação Profissional, impossibilitou qualquer perspectiva 

profissionalizante no Ensino Médio, restringindo sua oferta às instituições federais de 

educação tecnológica e aos Centros Estaduais de Educação Profissional. Este fato 

provocou a redução significativa das matrículas na Educação Profissional da rede 

pública, legando ao Ensino Médio uma expansão aquém das expectativas.  

A configuração desse modelo de Educação Profissional, apresentada pelo 

Parecer CNE/CEB Nº 04, de 05 de outubro de 1999, que institui as Diretrizes Curriculares 

da Educação Profissional de Nível Técnico, embora justifique essa concepção como 

representação da superação dos enfoques assistencialista e economicista da Educação 

Profissional, bem como do preceito social que a desvaloriza, não conseguiu superar o 

dualismo entre educação geral e educação profissional, reforçado pelo Decreto 2.208/97.   

O Decreto 5.154, de 23 de julho de 2004, consolida um processo de amplo 

debate sobre o Ensino Médio e a Educação Profissional que coloca tal etapa/modalidade 

de ensino no marco da política pública de Estado. Ao mesmo tempo em que revoga o 

Decreto 2.208, de 17 de abril de 1997, resgata o princípio de integração do Ensino Médio 

com a Educação Profissional, contido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

- LDB.  
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A concepção da formação de sujeitos autônomos e tecnicamente capazes de 

responder às demandas da base científico-digital-molecular da produção expressa na 

Proposta do Anteprojeto de Lei Orgânica da Educação Profissional e Tecnológica inspira 

a proposta curricular do Ensino Médio Integrado da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal.  

Promover a formação geral do educando passa a significar, sobretudo, criar 

condições que lhe permitam interrogar-se a fim de que, possa interagir com o mundo 

de forma crítica e criativa como agente da sua própria história. 

Este Projeto Pedagógico foi fruto de um longo trabalho de informação e 

conscientização, desenvolvido ao longo do primeiro semestre de 2014, após análise 

curricular desta nova modalidade de ensino, buscando em reuniões com toda 

comunidade escolar e, sobretudo em uma campanha dedicada à tarefa de colher do 

corpo discente informações acerca do seu perfil e das suas reais expectativas face à 

nova realidade educacional que lhe é apresentada. 

Diante desse panorama, organizamos um cronograma para que todos pudessem 

participar- alunos, pais, professores, funcionários terceirizados, funcionários da SEDF 

e direção. Utilizamos métodos qualitativos, quantitativos, participativos e instrumentos 

tecnológicos para as coletas de dados. 

Durante as nossas coordenações coletivas foram trabalhados, com os 

professores, quais seriam os problemas que a escola estava enfrentando e as possíveis 

soluções para cada um, através das diversas sugestões que foram registradas para que 

se desse sequencia nas atividades.  

Convidamos os pais e alunos, para um encontro, num sábado pela manhã, para 

que fosse apresentada a teoria que embasa a construção coletiva do PPP, por meio de 

slides projetados no data-show. Esclarecidas as dúvidas, os pais e alunos se reuniram 

em pequenos grupos para que pudessem descrever ações do cotidiano que retratam 

os problemas apontados, bem como sugestões de ações para superar, minimizar ou 

até mesmo, eliminar tais problemas. Os pais e alunos eram orientados pela 

direção/supervisão e coordenação. Ao término da atividade os grupos apresentaram 

suas sugestões (ações), que foram devidamente registradas. Neste mesmo dia, os pais 

foram convidados a se dirigirem aos laboratórios de informática para responderam a 

um questionário (individual), que seria o perfil do aluno. 
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Um outro momento foi no dia de Avaliação Institucional (Inserida no Calendário 

Oficial), onde todos os segmentos da escola participaram, e foi utilizado para a coleta 

de dados para a construção do PPP. 

De posse de todo material, a equipe pedagógica utilizou as informações, 

buscando referências teóricos para fundamentar a produção já realizada. (Projeto 

Político Pedagógico- professor Carlos Mota e Orientação Pedagógica- Projeto Político 

Pedagógico –GDF).  Para a elaboração contamos com a ajuda de todo corpo docente 

e discente. Elencamos ações do cotidiano, as regras gerais, rotinas dos alunos, ações 

pedagógicas, projetos existentes ou não, como melhorar o dia a dia do aluno em tempo 

integral etc.  

Por fim, o material foi todo organizado, gerando a nossa identidade: o PPP. 

Documento construído coletivamente, retratando nossa realidade com o fazer e 

construir cotidianamente, tendo como objetivo maior: uma escola de qualidade para 

todos, que optam por nela estudar. 

A portaria nº 1.145, de 10 de outubro de 2016, institui Programa de Fomento às 

Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, em conformidade com as diretrizes 

apresentadas pela Medida Provisória no 746, de 22 de setembro de 2016, que visa 

apoiar a implementação da proposta pedagógica de escolas de ensino médio em tempo 

integral das redes públicas dos estados e do Distrito Federal. E diante desta 

oportunidade de inserção ao programa, passamos a trabalhar de acordo com o que 

rege a portaria citada: 

§ 5º - No caso das escolas em tempo integral em dois turnos, mencionadas no inciso IV, 

§ 1º do art. 7º, a carga horária mínima deverá ser de 2.100 (dois mil e cem) minutos 

semanais por turno, com um mínimo de 300 (trezentos) minutos de Língua Portuguesa, 

300 (trezentos) minutos semanais de Matemática e 300 (trezentos) minutos semanais 

para atividades da parte flexível. 

§ 6º - A proposta curricular das escolas participantes deve conter a parte flexível em 

conformidade com as legislações vigentes. 

 

No ano de 2016 o CEMI incluiu o Curso FIC- Assistente de Recursos Humanos, 

que de acordo com a proposta da SEE/DF é de oportunizar aos alunos do ensino médio 

um ensino que possibilite, ao mesmo tempo, a formação geral e o desenvolvimento da 
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habilitação profissional técnica.   A opção pela oferta do Curso de Ensino Médio 

Integrado na Área de Informática procura conjugar os interesses evidenciados pelos 

alunos a um nicho de mercado em franco desenvolvimento na Capital do País. 

 

 

2 - HISTÓRICO 

 

O Ensino Médio Integrado foi criado a partir de estudos efetuado por comissão 

para avaliar as mudanças na educação profissional geradas pelo Decreto Nº 5.154, de 

23/07/2004, instituída pela Ordem de Serviço Nº 42, de 21 de setembro de 2004. Sob 

comando da antiga Diretoria de Ensino Médio e Tecnológico – DENTEC, da 

Subsecretaria de Educação Pública da Secretaria de Educação, formada por membros 

do mesmo setor, e orientação do Ministério da Educação e Cultura – MEC em 2004. 

Para não confundir educação técnica com o processo de educação profissional, 

surgiu assim a articulação entre o Ensino Médio e a Educação Profissional, que consolida 

uma Proposta Pedagógica, que leva em consideração a preparação básica para o 

trabalho, oferecendo possibilidades aos jovens estudantes de construir competências 

laborais para o exercício profissional.  

Concluído o Plano de Curso em dezembro de 2005, após ter sido feito um estudo 

na área do Gama como pretendente à implantação. O Parecer CNE nº 277 de 20 de 

dezembro de 2005, torna real a possibilidade de implantação do Ensino Médio Integrado 

no Gama. 

O DODF nº 242, de 23/12/2005 publica o Edital nº 04 de 22/12/05 o 1º Processo 

Classificatório para ingresso de 160(cento e sessenta) alunos para compor 04(quatro) 

turmas no Centro de Ensino Médio Integrado – CEMI. Este funcionaria em espaço 

previamente destinado – O CEF 12. Desativado em dezembro de 2005 para tal 

finalidade, após sofrer uma reforma. 

O Memorando nº 650/2005-DRE/Gama/GAB de 27/12/2005, comunica às escolas 

de Ensino Fundamental, 8ª série, do Gama as inscrições no dia 02 a 06/01/2006, para 
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ingresso no EMI, marcando as provas para o dia 22/01/2006, nas instalações do CEM 

01 (CG). Obteve 515(quinhentos e quinze) inscritos. 

As 04(quatro) primeiras turmas iniciaram o ano letivo em 20 de fevereiro de 2006 

nas instalações PROVISÓRIAS do CEF 02 do Setor Sul do Gama. O turno integral 

justificado pela integralidade de modalidades (Educação Básica e Técnica) e o número 

de 19 disciplinas no primeiro ano do EMI, hoje ampliada para 20 com a inserção da 

disciplina de Espanhol. 

Em 15 de março de 2006, através da Portaria nº 094, publicada no D.O.D.F nº 053 

de 16/03/2006 aprova a criação do Ensino Médio Integrado a Educação Profissional do 

Gama, vinculada à Diretoria Regional do Gama. 

Em dezembro de 2006, Edital nº 005 de 20/11 /2006, DODF nº 224 de 23/11/2006, 

pág. 57, aconteceu o 2º Processo Seletivo para ingresso de aluno no ano de 2007. Houve 

540 inscritos para um número reduzido de turmas. As 125 vagas seriam compostas de 

acordo com o número de salas disponibilizadas pelo CEF 02, para a continuidade do 

CEMI nas mesmas instalações provisórias. 

No dia15/06 /2007, acontecia um ato público com alunos do CEMI até a Sede 

Oficial, CEF 12, onde todos abraçaram a escola e desenvolveram um projeto com 

fotografias do local, analisaram e emitiram relatório do mesmo. 

No dia 11 de outubro de 2007, durante o “Governo nas Cidades” – ato do GDF em 

parceria com as Administrações das cidades para viabilizar todas as ações imediatas do 

local, o CEMI participou com uma passeata até o local (Setor Central do Gama). Em 

mesmo tempo o Governador José Roberto Arruda assinou publicamente uma Ordem de 

Serviço no valor de R$ 2,5 milhões para reforma/construção do Ensino Médio Integrado 

na antiga CEF 12, do Setor Oeste do Gama.  

Em 17 de dezembro de 2007, Edital nº 008, DODF nº 222 de 21/11 /2007, 

aconteceu o 3º processo seletivo para ingresso de 50 alunos para o ano letivo de 2008. 

Nota-se que o Plano de Curso em seu Plano de Implantação tem a projeção da 

implantação do curso, no período compreendido entre 2006 e 2008,especificamente, 

demonstra o atendimento de 04 (quatro) turmas por série, com quarenta alunos por 
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turma, atingindo a capacidade ideal de doze turmas e 480 alunos/ano ao terceiro ano 

de implantação. Realidade bem divergente da atual. 

A partir do ano de 2010, o CEMI passou a funcionar nas antigas instalações do 

CEF 12, no Setor Oeste do Gama (reformado), porém não de acordo com o previsto para 

receber a nova escola. Foram necessários alguns reparos na rede elétrica, pois não 

suportava a demanda dos laboratórios de informática e demais dependências. Ao longo 

desses nove (09) anos as instalações físicas do Cemi foram modificadas, para atender 

as demandas e necessidades da própria instituição, sendo todas elas aprovadas e 

realizadas pela engenharia da SEDF. 

Dos anos que compreendem 2006 a 2011, o CEMI foi dirigido pela professora 

Alba Maria Cúrcio Ferreira Machado e a partir de 2012 até 2016 estava sob a direção do 

professor Ariomar da Luz Nogueira Filho, ambos passaram por indicação e 

posteriormente por eleição direta, conforme preconiza a legislação vigente da época 

(Decreto 23.440 de 10/12/2002) e atual (Lei da Gestão Democrática -4.751 de 

07/02/2012). A partir de 2017 até a presente data está sob a direção do professor Carlos 

Lafaiete Formiga Menezes, eleito por Processo de eleição direta (Lei da Gestão 

Democrática- 4.751 de 07/07/2012). 

No ano de 2016 implantamos o curso FIC-Assistente de Recursos Humanos com 

um total de 210 horas, para alunos da rede pública e privada no período vespertino. O 

número de vagas disponíveis para os cursos citados varia de acordo com o ano. 

A partir do ano de 2017, a escola passou a fazer parte do Programa do EMTI 

(Ensino Médio em Tempo Integral), que é uma das ações catalisadoras da nova proposta 

do Ensino Médio, que tem como objetivo induzir os alunos à formação técnica 

profissional. 

2.1-Identificação da Instituição de Ensino 

a) Nome: Centro de Ensino Médio Integrado do gama 

b) Código da escola no MEC:  

c) Endereço: Entre Quadras 12/16 Área Especial Setor Oeste Gama DF 

d) Telefones: (61) 3901-8293, 3901-8250 e 3575-6070 
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e) Site da IE: ps://.cemigdf.wixsite.com/cemidf 

f) E-mail:cemi.cregama@gmail.com 

g) Localização: Setor Oeste do Gama (DF) – Próximo à 20ª DP e ao posto 

de Saúde 06 

 

3 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

 

3.1 -  Relação Escola / Comunidade 

 Os projetos, as estratégias e as atividades apresentados visam, também, inserir 

a comunidade no cotidiano escolar e ao mesmo tempo não distanciam o educando das 

suas relações sociais. Além disso, viabilizar o envolvimento da comunidade com as 

questões escolares favorece o sentimento de que todos - pais, alunos, vizinhos, 

professores são responsáveis pela educação do País. Assim, quaisquer eventos que 

promovam tal integração serão prioritários em todos os momentos das ações 

pedagógicas deste CEMI.  

 

3.2 - Plano de Ação para a Implementação do PPP 

No ano de 2014 a supervisão e a coordenação elaboraram, em conjunto, um 

questionário que foi aplicado aos pais, em um dos encontros para a construção do PPP, 

com o objetivo de colher informações acerca do perfil do aluno do CEMI. Todas as 

informações colhidas e, principalmente, a realidade cultural a qual a nossa escola está 

inserida, proporcionou a concretização deste trabalho, refletindo assim o perfil de nossos 

alunos/ cidadãos e a objetividade de nossas ações para a formação integral dos 

mesmos. No início do ano letivo de 2018, foi aplicado um questionário semelhante, que 

trouxe os seguintes dados do perfil do nosso aluno: 50% da clientela é oriunda de escola 

pública e 45% de escola particular, atendendo e oportunizando, ainda em sua maioria, 

alunos do sistema público de ensino. Pudemos, também, acrescentar os seguintes 

dados: 89% dos alunos nunca reprovaram, 10% reprovou uma vez e 1% mais de uma 

vez; 72,96% não apresentou nenhum diagnóstico médico e 27,04% têm diagnóstico 
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apresentado na escola; com relação a religião foram computados os seguintes dados: 

38% católicos,29% de evangélicos, 4% de origem africana, 6% outras religiões, 08% 

disseram que tem, mas não especificaram qual e 15% não tem religião; no quesito 

“origem do aluno” foi registrado que 79% é do DF, 20% do GO e 1% de outros estados; 

90% possuem computador e internet em casa e 10% não tem computador nem internet; 

90% fez a opção por estudar na escola e somente 10% que não. 

 

4 - FUNÇÃO SOCIAL 

 

O Ensino Médio Integrado, que é a articulação entre o Ensino Médio e a Educação 

Profissional, surgiu com o intuito de preparar o aluno para o mundo do trabalho, 

oferecendo-lhes possibilidades de construir competências laborais para o exercício 

profissional e permitindo que os conhecimentos adquiridos melhorem sua atuação na 

vida cotidiana. 

O método de ensino-aprendizagem, utilizado pela UE, constitui-se em um 

processo de engendramento do conhecimento no qual professor e aluno são agentes 

atuantes e influentes no ensaio de abranger, conjeturar e operar sobre os conhecimentos 

do universo. O professor, nesse entendimento, busca beneficiar um aprendizado que vá 

de incidência à realidade do aluno, aperfeiçoando a autonomia e criticidade do educando. 

Pretende-se a formação integral propedêutica coligada à formação técnica científica para 

que o estudante seja um cidadão participativo e transformador em sua sociedade. 

 O trabalho com os conteúdos é exposto de maneira a gerar o trabalho 

interdisciplinar, beneficiando a analogia entre conhecimentos de forma a tornar o 

aprendizado expressivo. Desta forma, o estudante tem a propensão de relacionar o 

aprendizado em sala de aula com seu universo de conhecimento, experiência e 

circunstâncias profissionais. Outro ponto importante é adolescer no educando um caráter 

técnico-científico, isto é, um interesse em desvendar, saber questionar e indicar recursos, 

tanto para a vida social como profissional. Durante o curso será utilizada método pelo 

intercâmbio dos métodos colaborativos na inovação e na promoção das aptidões de 

autonomia do aluno no processo de aprender a pensar, por meio da conexão dos 

componentes curriculares de cada campo do conhecimento.  
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A edificação da ciência e o agrupamento de tecnologias e adoção de técnicas 

pedagógicas contextualizadas atendem as questões dos artifícios de cultivo da área, às 

permanentes mudanças socioculturais referentes ao mundo do trabalho. A metodologia 

permite aos alunos a vivência de conjunturas desafiadoras que levem grande implicação, 

estimulando a deliberar, opinar, controverter e edificar com autonomia seu acréscimo 

profissional. Esta forma de aprendizagem oportuniza ainda a existência do trabalho em 

grupo, o treinamento da ética e a responsabilidade social.  

As condições de aprendizagem previstas em cada ano, no transcorrer do curso, 

consideram o atendimento dos pleitos no local vitorioso, estimulando a participação 

funcional dos alunos na busca de recursos para as provocações encontradas. Estudo de 

casos, pesquisas em desiguais fontes, contato com empresas, peritos da área e visitas 

técnicas. 

 

5 - PRINCÍPIOS 

 

Os princípios da Educação Integral nas escolas públicas do Distrito Federal a 

serem observados pelas escolas no planejamento, na organização e na execução das 

ações de Educação Integral são: Integralidade, Intersetorialização, Transversalidade, 

Diálogo Escola e Comunidade, Territorialidade e Trabalho em Rede. 

O CEMI prioriza e segue todos esses princípios de forma ampla e eficaz na 

execução de todas as ações que norteiam o processo pedagógico da UE. 

No princípio integralidade nossa UE trabalha com o conceito de forma ampla, 

atingindo todos os aspectos que englobam o indivíduo como um todo, pois nossos alunos 

têm acesso às diversas práticas educativas (associadas ao lazer, ao esporte e as diversas 

tecnologias), que os tornam cidadãos plenos e críticos. Dentre as ações pedagógicas 

propostas pela UE, para exemplificar este princípio, podemos citar as seguintes: Saídas de 

Campo para o estado do Goiás (Pirenópolis, Goiânia e Chapada dos Veadeiros) e Sarau 

como Projetos Interdisciplinares; a disciplina de Iniciação Científica em todas as séries 

(Projeto de Ciências- EXPOCEMI); Projetos Interventivos de Xadrez,  Projeto de Mediação 
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de Conflitos, Monitoria de Exatas, Capoeira, Linguagem de Sinais(LIBRAS); Inter classe e 

participação em jogos externos;  dentre outras ações; 

No princípio Intesetorialização a UE tem buscado parcerias público- privada para 

melhorar e potencializar a qualidade de ensino. Destacamos verbas já destinadas em Lei, 

como o PDDE e PDAF, verbas do EMTI (da área federal), emendas parlamentares distritais, 

APAM (Associação de Pais e Mestres) e de diversas empresas privadas. 

Na Transversalidade é que se aplica com ênfase a interdisciplinaridade entre os 

conteúdos de forma eficaz e, mais uma vez, devemos citar os Projetos Interdisciplinares (já 

elencados na Integralidade), afinal a aprendizagem se dá nas diferentes formas de ensinar 

e aprender. 

O princípio de Diálogo Escola e Comunidade é essencial para os segmentos 

envolvidos, tanto no processo ensino aprendizagem quanto na troca de conhecimentos 

diversos. O maior exemplo é a construção coletiva do PPP da escola, onde foram reunidos 

todos os segmentos para que opinassem e colaborassem apontando erros e soluções, de 

forma a melhorar o espaço físico e contribuir para que o ambiente escolar fosse o melhor 

possível. 

No princípio da Territorialidade nossa UE busca sempre realizar parcerias com 

a comunidade e sociedade civil organizada, no intuito de criar projetos socioculturais 

significativos com vistas ao melhor aproveitamento das possibilidades educacionais 

disponíveis. 

No princípio do Trabalho em Rede nossa UE busca trabalhar em conjunto, de 

forma a envolver todos os profissionais e estudantes na construção do conhecimento, com 

o intuito de tornar todos os envolvidos, corresponsáveis pela educação e formação do 

educando, criando-se na escola um espaço de troca de experiências e diálogo permanente. 
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6 - OBJETIVOS 

 

O curso Técnico em Informática tem por objetivo a formação de profissionais em 

Nível Médio para atuar no mercado de trabalho de maneira generalista nas diversas 

áreas de informática. 

A proposta educacional da instituição tem como objetivo também uma formação 

humanística e integral para que, além de técnicos, os profissionais sejam cidadãos 

críticos, imparciais e reflexivos, aptos a intuir, agir e operar em sua realidade, explorando 

o uso dos métodos, técnicas e as tecnologias com responsabilidade social. Assim como 

a qualificação e capacitação na continuidade de estudos na Educação Superior. 

 

7 - CONCEPÇÔES TEÓRICAS 

 

O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal está fundamentado na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-

Cultural, onde se leva em conta diversos fatores, sendo o principal, a realidade 

socioeconômica da população do Distrito Federal, pois o currículo deve considerar o 

contexto social, econômico e cultural dos estudantes. A democratização do acesso à 

escola requer que esta seja reinventada constantemente, de modo a melhor atender aos 

grupos cada vez mais heterogêneos que ingressam na escola pública do DF. 

Diante disso, nossa UE busca, cada dia mais, refletir acerca de suas concepções 

e práticas pedagógicas, de modo a melhor atender ao público recebido a cada ano. 

Grupo este cada vez mais heterogêneo, pois recebemos anualmente grupos de 

estudantes vindos das redes pública e particular, com níveis de conhecimento, contexto 

sociais e culturais diversos. 
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8 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

O Decreto 5.154/2004 ao dispor sobre como a Educação Profissional pode 

integrar-se e articular-se às diversas etapas e níveis da educação escolar, alerta para a 

possibilidade de que o Ensino Médio contribua para uma sólida formação científica, para 

a compreensão da cultura e do significado da tecnologia no mundo globalizado - 

condições imprescindíveis para que o homem eleve seu nível de compreensão sobre a 

natureza e a sociedade e, particularmente, do trabalho como dimensão fundamental de 

sua existência. 

Para tanto, os estudos incluídos no Ensino Médio serão considerados como 

básicos para a obtenção de uma habilitação profissional técnica de nível médio, 

decorrente da execução de curso técnico de nível médio realizado na forma integrada ao 

Ensino Médio e por acreditar em uma proposta pedagógica que tem dado certo com esse 

formato e por entender que devemos ampliar o leque de oportunidades aos estudantes 

é que optamos por não aderir a semestralidade  em nossa escola, pois conforme fala o 

artigo 206 da Constituição Federal que traz, também, os princípios norteadores para o 

ensino, entre eles destacam-se: “a igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola, o Pluralismo de ideias e de Concepções Pedagógicas e o reconhecimento 

pluricultural e multiétnico devendo-se romper com políticas homogeneizadoras. 

O curso de Técnico em Informática conta com carga horária total de 4.088 horas 

(Quatro mil e oitenta e oito) horas mais 200 (duzentas) horas de estágio supervisionado, 

distribuídas em 03 (três) anos letivos abordando conhecimentos próprios do Ensino 

Médio distribuídos em três áreas de conhecimento de núcleo comum e uma específica 

de informática: 

 Linguagens, códigos e suas tecnologias; 

 Ciência da natureza, matemática e suas tecnologias; 

 Ciências humanas e suas tecnologias; 

 Informática e suas tecnologias; 

 AFINS – Atividades Formativas Integradoras. 
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8.1. Coordenação Pedagógica 

É prevista em Portaria, após conquista da categoria de professores do DF, sendo 

referência para os demais estados e municípios brasileiros. 

 A coordenação pedagógica se traduz em um momento de aliar a teoria à prática, 

onde o corpo docente encontra-se para refletir, organizar, avaliar, pesquisar, construir, 

compartilhar, discutir, ler, atualizar, etc.  

Ocorre, conforme Portaria, as coordenações distribuídas por áreas de 

conhecimentos (exatas, técnicas, códigos e humanas) e a coordenação coletiva que 

acontece às quartas-feiras, no turno vespertino (destinada a formação e progressão 

continuada, para discussão de projetos e atividades interventivas etc.) 

Por sua peculiaridade, o CEMI, encontra-se, hoje com sete coordenadores, sendo 

distribuídos da seguinte forma: 01 (um) coordenador para área de Educação Profissional 

(40h), 01 (um) Coordenador de Educação à Distância (40h), 01 (um) Coordenador 

Pedagógico Local 1(40h), 01(um) Coordenador Pedagógico Local 2(40h), 01(um) 

Coordenador de FIC(20h), 01(um) Coordenador de Estágio Supervisionado(20h), 01(um) 

coordenador de Mediotec/Pronatec (40h) conforme portaria de distribuição de carga do 

ano letivo. 

O professor tem dentro do seu horário de coordenação, por área, 30’(trinta 

minutos) de atendimento individualizado aos pais, no horário especificado por cada área. 

 Há uma completa integração entre todos os coordenadores pedagógicos com a 

equipe diretiva, o que é fundamental para o fortalecimento da prática pedagógica 

cotidiana e consequentemente para a melhoria da qualidade do ensino.  

 

8.2. Utilização dos Espaços da Escola 

Entendendo que aula não se delimita pelo espaço físico, este documento busca 

contemplar quaisquer recursos que enriqueçam o processo de aprendizagem. Para 

tanto, pretende viabilizar projetos voltados para a valorização dos diversos espaços que 

o Centro de Ensino Médio Integrado irá adquirir: 

 Intervalos Culturais (no Pátio, no Anfiteatro); 
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  Semanas de Cinema (no CINEMI); 

  Feiras (no Pátio, no Anfiteatro, etc.);  

  Educação Ambiental (nos canteiros- espaço que 

almejamos construir);  

  Gincanas (nos diversos locais).  

  Sala de espelhos para as aulas de artes  

  Salas de atendimento para o Projeto “Cemi 

Makerspace” em dois ambientes distintos.  

Cobertura da quadra de esportes, que será construída para melhor utilização 

pelos professores de Educação Física e Arte, como segundo momento do desenvolver 

das atividades prático-pedagógicas.  

 

8.3. Recursos Físicos e Materiais 

A viabilidade de desenvolvimento da proposta curricular para o Curso Técnico em 

Informática, na modalidade integrada, o projeto arquitetônico de reforma do prédio, prevê 

instalações físicas adequadas para diferentes atividades necessárias à formação integral 

do aluno. Até a estruturação e aplicação dos recursos provenientes da gestão 

compartilhada (PDAF), todos os recursos materiais são fornecidos por setor competente 

da Secretaria de Educação. 

8.4. Instalações Físicas: 

BLOCO 1 

1. Teleclasse 

2. WC Professores 

Masculino 

3. WC Professores 

Feminino 

4. Sala de Professores  

5. Sala de Professores  

6. Copa 

7. Sala do Estágio/FIC 

BLOCO 2 

1. Secretaria 

2. Almoxarifado da 

secretaria 

3. Laboratório Nº 1 

4. Laboratório Nº 2 

5. Laboratório Nº 3 

6. Laboratório Nº 4 

7. Sala do Apoio à 

Aprendizagem 
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8. Sala de Coordenação 

básica  

9. Sala de Coordenação 

técnica 

10. Sala de Assistente 

Pedagógico 

11. Sala de espera e 

Mecanografia 

12. Sala da direção/ 

banheiro 

13. Sala de Assistente 

Administrativo e depósito 

14. Sala dos Servidores 

15. WC Servidores – 

Masculino 

16. WC Servidores – 

Feminino 

 

8. WC Alunos – 

Feminino*13 ( adaptado) 

9. WC Alunos – 

Masculino*14(adaptado) 

 

BLOCO 3 

1. Laboratório de 

Ciências/Elétrica 

2.. Sala de Aula 9 

3.. Sala de Aula 10 

4.. Sala de Aula 11 

5.. Sala de Aula 12 

6. WC Alunos Masculino 

7. WC Alunos Feminino 

8. Sala do Orientador 

Educacional 

 

BLOCO 4 

1. Sala de Aula 1 

2. Sala de Aula 2 

3. Sala de Aula 3 

4. Sala de Aula 4 

5. Sala de Aula 5 

6. Sala de Aula 6 

7. Sala de Aula 7 

8. Sala de Aula 8 

 

 

BLOCO 5 

 

1.Biblioteca / Sala de leitura 

2. Almoxarifado 

3. Vestiário Feminino 

4. Vestiário Masculino 

5. WC Alunos –Feminino 

6. WC Alunos Masculino 

BLOCO 6 

1. Depósito de material 

de Educação Física 

2. Laboratório de Ead 

3. Sala de Artes 

4. Laboratório de 

Redes/Montagem 
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8.5. Acervo Bibliográfico e Multimídia 

O CEMI dispõe de uma Biblioteca com espaços para estudo coletivo. Ela opera 

com um sistema manual de acesso e empréstimo do seu acervo. O acervo está dividido 

por áreas de conhecimento, facilitando, assim, a procura por títulos específicos, os quais 

somam, hoje, 3.000 exemplares, contemplando parte das áreas de abrangência do curso 

de informática aplicada. 

A Biblioteca possui 60m², funcionando diariamente das 7h30min às 17h30min e 

oferece serviços de empréstimo, renovação e reserva de material, tem computadores 

que auxiliam nas pesquisas pela internet. 

 

8.6. Recursos Materiais / Equipamentos / Laboratórios 

A nova concepção curricular requer recursos didáticos adequados que viabilizem 

práticas pedagógicas que possibilitem ao aluno acesso à informação variada e atualizada 

e, ainda, ofereçam condições para diferentes práticas de estudo; abrindo espaço para a 

7. Refeitório 

8. Pátio coberto 

9. Cozinha 

10. Depósito de panela 

11. Despensa 

 

OUTROS 

Casa de Bombas 

Caixa D’água 

Quadra poliesportiva 

Estacionamento 

01 Portão para entrada de 

veículos 

1 portão para pedestres 

Guarita; 

Bebedouros com água 

filtrada. 
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curiosidade e a criatividade, assim como para novas possibilidades de informação e de 

conhecimento. 

Os laboratórios, em número de sete, são destinados a atender à dupla finalidade 

do curso: formação geral e formação profissional. Propõe-se a distribuição de um 

laboratório para a área de Ciências da Natureza e seis para atender à formação 

profissional. 

O acervo bibliográfico deve contemplar além das obras de consulta geral, material 

específico para formação profissional. 

 

 

8.7. Instituições Educacionais 

Para viabilizar e fortalecer as ações educativas desenvolvidas na unidade escolar 

será utilizado, no decorrer do ano letivo, os seguintes recursos: 

8.8. Conselho Escolar 

Órgão deliberativo da escola, composta por todos os segmentos da comunidade 

escolar, paritariamente, através de eleições diretas. É de natureza consultiva exercendo 

a função máxima do Estabelecimento de Ensino. 

Conselho Escolar é apresentado como uma alternativa criativa para envolver os 

diferentes segmentos das comunidades locais e escolares em questões e problemas 

vivenciados pela escola. Esse processo possibilita um aprendizado coletivo, cujo 

resultado tem sido o fortalecimento da gestão democrática na escola. 

Nesse processo, o conhecimento e o redimensionamento da legislação, visam 

garantir reais possibilidades de participação e organização colegiada, que são 

fundamentais para a garantia da democratização das relações e do poder na unidade 

escolar, bem como ampliação a participação ativa de professores, coordenadores, 

orientadores educacionais, estudantes, funcionários, pais de estudantes e comunidade 

local. Essa atuação fortalece o processo da gestão inovadora voltada ao Ensino Médio 

Integrado, garantindo as possibilidades de construção de uma nova cultura escolar. 

Dentre as várias atribuições do Conselho, o CEMI prioriza, para o alcance das metas 

pré-estabelecidas: 

 Elaboração de seu próprio regimento; 
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 Elaboração de plano administrativo conjuntamente com a direção da 

escola sobre a programação e aplicação dos recursos para a manutenção e conservação 

da Escola; 

 Criação e garantia de mecanismos de participação efetiva e 

democrática da comunidade escolar na aplicação do projeto político-pedagógico da 

comunidade escolar; 

 Divulgação periódica e sistemática de informações referentes ao uso 

dos recursos financeiros, resultados obtidos e à qualidade dos serviços prestados; 

 Convocação de assembleias gerais da comunidade escolar ou de 

seus segmentos; 

 Referendar o calendário escolar, no que competir à unidade, 

observando a legislação vigente; 

 Fiscalização da gestão administrativo-pedagógica e financeira da 

comunidade escolar; 

 

8.9. APAM – Associação de Pais, alunos e Mestres do CEMI do Gama. 

APAM CEMI intitula-se como Entidade Civil sem caráter lucrativo e com 

personalidade jurídica própria, criada para imprimir maior ênfase às ações de interesse 

coletivo com base em dispositivos legais no sentido de integrar escola – família - 

comunidade no processo educacional. Têm como referência legal a Resolução nº 11 de 

13/01/75. 

A APAM CEMI DO GAMA tem como objetivo essencial integrar a Comunidade, o 

poder público, a escola e a família, buscando o desempenho mais eficiente do processo 

educativo. 

 

8.10. Grêmio Estudantil 

É a Livre Associação de estudantes organizada com as finalidades educacionais, 

culturais, cívicas, desportivas e sociais.  

Amparado pela Lei n. º7.398, de 04/11/85. Em seu Art. 1º e 2º - “Aos estudantes 

dos estabelecimentos de ensino Fundamental e Médio fica assegurada à organização 

de Grêmios estudantis como entidades autônomas representativas dos interesses dos 

estudantes secundaristas, com finalidades educacionais, culturais, cívicas, desportivas 
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e sociais. A organização, o funcionamento e as atividades serão estabelecidos nos seus 

estatutos, aprovados em Assembleia Geral do corpo discente de cada estabelecimento 

de ensino convocada para este fim. A aprovação do estatuto, a escolha dos dirigentes e 

dos representantes serão realizadas pelo voto direto e secreto de cada estudante, 

observando normas. No ano corrente estamos em campanha para a eleição do novo 

grêmio, sem data prevista para acontecer. 

 

8.11. Organização da Escola 

A escola é a súmula da continuidade de adequação do cidadão ao seu meio, 

utiliza-se de recursos que dispõe, tenta adequá-los de maneira sábia e sadia, fazendo 

com que o aluno possa achar os seus próprios meios e recursos, transformando-os e 

adequando-os de maneira já facilitada e disponibilizando à vida cidadã. 

Conforme prevê a atual LDB (9394/96), a Educação Básica deve ser 

redimensionada e reinterpretada. Educar não pode mais significar tão somente transmitir 

conteúdos, informações técnicas. A escola teve que implementar seus rumos e enfocar 

seus objetivos às ascensões e qualificações que a própria sociedade assim o exigiu. A 

escola tem que ser modernizada, rebuscando nos anseios sociais uma forma 

gerenciadora de competências e habilidades. 

 

8.12. Recursos Financeiros: 

O Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF) foi instituído 

pelo Decreto nº. 28.513, de 6 de dezembro de 2007 e tem por objetivo ampliar a 

autonomia gerencial, administrativa e financeira das instituições educacionais visando a 

efetiva realização do seu projeto pedagógico, mediante a descentralização de recursos 

financeiros do Governo do Distrito Federal e diretamente arrecadados, nas categorias 

econômicas de Custeio e de Capital, para execução local. A escola conta, também com 

os recursos do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) da área federal e com as 

emendas parlamentares destinadas à educação 

 

8.13. Recursos Humanos: 

Decreto nº 28.428, de 12 de novembro de 2007, objetiva a regulamentação da 

contratação temporária de professor substituto, para atender a necessidade de 
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excepcional interesse público na rede pública de ensino do Distrito Federal para suprir 

carência decorrente do afastamento temporário de professor efetivo da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal ou de vaga temporária. Cabe a instituição de 

ensino seguir as orientações instituídas pelo Decreto e providenciar a substituição na 

regência e coordenação pedagógica, para o exercício da docência. 

De acordo com as portarias de Remanejamento Interno e Externo, publicadas 

anualmente, o profissional que tiver interesse em desenvolver suas atividades 

pedagógicas nessa UE, devem, necessariamente, passar por processo de entrevista, 

pois esta é uma escola de natureza especial. 

Uma nova realidade desta unidade de ensino é o atendimento aos alunos 

portadores de necessidades especiais (ANEE). A escola, como um espaço democrático 

de direito, deve garantir a inclusão dos ANEE e, nesse sentido, defende o cumprimento 

do que prescrevem: 

1. Lei 7.853, de 1989, a qual dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de 

deficiência, sua integração social; 

2. O Estatuto da Criança e do adolescente, de 1990; 

3. A íntegra da Declaração de Salamanca, de 10 de junho de 1994, sobre 

princípios, políticas e práticas na área das necessidades educacionais 

especiais;  

4. O capítulo da LDB, de 1996, sobre a Educação Especial; 

5.  O decreto nº 3.298, de 1999, que regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de 

outubro de 1989, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência; 

6. A lei 10.172, de 2001, a qual aprova o Plano Nacional de Educação, que 

estabelece vinte e oito objetivos e metas para a educação das pessoas com 

necessidades educacionais especiais; 

7. A resolução número 2, de 11 de setembro de 2001, que institui Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica; 

8. A íntegra do Decreto n° 3.956, de outubro de 2001, que promulga a 

Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (Convenção da 

Guatemala); 

http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1989/7853.htm
http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1989/7853.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.htm
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn2.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/LEIS_2001/L10172.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/LEIS_2001/L10172.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/LEIS_2001/L10172.htm
http://www.ismart.org.br/downloads/ldb_destacada.pdf
http://www.ismart.org.br/downloads/ldb_destacada.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/guatemala.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/guatemala.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/guatemala.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/guatemala.pdf
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9. A resolução do Conselho Nacional de Educação nº1/2002, a qual define 

que as universidades devem prever em sua organização curricular formação 

dos professores voltada para a atenção à diversidade e que contemple 

conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com necessidades 

educacionais especiais; 

10. A Lei nº 10.436/02, que reconhece a Língua Brasileira de Sinais como meio 

legal de 

comunicação e expressão; 

11. O Decreto nº. 5.626/05, que dispõe sobre a inclusão da LIBRAS como 

disciplina curricular, a formação e a certificação de professor, instrutor e 

tradutor/intérprete de LIBRAS; 

12. O Decreto número 6.571, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre o 

atendimento educacional especializado e, finalmente; 

13. A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva. 

 

 Ainda a esse respeito, a Constituição de 1988, em seu art. 208, prescreve que: 

 O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 

(...) 

III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

referencialmente na rede regular de ensino. 

 

8.14. Sala de Recursos 

Como consta no último edital, Nº 19, DE 28 DE SETEMBRO DE 2015, relativo 

ao Processo Seletivo 2015, onde lê-se: “2.4 Serão reservadas 5% das vagas, para 

pessoas com deficiência, comprovado por laudo médico no ato da inscrição”, o 

CEMI, passou a oportunizar o acesso a essa nova clientela. E pelo fato desse novo 

público está fazendo parte do corpo discente da escola, surgiu à necessidade de 

atendimento educacional especializado para eles. Partindo dessa premissa o Corpo 

Gestor da escola solicitou autorização de abertura da sala de recursos, que de acordo 

com o processo legal, tramitou pelos órgãos competentes da SEE/DF -SUBEB e 

SUPLAV. E após avaliação dos citados órgãos, houve a autorização para a abertura da 

Sala de Recursos, porém não está funcionando pela carência de professores. As citadas 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei10436.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei10436.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei10436.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/decreto%205296-2004.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/decreto%205296-2004.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/decreto%205296-2004.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6571.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6571.htm
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm


 

 

27 

 

vagas estarão disponibilizadas no próximo Concurso de Remanejamento Interno e 

Externo de 2018. Vale salientar também que hoje a escola atende 16 estudantes 

laudados com deficiência e transtornos diversos e recebeu um profissional, Técnico em 

Gestão Educacional- modalidade monitor- para atender um estudante cadeirante, 

porém encontra-se de LTS desde 2017 e em processo de readaptação. 

 

8.15. Serviço de Orientação Educacional - SOE 

A escola possui o Serviço de Orientação Educacional (SOE), funcionando com 

uma Orientadora  Educacional, que  atender os alunos, pais, e professores no sentido 

de acompanhar e orientar o trabalho desenvolvido pelos professores, garantindo a 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem, quanto aos aspectos: cognitivo, 

socioeconômicos, sócio afetivo e comportamental, a fim de cooperar para o 

desenvolvimento integral do educando, integrando a família na comunidade escolar.(a 

comunidade escolar é a família também). Vale ressaltar que todos os atendimentos aos 

alunos com necessidades educacionais especiais são feitos pelo SOE, porque a escola 

não possui sala de recursos funcionando e nem atendimento de itinerantes. 

 

8.16. Sala de Apoio à Aprendizagem 

A Portaria nº 39 de 09 de março de 2012, instituiu e normatizou a organização do 

atendimento aos estudantes com Transtornos Funcionais Específicos por meio da 

criação das Salas de Apoio à Aprendizagem - que vieram a integrar o Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem - de caráter multidisciplinar, prestado por 

profissionais com formação em Pedagogia ou Psicologia, direcionado para o 

acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, em uma perspectiva 

institucional e interventiva, baseando-se nas intervenções direcionadas ao estudante 

(Nível 03 do PAIQUE) e, sempre em articulação com os profissionais das Equipes 

Especializadas e da Orientação Educacional das Unidades Escolares. 

As ações desenvolvidas pela Sala de Apoio a Aprendizagem devem estar 

norteadas, planejadas e embasadas pelos documentos oficiais da Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal. O direcionamento institucional, preventivo e avaliativo 

das ações deve estar em consonância, além da Orientação Pedagógica do Serviço 



 

 

28 

 

Especializado de Apoio à Aprendizagem, com o suporte didático-pedagógico e teórico-

metodológico do(as): (a) Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito 

Federal em suas respectivas modalidades; (b) Diretrizes de Avaliação Educacional: 

aprendizagem, institucional e em larga escala; (c) Regimento Escolar das Escolas 

Públicas do Distrito Federal; (d) Orientação Pedagógica do Serviço de Orientação 

Educacional; (e) Orientação Pedagógica do Ensino Especial; (f) Estratégia de Matrícula 

da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; entre outros. 

 A Sala de Apoio a Aprendizagem, pólo CEMI do Gama, atende por semestre de 

36 a 40 estudantes do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, conforme 

orientações da Portaria 39 de 09/03/2012 e Estratégia de Matriculas da SEE de 2018. 

Todos com laudo médico e relatório de avaliação pedagógica comprovando serem 

estudantes com Transtornos Funcionais Específicos (TDA,TDAH,TOD,TC, Dislexia, 

Disgrafia, Disortografia, Dislalia e Discalculia). São estudantes que em função do seu 

TFE, vem apresentando dificuldades de aprendizagem na classe comum inclusiva, 

precisando assim de intervenção pedagógica especializada. 

 

8.17. Estágio Profissional Supervisionado 

 

O Estágio na Educação Profissional, disciplina ministrada de forma 

supervisionada direta, é desenvolvido por professor com habilitação para atividades 

específicas, preparando o educando para inserção no mercado de trabalho e dando 

prosseguimento nos estudos. O encaminhamento é efetivado na forma de avaliação 

determinada por regulamento específico de estágio, disposto em lei. O estágio 

profissional supervisionado é regulamentado conforme, o que observa a Lei nº 11.788, 

de 25 de setembro de 2008, e o Parecer nº 35/2003 – CNE/CEB, que dispõe sobre o 

estágio de estudantes e dá outras providências e demais normas pertinentes vigentes.  

No curso Técnico de nível médio de Técnico em Informática Integrado ao ensino 

médio, o estágio curricular supervisionado é de 200 horas, cuja carga horária é requisito 

para aprovação e obtenção de diploma e deve ser realizado apenas na 3ª série. 

O estágio curricular supervisionado é parte integrante da matriz curricular e 

mantém coerência com o perfil profissional de conclusão do curso. Seu objetivo é a 
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preparação do estudante para o exercício profissional competente, por meio da vivência 

de situações concretas de trabalho, e será realizado em um ambiente que possibilite a 

aplicação dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. 

Cabe ao CEMI viabilizar o estágio curricular supervisionado por meio dos agentes 

de integração existentes no mercado, mediante instrumento jurídico apropriado firmado 

com a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Além destes, é de compromisso do 

CEMI buscar junto à comunidade empresarial local, outras oportunidades de estágio. 

Neste caso o CEMI, deve firmar um contrato com essa empresa com as características 

descritas na Resolução nº 1/2004-CNE/CEB. 

Estas comunidades empresariais locais podem ser consideradas da seguinte 

forma: empresas e em outras organizações públicas/privadas; unidades de aplicação, 

instituições educacionais ou empresas pedagógicas. 

Cabe ao professor orientador da instituição de ensino (CEMI), avaliar as 

instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e 

profissional do educando; acompanhar e avaliar as atividades do estagiário através de 

visitas periódicas. Antes de iniciar o estágio, o estudante-estagiário deverá assinar um 

termo de compromisso (Anexo III) com o professor de estágio da instituição de ensino, 

sendo este o responsável por repassar as normas aos estudantes-estagiários, bem como 

os critérios de avaliação. O estudante-estagiário, quando inserido em atividade produtiva 

relacionada à área profissional do curso, poderá ter essa efetiva prática profissional 

reconhecida em parte para fins do cumprimento da carga horária de Estágio Profissional 

Supervisionado, a partir da avaliação do relatório a ser apresentado, desde que as 

funções desempenhadas sejam condizentes com o perfil profissional do curso.  

Na avaliação do estágio supervisionado, são considerados os conhecimentos e 

as habilidades técnicas evidenciadas e pertinentes ao Perfil Profissional de conclusão do 

curso. São, também, levadas em conta a ética profissional, a responsabilidade e o 

ajustamento à situação de estudante-estágio. A avaliação é feita através do 

acompanhamento contínuo, sistemático do relatório de estágio apresentado pelo 

estudante-estagiário.  
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Um profissional da instituição onde se realiza o estágio supervisionado tem a 

responsabilidade de fornecer informações sobre o desempenho do estudante-estagiário, 

em relatório próprio (Anexo IV) elaborado pelo CEMI, a ser entregue à escola por meio 

do estudante, a cada 100 horas cumpridas. O relatório de estágio é um instrumento 

próprio de avaliação para que o professor de estágio emita o conceito final do estudante 

estagiário. O resultado do Estágio é expresso através de conceitos: apto, para o 

estudante que cumpriu satisfatoriamente os critérios estabelecidos, e não apto para o 

estudante que não cumpriu os critérios estabelecidos.  

O estágio poderá ser realizado a partir da conclusão da 2ª série e precisará 

proporcionar ao estudante experiências e conhecimentos profissionais, introduzindo-o 

em condições de trabalho que lhe garantam possibilidades de sucesso por ocasião do 

exercício de sua profissão. 

 

8.18. Atividades a serem desempenhadas no estágio 

As atividades a serem desempenhadas pelo estudante-estagiário no estágio 

profissional supervisionado podem ser identificadas nos seguintes itens: 

 

8.18.1. Geral:  

 Atendimento telefônico;  

 Cópia de processos e outros;  

 Arquivamento de documentos;  

 Controle planilhar de estoque;  

 Recebimento de Malotes;  

 Conferência, recebimento e organização de material de expediente;  

 Envio de Fax, e-mail e similares;  

 Atendimento ao Público;  

 Agendamento de Reuniões e outros;  

 

8.18.2. Específico:  

 Edição de textos no aplicativo Word;  

 Montagem de planilhas no aplicativo Excel;  
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 Realização de pesquisas com auxílio da internet;  

 Editar imagens e vídeos em diversos programas;  

 Elaborar listas para compra de equipamentos e suprimentos básicos 

de Informática.  

 Instalação de periféricos (mouse, teclado, impressora, etc)  

 Dar suporte básico ao usuário, implantando aplicativos e utilitários, 

tirando dúvidas e orientando os usuários.  

 Instalar, operar e dar manutenção em redes locais de pequeno porte 

em computadores.  

 Montar um computador pessoal, instalando e configurando todos os 

componentes de software e hardware;  

 Orientar utilização de aplicativos e sistemas operacionais às 

pessoas interessadas em operar um computador;  

 Construir, configurar, operar e administrar sites;  

 Construir, configurar, operar e administrar redes; 

 Construir, configurar, operar e administrar aplicativos móveis; 

 Construir, configurar, operar e administrar programas e/ou 

softwares;  

 Construir, configurar, operar e administrar banco de dados;  

 Ajudar na integração do computador com a Internet e os seus 

serviços. 

 

8.19. Iniciação Cientifica e Tecnológica (ICT) 

A Iniciação Científica e Tecnológica é uma disciplina inserida na matriz curricular, 

aprovada pelo Plano de Curso(Plano de Curso para o Ensino Médio Integrado, 2012)  e 

constituindo-se em um momento especial de aprendizado e convite ao universo da 

pesquisa científica e tecnológica, levando professores e estudantes a desenvolverem, 

através de ações coletivas, o potencial investigativo, a criatividade e a habilidade de 

comunicação de novas ideias e descobertas. As ações desenvolvidas têm como objetivo 

despertar no educando, em especial, a percepção dos problemas do mundo em que vive 

e desafiá-lo para compreendê-los e propor possíveis intervenções e soluções através do 
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desenvolvimento de projetos científicos e tecnológicos. Esse processo que tem 

culminância com a apresentação e comunicação dos resultados para banca específica 

durante a feira de ciências da escola.  

A disciplina ICT é ministrada nas 1ª, 2ª e 3ªséries com características específicas 

que diferenciam os procedimentos das 1º séries das demais séries, como indica a tabela 

nos apêndices (1). 

 

Conteúdo programático de Iniciação Científica e Tecnológica para o 1º ano 

 

1º bimestre: 

- A ciência, a tecnologia e o desenvolvimento social. 

- A pesquisa científica e tecnológica e a pesquisa escolar. 

- Os modos de operacionalização da pesquisa: método científico e o 

método de engenharia. 

- Temas de pesquisa: possibilidades e critérios para escolha. 

- Codificação e decodificação da realidade vivencial em busca de um 

problema de pesquisa. 

- Variáveis relevantes na pesquisa:  identificação e possíveis 

correlações entre elas. 

- O problema de pesquisa: formulação e teste lógico. 

2º bimestre: 

- O pré-projeto e o plano de pesquisa: justificativa, hipóteses ou 

objetivos a serem alcançados. 

- O pré-projeto e o plano de pesquisa: procedimentos metodológicos e 

principais referências bibliográficas. 

 - O pré-projeto e o plano de pesquisa: cronograma de ações. 
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- O levantamento bibliográfico e as fontes de pesquisa. 

- O registro da pesquisa e o diário de pesquisa. 

- Tipos, coleta e tratamento de dados. 

- A estrutura lógica do trabalho científico e tecnológico. 

 

3º bimestre:  

- A escrita científica. 

- Normas da ABNT e o trabalho científico. 

- O uso da linguagem oral para comunicação dos resultados. 

- Instrumentos para comunicação dos resultados de trabalhos 

científicos. 

- Elaboração do banner para apresentação do pré-projeto na sessão de 

painéis da ExpoCemi. 

4º bimestre: 

- Elaboração do projeto final escrito para apresentação para banca 

avaliadora. 

- Revisão do projeto. 

- Técnicas para comunicação oral do projeto. 

- Técnicas para apresentações em Power point ou similar. 

 

 

Conteúdo programático/atividades de Iniciação Científica e Tecnológica para o 2º 

e 3º ano 
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As atividades de Iniciação Científica e Tecnológica dos 2º e 3º anos são focadas 

no suporte aos grupos de alunos para o desenvolvimento e apresentação dos resultados 

de pesquisa na ExpoCemi e no Encontro de Iniciação Científica. Assim, os conteúdos 

programáticos apresentados são mesclados com atividades que são desenvolvidas em 

dois momentos: o primeiro voltado a orientações específicas e preparação do professor 

em coordenação pedagógica geral e, um segundo momento, voltado a orientações e 

acompanhamento dos grupos de alunos pelo professor orientador. Para o ano de 2018, 

seguiremos o seguinte cronograma de conteúdos/atividades: 

 Data Conteúdo/atividade 

1 26/02 Aplicação do questionário para levantamento da 

situação dos projetos de IC de 2018 

2 05/03 Análise dos dados coletados no questionário 

3 12/03 O problema de pesquisa (Checklist) 

4 19/03 O diário de bordo 

5 26/03 1º encontro dos orientadores e grupos de orientandos 

(orientações, interação, ajustes e refinamento do 

projeto)  

Situar o projeto dentro do método científico ou de 

engenharia) 

6 02/04 Definição das formas de comunicação entre 

integrantes e orientador  

Plano de pesquisa e elaboração de um cronograma de 

ações 

7 09/04 O levantamento bibliográfico e as fontes de pesquisa 

bibliográfica 

8 16/04 Tipos, coleta e tratamento dos dados  
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9 23/04 A estrutura lógica da publicação científica 

10 07/05 Acompanhamento do projeto 

Avaliação referente ao 1º bim 

11 14/05 Acompanhamento do projeto 

12 21/05 Acompanhamento dos relatos de pesquisa no diário de 

bordo 

13 28/05 Acompanhamento do projeto 

14 04/06 A escrita científica 

15 11/06 Análise dos dados e a capacidade interpretativa na 

pesquisa 

16 18/06 Acompanhamento do projeto 

17 25/06 O banner e a comunicação dos resultados da pesquisa  

Avaliação referente ao 2º bim 

18 30/06 (sábado- 

reposição referente ao 

dia 09/07) 

Alterações e ajustes no projeto 

19 02/07 Avaliação interpares do andamento do projeto – 

Referente ao 2º bim 

Apresentação da versão preliminar do banner 

20 30/07 Apresentação da versão final do Banner 

21 06/08 Preparação do grupo para comunicação dos 

resultados da pesquisa na IX Expocemi. 

22 08/08 (quarta pela 

manhã) 

Reunião extraordinária prévia da IX Expocemi (pela 

manhã) 
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Montagem da IX Expocemi 

23 09/08 Apresentação na IX Expocemi 

24 10/08 Apresentação na IX Expocemi 

25 11/08 Desmontagem da Expocemi 

Avaliação referente ao 3º bim 

 

Considerando os resultados apontados no levantamento realizado em 26/02/2018 as 

metas para o biênio 2018/2019 são: 

• Aumentar os índices de continuidade dos projetos do 1º para o 2º e do 2º para o 

3º em 40%. 

• Melhorar o índice de continuidade dos orientadores nos projetos. 

• Propor alternativas para melhorar a comunicação entre orientador e orientandos. 

• Construir um repositório com os projetos realizado em cada ano ( Anal com 

resumo expandido). 

• Criar mecanismos para melhorar a escolha do projeto de investigação. 

• Incentivar a inserção dos recursos de TI nos projetos investigativos. 

• Ajudar o grupo a se manter focado no projeto. 

• Melhorar a capacitação dos professores orientadores. 

• Fornecer recursos materiais para apoio aos projetos. 

 

 

 

 

 

 

9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
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A avaliação do aproveitamento dos alunos inclui no processo educativo da escola, 

portanto: integral (humanístico), processual (o processo desenvolvido), contínua (dia-a-

dia), diagnóstica (recuperação durante o processo), individual (auto-avaliarão no final da 

atividade avaliativa), realizada pelas equipes de docentes ao longo do período letivo de 

acordo com os objetivos previstos, catalogados aos diversos conteúdos e através de 

distintos e diversos instrumentos. 

A atividade de avaliação, executada pelo docente, consentirá a identificação 

daqueles discentes que, não alcançar com competência os objetivos do curso e que 

necessitara ser sujeitados a um processo de reorientação da aprendizagem, onde serão 

oferecidos auxílios de recuperação. As avaliações e auxílios de recuperação serão 

projetados e executados pelos professores de acordo com os princípios da avaliação 

previstos na proposta pedagógica da instituição, compreendendo livre-arbítrio e 

autonomia relacionados a aspectos didático-metodológicos para deliberar qual a 

metodologia e instrumentos avaliativos são mais adequados à realidade. 

Os saldos adquiridos no processo de avaliação durante cada período serão 

expressos de acordo com a resolução da instituição. 

 

9.1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Os critérios de avaliação estão delineados em alvará próprio. Em linhas gerais os 

instrumentos de avaliação, entre outros, serão os trabalhos teóricos e práticos 

produzidos e/ou aplicados individualmente ou em grupos (trabalhos por projetos, 

relatórios, seminários etc.), portfólios, exercícios, testes e/ou avaliações e outras formas 

que o professor julgar necessário, que permitam validar o desempenho obtido pelo aluno 

referente ao processo ensino-aprendizagem. 

Portanto de acordo com as peculiaridades de cada disciplina, o aluno poderá ser 

avaliado pelos diferentes instrumentos de avaliação: 

 Assiduidade e interatividade; 



 

 

38 

 

 Realização de trabalhos propostos; 

 Realização de lista de exercício; 

 Participação, realização e apresentação de seminários; 

 Realização de estudo dirigido; 

 Participação em aulas teóricas; 

 Participação e realização de relatórios de aulas práticas; 

 Participação em feedbackno final das aulas; 

 Provas escritas e práticas. 

 

Em relação aos instrumentos de avaliação acima, estes serão computada 

através de ficha de avaliação continuada a qual se baseia em coeficientes expressos em 

notas. 

 

 

9.1.1. Avaliação dos Alunos 

A avaliação do educando será contínua e cumulativa, considerando os aspectos 

qualitativos e quantitativos, e tem como objetivo acompanhar o seu aproveitamento e 

fornecer subsídios para a reorganização do processo ensino-aprendizagem, cuja 

estrutura baseia-se em coeficientes expressos por notas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 

Esses valores são distribuídos da seguinte forma: 4,0(quatro) pontos para a avaliação 

interdisciplinar bimestral, 1,0(um) ponto da redação para todas as disciplinas e 5,0(cinco) 

pontos da avaliação formativa (provas, portfólio ou web fólio, registros reflexivos, 

seminários, pesquisas, trabalhos em pequenos grupos, auto avaliação e outros). 

Serão observados e avaliados, através de múltiplos instrumentos, aspectos da 

compreensão do significado das ciências, da comunicação, do conhecimento científico-

tecnológico do processo produtivo, relacionando teoria e prática, atitudes e valores e o 

exercício da cidadania. 

Para fins de avaliação do rendimento escolar, o ano letivo será dividido em quatro 

bimestres. Será atribuído um peso equivalente a 10,0 pontos para cada bimestre. A 

apuração do aproveitamento anual será constituída da média aritmética simples dos 

quatro bimestres. Será considerado aprovado o educando que obtiver média anual igual 
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ou superior a 5,0 (cinco). O aluno que não atingir a média anual igual a 5,0 (cinco), 

realizará a avaliação de recuperação anual, com peso 10,0 (dez). 

Será considerado aprovado após a realização da avaliação de recuperação anual, 

o aluno que obtiver média final igual ou superior a 5,0 (cinco). 

Salvo disposições em contrário que venham a fazer parte da legislação vigente na 

rede pública de ensino do Distrito Federal. 

 

9.1.2. Da Aprovação 

Será considerado aprovado, o aluno do Curso Técnico em Informática Integrado 

ao Ensino Médio, que obtiver, ao final do ano letivo, o cumprimento dos seguintes 

requisitos: 

a) Frequência mínima de 75% de horas letivas; 

b) Nota final igual ou superior a 5,0 (cinco) pontos em todas as disciplinas; 

c) Ter aprovação no relatório final do Estágio Supervisionado. 

 

9.1.3. Da Recuperação Anual 

O aluno somente terá direito de participar da recuperação anual, se somente se, 

ficar retido (com nota inferior a 5,0 pontos) em no máximo 3 (três) disciplinas. Integram 

estas três disciplinas, todas as disciplinas tanto do núcleo comum quanto do núcleo 

tecnológico. Casos excepcionais serão decididos em conselho de classe. 

Fica facultado ao professor definir os conteúdos e os objetivos e que serão 

avaliados na Avaliação de Recuperação Anual, assim como a maneira que a prova é 

realizada, ou seja, objetiva ou subjetiva. Com relação à data de revisão de conteúdo e 

avaliação, será a data indicada pelo calendário oficial da rede de ensino. 

 

9.1.4. Da Recuperação de Conteúdo 

Aos alunos com dificuldades de rendimento, a escola proporcionará estudos de 

recuperação de conteúdos durante os bimestres letivos. O professor deverá fazer constar 

em seus planos de curso a forma pela qual desenvolverá a Recuperação de conteúdos 

com os alunos que não atingirem os objetivos propostos. 

Fica a critério do professor estabelecer os instrumentos que serão utilizados na 

realização da recuperação de conteúdo, de forma a atender às peculiaridades da 
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disciplina. Estes instrumentos poderão ser na forma de exercícios, seminários, trabalhos, 

auto avaliação, entre outros. 

Esta avaliação deve ocorrer simultaneamente no decorrer do mesmo bimestre, 

pois depois de finalizado o bimestre o professor não tem autonomia para modificar a 

nota. 

 

9.1.5. Da Aprovação por Dependência 

O aluno reprovado em até 2 (duas) disciplinas do Ensino Médio Integrado, terá 

direito a ascender à série seguinte. No entanto este aluno deverá ser avaliado no 

decorrer do ano, nas disciplinas em que foi reprovado no ano anterior. Conforme a lei nº 

2.686/2001. 

 

9.1.6. Avaliação Diagnóstica da SEDF 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal criou um Sistema 

Permanente de Avaliação da educação pública que é a Prova Diagnóstica. Essa prova 

será realizada por estudantes da rede pública de ensino uma vez por ano (conforme 

calendário escolar), com o objetivo de obter informações que propiciem a formulação 

constante de estratégias e ações pedagógicas que contribuam para a efetiva 

aprendizagem dos estudantes. A prova diagnóstica possibilitará identificar em que nível 

do processo de construção do conhecimento encontra-se o estudante e, em seguida, 

promover a reflexão, planejamento e intervenções pedagógicas para a garantia das 

aprendizagens. Contribuirá para entendermos onde estamos avançando e onde 

podemos melhorar, será um instrumento importante para o professor que está na sala 

de aula, para as Regionais de Ensino entenderem suas escolas e sua região e, em nível 

central, nos ajudará a entender a nossa rede de ensino e nos subsidiará para melhoria 

de nossas políticas públicas. 
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9.1.7. Conselho de Classe 

Com o objetivo de minimizar o distanciamento de professores em relação aos 

problemas educacionais de seus alunos correlatos às questões do seu componente 

curricular. 

Os Conselhos de Classe, como em sua gênese, se concretizam na instância 

democrática do processo educativo de fundamental importância na concepção da nova 

proposta avaliativa. Sob essa ótica o CEMI formaliza-se com a participaçãodo corpo 

docente, alunos, supervisão pedagógica, secretaria, pais e direção (Conselhos de 

Classe Pedagógico/Administrativo). Onde, professores, alunos, pais e direção reúnem-

se numa mesma série e turma, visando, em conjunto, chegar a um conhecimento mais 

sistemático de cada aluno. Ocorre um pré-conselho direcionado pelo professor 

conselheiro, que deverá preencher uma ficha, formalizando as demandas e possíveis 

soluções para a turma e, posteriormente será lido e discutido pelo aluno representante 

de turma, no dia do Conselho de Classe Participativo. Após leitura e discussão sobre os 

tópicos elencados pelos alunos, os professores e pais terão seu momento de falar, cada 

um por vez. Essa dinâmica dar-se-á com as 12 (doze) turmas existentes na escola no 

primeiro dia de conselho de classe. Como forma de acompanhar cada aluno, a escola 

utiliza-se de instrumentalização digital (fotográfica) para identificação precisa de dados 

e foi determinado o quantitativo de 02(dois) dias para que aconteça o Conselho de 

Classe Participativo bimestral. 

Todos os aspectos são observados nos conselhos de classe (Diagnóstico, 

aconselhamento, levantamento de soluções e alternativas, Elaboração de projetos de 

recuperação, coleta de evidências na mudança do comportamento dos alunos e outros) 

e devidamente registrados em ata e em consonância com as atividades do orientador 

educacional. 
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10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

 

Como já citado anteriormente, no item Organização do Trabalho Pedagógico, o 

desenvolvimento do currículo aborda os conhecimentos próprios do Ensino Médio 

distribuídos em três áreas de conhecimento de núcleo comum,uma específica de 

informática e as Afins. 

 

10.1. Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 

A área “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias” inclui as disciplinas conhecidas 

pelas nomenclaturas: Língua Portuguesa; Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), Artes 

e Educação Física. 

Este conjunto de conteúdos integra essas disciplinas e seus alicerces teóricos 

contemporâneos. A condição de “linguagens” favorece o enfoque instrumental, uma vez 

que elas devem ser exploradas não em si ou para si mesmas, mas antes como 

ferramentas de estudo e de edificação da identidade pessoal e social. Busca-se a 

habilidade de leitura de textos de distintas espécie e aplicações, relacionando-os a suas 

condições de concepção e de leitura. 

Os conteúdos referentes à Língua Estrangeira (Espanhol e Inglês) e à Língua 

Portuguesa priorizam o primeiro eixo, centrando-se no entendimento pontual e global 

dos significados arquitetados no intercâmbio entre o leitor, o texto e o contexto. 

 

10.2. Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

Na área “Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias” fazem parte as 

disciplinas Biologia, Física, Química e Matemática. Planeja-se, enfatizar a perspectiva 

interdisciplinar de seus conteúdos básicos, ressaltando circunstâncias do cotidiano e 

procurando aferir, de um aglomerado de competências fundamentais, aquelas que 

estejam catalogadas tanto com a capacitação dos aspirantes para progredir em estudos 

mais avançados, quanto com a estimulação da ampliação da envergadura de análise de 

conjunturas e tomada de deliberações em uma sociedade. 
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A proposta pelos eixos interdisciplinares permite uma ponderação do 

conhecimento nesta área que não se circunscreva, tão somente, ao conteúdo disciplinar 

especializado, mas que beneficie também o desenvolvimento da habilidade de 

entendimento e interpretação agregada dos fenômenos naturais. 

Assim, procura-se enfatizar a existência de conceitos engendrados em algumas 

partes da Ciência que podem ser concentrados em outros campos, conservando a 

mesma capacidade explicativa do fenômeno que possuíam em seu contexto de origem. 

Valoriza-se, um entendimento holístico da Ciência. 

 

10.3. Ciências Humanas e suas Tecnologias 

A área de “Ciências Humanas e suas Tecnologias” inclui o conteúdo das 

disciplinas de Geografia, História, Sociologia e Filosofia, dialogando metodologicamente 

com as demais áreas das Ciências Sociais. A fusão interdisciplinar dos acontecimentos 

sociais possibilita a articulação de fatos, conceitos, métodos e propensões de forma 

contextualizada. A abordagem interdisciplinar ancora-se em quatro conjuntos temáticos 

– trabalho, tecnologia, conflitos e meio ambiente – que associam o contexto brasileiro ao 

universal, considerado, as particularidades dos desiguais métodos considerados. 

O enfoque teórico-metodológico da ponderação interdisciplinar privilegia 

estratégias diversificadas que apreciam a autonomia intelectiva, a produção de ciência e 

a compreensão de competências e habilidades, além da criatividade. Aproveitando-se 

de diversas fontes teóricas e documentais decorridas e atualizadas, busca-se ponderar 

a associação entre o conteúdo e a disposição de observar, decodificar e examinar 

processos sociais. 

 

10.4. Informática e suas tecnologias 

Na área de “Informática e suas tecnologias” estão presentes todos os conteúdos 

relacionados à formação técnica do educando, esquadrinhando o enfoque das 

necessidades regionais conectadas à informática. Os conteúdos abordam desde 

hardware até o desenvolvimento de sistemas computacionais, com as seguintes 

disciplinas:Operador de Micro Básico, Eletrônica, Web Designer, Organização e Normas, 
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Desenho Técnico, Banco de Dados, Redes de Computadores, Montagem e 

Configuração, Empreendedorismo e Marketing, Inglês Instrumental, Linguagem Técnica 

de Programação, Estágio Supervisionado e Iniciação Científica. 

O aluno é permanentemente estimulado a solucionar problemas que aparentam 

conjunturas cotidianas em que são imprescindíveis soluções computacionais 

competentes que facilitem e acelerem a concretização de afazeres e trabalhos nos 

múltiplos campos das organizações, instituições e associações.Em outras palavras, 

busca-se a formação de um profissional generalista consciencioso, com habilidade, 

profissionalismo e juízo crítico para as mais variadas conjunturas que venham acontecer 

dentro de uma área dinâmica e versátil, além de formar cidadãos comprometidos com o 

progresso social. 

 

10.5. Atividades Formativas Integradoras (AFINS) 

As Atividades Formativas Integradoras (AFINS) são componentes curriculares 

que permitem o reconhecimento de habilidades, conhecimentos e competências do 

estudante até mesmo alcançado fora do ambiente escolar, estas atividades irão 

suplementar as atividades de ensino, pesquisa e extensão e fazem parte dos princípios 

da educação integradora: integralidade, intersetorialização, transversalidade, diálogo 

entre escola e comunidade, territorialidade, trabalho em rede. 

Serão consideradas AFINS, as atividades complementares e suplementares 

desenvolvidas pelos educandos após ingresso no curso desde que haja afinidade ou 

coerência com a área de conhecimento do curso, inclusive o estágio supervisionado 

obrigatório de acordo com o regimento próprio. 

Também serão considerados AFINS, os projetos extracurriculares, tais como os 

estudos de campo como: 

 EXPOCEMI (Feira de Ciências local), 

 GINCEMI, 

 Projeto Chapada dos Veadeiros, 

 Projeto de Curtas (Consciência Negra) 

 Projeto Aplicativos de Informática 
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 Projeto Empresa 

 Projeto Interventivo- Idealize- (S.O.E) 

 Projeto Interventivo de Monitoria Escolar (Exatas) 

 Projeto Interventivo de xadrez (Humanas) 

 Projeto  

 Projeto Museu do Cerrado 

 Projeto Pirenópolis, 

 Sarau Cultural. 

 Projeto Sala de Leitura-Biblioteca 

 

10.6. Ações para atendimento às leis 10.639/03, 11.645/08 e 11.988/09 

Os projetos: Museu do Cerrado, Pirenópolis, Chapada dos Veadeiros, Sarau 

Cultural, e o EXPOCEMI contemplam, dentre outros conteúdos, o que preconizam as 

leis 10.639/03, 11.645/08 e 11.988/09 que abordam as culturas indígenas, afro-brasileira 

e a Semana de Educação para a Vida (ecologia e meio ambiente, educação para o 

trânsito, sexualidade, prevenção contra doenças transmissíveis, direito do consumidor, 

Estatuto da Criança e do Adolescente etc.). 

 

10.7. Matriz Curricular 

Instituição: Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional 

Curso: Curso técnico de nível médio em Técnico de Informática integrado ao ensino 

médio 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

Modalidade/etapa: Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio 

Regime: Anual      Módulo: 40 semanas      Turno: Diurno 

Partes do Currículo Componente Curricular 
Séries 

1ª  2ª  3ª  

BASE NACIONAL 

COMUM 

Língua Portuguesa X X X 

Arte X X X 

Educação Física  X X X 
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Matemática X X X 

Biologia X X X 

Física X X X 

Química X X X 

História X X X 

Geografia X X X 

Filosofia X X X 

Sociologia X X X 

PARTE 

DIVERSIFICADA 

Língua Estrangeira Moderna – 

Inglês 

X X X 

Língua Estrangeira Moderna – 

Espanhol 

X X X 

IC – Iniciação Cientifica X X X 

PARTE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL 

LTP – Linguagem e Técnicas de 

Programação 

X X X 

WB – WEB Designer X X - 

ON – Organização e Normas X - - 

DT – Desenho Técnico X - - 

EB – Eletrônica Básica X - - 

OMB – Operador de Micro Básico X - - 

MC – Montagem e Configuração - X - 

RC – Redes de Computadores - X - 

EM – Empreendedorismo / 

Marketing 

- X - 

BD – Banco de Dados - X - 

Estágio Profissional Supervisionado - 200 horas - - X 

Total de módulos-aula semanais (sem opção de espanhol) 45 45 30 

Total de Carga Horária anual (sem opção de espanhol) 1439 1439 1120 

Total de módulos-aula semanais (com opção de espanhol) 46 46 31 

Total de Carga Horária anual (com opção de espanhol)  1469 1469 1150 

Observações: 

 Horário: 1ª e 2ª série: 7h30 às 17h55 - 3ª série:7h30 às 12h30. 
 Módulo-aula 1ª série (sem Espanhol): 32 módulos de 50 min; 8 módulos de 45 min; 5 módulos de 40 min. 
 Módulo-aula 2ª série (sem Espanhol): 32 módulos de 50 min; 8 módulos de 45 min; 5 módulos de 40 min. 
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 Módulo-aula 3ª série (sem Espanhol): 12 módulos de 50 min; 12 módulos de 45 min; 6 módulos de 40 min. 
 Módulo-aula 1ª série (com Espanhol): 32 módulos de 50 min; 9 módulos de 45 min; 5 módulos de 40 min. 
 Módulo-aula 2ª série (com Espanhol): 32 módulos de 50 min; 9 módulos de 45 min; 5 módulos de 40 min. 
 Módulo-aula 3ª série (com Espanhol): 12 módulos de 50 min; 13 módulos de 45 min; 6 módulos de 40 min. 
 Duração do intervalo: 15 minutos no matutino e no vespertino; 1 hora e 45 minutos de almoço, para estudantes 

da 1ª e 2ª série. Todos intervalos excluídos da carga horária diária. 
 A cada ano letivo a instituição definirá o quantitativo da carga horária para cada componente curricular.  

 

10.8. Matriz curricular por período 

1ª Série 

Disciplina Aulas / Semanal Total Aulas /Período 

Língua Portuguesa 4 160 

Artes 2 80 

LEM – Língua Estrangeira Moderna 2 80 

Espanhol 1 40 

Educação Física 2 80 

Geografia 2 80 

História 2 80 

Filosofia 2 80 

Sociologia 2 80 

Matemática 3 120 

Biologia 2 80 

Física 2 80 

Química 2 80 

LTP – Linguagem e Técnicas de Programação 3 120 

WB – WEB DESIGNER 3 120 

ON – Organização e Normas 2 80 

DT – Desenho Técnico 2 80 

Eletrônica Básica 4 160 

OMB – Operador de Micro Básico 3 120 

IC- Iniciação Científica 1 40 
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TOTAL 46 1840 

 

2ª Série 

Disciplina Aulas / Semanal Total Aulas /Período 

Língua Portuguesa 4 160 

Artes 2 80 

LEM – Língua Estrangeira Moderna 2 80 

Espanhol 1 40 

Educação Física 2 80 

Geografia 2 80 

História 2 80 

Filosofia 2 80 

Sociologia 2 80 

Matemática 3 120 

Biologia 2 80 

Física 2 80 

Química 2 80 

LTP – Linguagem e Técnicas de Programação 3 120 

WB – WEB Designer 2 80 

MC – Montagem e Configuração de Micro 3 120 

RC – Redes de Computadores 4 160 

EM - Empreendedorismo / Marketing 2 80 

BD – Banco de Dados 3 120 

IC- Iniciação Científica 1 40 

TOTAL 46 1840 
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3ª Série 

Disciplina Aulas / Semanal Total Aulas /Período 

Língua Portuguesa 4 160 

Artes 2 80 

LEM – Língua Estrangeira Moderna 2 80 

Espanhol 1 40 

Educação Física 2 80 

Geografia 2 80 

História 2 80 

Filosofia 2 80 

Sociologia 2 80 

Matemática 3 120 

Biologia 2 80 

Física 2 80 

Química 2 80 

LTP – Linguagem e Técnicas de Programação 2 80 

IC- Iniciação Científica 1 40 

TOTAL 31 1240 

Estágio Supervisionado (Ocorre no turno 

vespertino) 

00 200h 

 

10.9. Cumprimento do Calendário Escolar 

Para o bom andamento das atividades e dos projetos mencionados neste 

documento, a escola deve garantir o cumprimento mínimo das horas anuais segundo a 

matriz curricular, distribuídas em, no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos, conforme 

preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional( 9494/96). Viabilizar 

estratégias para o cumprimento integral do calendário específico para cada ano letivo a 

ser estipulado pela SEE/DF. 
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O cumprimento do calendário oficial escolar é de suma importância na efetivação 

de nossas atividades. Consta nos apêndices. 

 

10.10. Relação Escola / Comunidade 

Os projetos, as estratégias e as atividades apresentados visam, também, inserir 

a comunidade no cotidiano escolar e ao mesmo tempo não distanciam o educando das 

suas relações sociais. 

Além disso, viabilizar o envolvimento da comunidade com as questões escolares 

favorece o sentimento de que todos - pais, alunos, vizinhos, professores são 

responsáveis pela educação do País. Assim, quaisquer eventos que promovam tal 

integração serão prioritários em todos os momentos das ações pedagógicas deste CEMI. 

 

 

11 - PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 

 

 11.1 - GESTÃO PEDAGÓGICA 

A gestão pedagógica ocorre de forma sistematizada, obedecendo ao disposto na 

legislação vigente. No início do ano letivo, os educadores elegem os coordenadores 

distribuídos por área de conhecimento e atendendo as especificidades da escola, 

conforme portaria. As coordenações por área são acompanhadas pela supervisão 

pedagógica e coordenação e são destinadas para refletir, organizar, avaliar, pesquisar, 

construir, compartilhar, discutir, ler, atualizar, etc. As coordenações coletivas, que 

ocorrem às quartas-feiras, só no vespertino, participam os seguintes seguimentos: 

Direção, Supervisão Pedagógica, Coordenação, Sala de Apoio, Orientação Educacional, 

Secretaria, Professores e outros segmentos, quando solicitados. É um espaço destinado 

a formação e progressão continuadas, para a discussão de projetos interdisciplinares, 

para discutir os problemas e situações individuais do corpo discente, etc. 

O professor tem dentro do seu horário de coordenação, por área, 30’(trinta 

minutos) de atendimento individualizado aos pais, no horário especificado por cada área. 

Há uma completa integração entre todos os coordenadores pedagógicos com a equipe 
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diretiva, o que é fundamental para o fortalecimento da prática pedagógica cotidiana e 

consequentemente para a melhoria da qualidade do ensino.  

A condução de todas as atividades pedagógicas da escola perpassa por todos os 

segmentos da escola (Conselho de Classe Participativo, Organização e condução de 

Saídas de Campo diversas, Interclasse, Jogos interescolares, Organização de atividades 

extraclasse,  Grêmio Estudantil, Conselho escolar, etc., o que favorece e responsabiliza 

a todos pelo alcance dos objetivos propostos, conforme preconiza a Lei da Gestão 

Democrática, favorecendo  a melhoria do processo ensino- aprendizagem e do exercício 

da cidadania. 

 

11.2 - Gestão Administrativa 

O diretor da escola auxilia a supervisora administrativa em algumas questões 

administrativas, mas a  responsabilidade dafolha de pessoal, da prévia de pagamento, 

das folhas de ponto de todos os servidores efetivos e contratados, da organização do 

dossiê de cada servidor (documentos relacionados a vida profissional)  que são 

recebidos e protocolados ou, até mesmo, encaminhados a outras instâncias,  

recebimento e conferência do patrimônio, abertura de carências, recebimento de 

atestados médicos, acompanhamento dos servidores da limpeza e conservação e 

portaria, recebimento e conferência da merenda escolar, preenchimento/protocolos de 

formulários diversos ( memorandos, ofícios e declarações) , etc ficam a cargo da 

Supervisora Administrativa, que só atua no diurno. 

Temos também, uma professora readaptada dando um suporte nesse setor 

ficando exclusivamente por conta da merenda escolar. 

 

11.3 - Gestão Financeira 

Para o ano letivo de 2018, contamos com o auxílio de diversos recursos tais como:  

PDAF (Programa de Descentralização Administrativa e Financeira) que serão aplicados 

de acordo com o Decreto nº 28.513, de 06 de dezembro de 2007 e com a Portaria Nº31, 

de fevereiro de 2010 , com o PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) criado em 

1995 e que tem por finalidade prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às 
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escolas públicas de todos país, a APAM ( Associação de Pais, Alunos e Mestres), 

Emendas Parlamentares, Dinheiro de prêmios da FAP (Fundação de Apoio à Pesquisa) 

e Recursos oriundos do EMTI ( Programa de Fomento à Implementação de Escolas em 

Tempo Integral para o Ensino Médio). 

Após reunião com as entidades que representam todos os segmentos da escola 

(APAM, Conselho Escolar e Equipe de Gestão) foi definido o uso dos recursos da 

seguinte forma:  

Despesas correntes: pintura de todas as dependências da escola, reforma da cantina e 

refeitório, construção de uma sala para atuar como oficina pedagógica ( marcenaria, 

soldas, etc), manutenção dos banheiros e vestiários, dependências do material 

esportivo, material de proteção e segurança (câmeras e computadores), colocação de 

divisórias,  material de expediente, manutenção dos filtros e bebedouros, materiais 

elétrico e eletrônico, serviços técnicos profissionais, materiais de áudio e vídeo, material 

de limpeza, manutenção de máquinas e equipamentos, material farmacológico 

(farmacinha), material de processamento de dados, fechaduras e chaves, revitalização 

de área verde, recuperação de armários e escaninhos, desentupimento de esgotos e 

canaletas, retirada de goteiras no telhado do mezanino  e reestruturação do escoamento 

de água. 

Despesas de capital (Material Permanente): estantes e mesas para a biblioteca, 

materiais para o laboratório de ciências e do espaço Makerspace. 
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11.4 - Gestão de Resultados Educacionais 

 

11.4.1 - Sala de Recursos Generalista 

 

Objetivos Específicos: 
 

 Organizar, fazer levantamento de dados e analisar público de atendimento do ano 
letivo; 

 Orientar, traçar estratégias pedagógicas e apresentar o público de alunos aos 
docentes; 

 Analisar potencialidades e dificuldades dos alunos, produzir atividades que 
possam sanar dificuldades, além de aprimorar e desenvolver mais as 
potencialidades; 

 Intervir junto às turmas de inclusão de forma a prevenir Bullying, além de 
desenvolver o respeito ao próximo e respeito a diversidade; 

 Intervir, orientar e encaminhar os estudantes a profissionais de áreas específicas 
conforme a demanda; 

 Desenvolver atividades temáticas sobre o SER ESTUDANTE e suas 
responsabilidades junto com SOE, Conselho Tutelar, Equipe Pedagógica; 

 Desenvolver parcerias para captação de cestas básicas, materiais, vestimentas 
para os alunos atendidos na Sala de Recursos. 

 
 
Ações/ Estratégias: 
 

 Produzir cronograma de atendimentos; 

 Fazer listagem dos ANEE´s atendimentos pela SRG e dos TEF´s; 

 Separar os documentos de cada um em pastas; 

 Produzir anamneses, fichas individuais de cunho pedagógico e administrativo; 

 Analisar se a enturmação proposta na Estratégia de Matrícula favorece ao 
estudante; 

 Redistribuir estudantes típicos, junto a secretaria, que possam prejudicar/interferir 
o desenvolvimento acadêmico dos ANEE´s em sala no decorrer do ano; 

 Produzir documentos do ano letivo exclusivos de SRG; 

 Orientar e apresentar aos docentes sobre os estudantes ANEE´s atendidos pela 
SRG e TEF´s no trato, trabalho e possíveis atividades que facilitam o pedagógico 
de inclusão; 

 Realizar oficinas de Adequação Curricular, Estudos de Caso, compreensão do 
papel do professor regente em turmas de inclusão e tipos de intervenção e 
produção de atividades adequadas; 

 Indicar e incentivar a pesquisa, leitura e estudo de assuntos voltados à inclusão; 

 Auxiliar no trato pedagógico com os TEF´s da escola; 

 Analisar as atividades propostas e o retorno pedagógico depois de colocadas em 
ação; 
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 Desenvolver atividades que possam perceber as possíveis dificuldades e as 
potencialidades de cada aluno; 

 Realizar atividades que valorizem a auto-estima, sentimento de pertença e de 
capacidade dos alunos; 

 Desenvolver atividades que fortaleçam a alteridade, autonomia, senso comum e 
viés humanístico; 

 Desenvolver palestras temáticas que envolvam as turmas de inclusão, os pais, a 
comunidade escolar sobre ideias que sejam de interesse dos ANEE´s, além de 
promover o bem-estar no ambiente escolar; 

 Realizar nas turmas de inclusão atividades que promovam a saúde física, mental, 
assim como a boa aprendizagem e respeito à diversidade; 

 Orientar os ANEE´s nas atividades propostas em sala; 

 Favorecer a participação dos ANEE´s em todas as atividades desenvolvidas na e 
pela escola 

 Orientar sobre a vida e rotina estudantil; 

 Solicitar acompanhamento pedagógico com seus filhos; 

 Encaminhar a profissionais de áreas específicas conforme necessidade; 

 Desenvolver encontros temáticos sobre inclusão, higiene corporal, drogas, 
autoestima, disciplina, limites, junto com SOE, Equipe Gestora e Equipe 
pedagógica; 

 Realizar junto com o SOE, Equipe Gestora e Equipe Pedagógica, atividades 
temáticas que envolvam o estudante no âmbito escolar de forma a favorecer seu 
desenvolvimento global. 

 Por se tratar de uma escola de natureza especial, os atendimentos aos alunos 
serão realizados em horários ociosos, horário do almoço (13h30min às 
14h20min), as quartas-feiras no período vespertino e sempre que necessário. Já 
os atendimentos aos professores regentes acontecerão em horário de 
coordenação individual e sempre que necessário. 

 
 
Parcerias Envolvidas: 
 

 Pedagogo: Orientador Educacional, Sala de Recursos, SAA, Equipe Gestora, 
Equipe de Secretaria, Coordenação Intermediária – CRE; Conselho Tutelar e 
outros. 
 
 

Público: 

 Professores do AEE, estudantes que compõem o atendimento, professores 
regentes e equipe gestora. 

 
 
Cronograma: 

 Fevereiro a Dezembro 
 
Avaliação das Ações: 
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 O conceito de avaliação adotada é a avaliação mediadora, pois terá o objetivo de 

envolver os participantes na construção do processo de ensino – aprendizagem. 

Durante os atendimentos, serão promovidas atividades de participação individual 

e coletiva; 

 Participação, organização, estruturação das atividades desenvolvidas; 

 Participação das dinâmicas e palestras propostas pela escola, sala de recursos, 

SOE;  

 Analisar o crescimento social, cognitivo, emocional, psicológico dentro do que foi 

proposto e das produções feitas, dentro da limitação de cada aluno; 

 

11.4.2 - Plano de Ação/ Organização do Trabalho Pedagógico - Readaptados 

 

 
Objetivos Específicos: 
 

 Desenvolver, por meio de um trabalho integrado, habilidades de ordem cognitiva 
e emocional que possibilitem aos alunos selecionar informações em diferentes 
fontes de pesquisa, desenvolver a reflexão e argumentação, favorecer a 
autonomia para fazer escolhas, cultivar o prazer da leitura, conviver em harmonia 
com seus pares.  

 Utilizar a Sala de Leitura como espaço privilegiado para o desenvolvimento das 
habilidades cognitivo e sócio emocionais essencial à aprendizagem e ao convívio 
social. 

 
 
Ações/Estratégias: 
 

 Reorganização do espaço, otimização do mobiliário e acervos já existentes; 

 Identificação das estantes com material colorido, alegrando o ambiente;  

 Organização dos livros nas estantes, de acordo com os anos escolares, para 
facilitar o acesso dos alunos; 

 Distribuição de mesas e carteiras de modo a facilitar a realização das atividades 
de pesquisa e trabalho em grupo;  

 Elaboração de normas de convivência, de modo a garantir a harmonia nas 
relações;  

 Melhores instalações para acesso à internet;  

 As dicas de leitura serão enviadas mensalmente, por e-mail, a toda a comunidade 
Escolar, para o Crescimento (pais, alunos e funcionários) as dicas e apresentação 
de novas aquisições também ficarão expostas nos murais distribuídos pela 
escola, com o objetivo de sugerir boas leituras e convidar todos a visitarem a Sala 
de Leitura em busca dessas e de outras obras. 
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Parcerias Envolvidas: 

 Livrarias e bibliotecas 
 
 
Publico: 

 Alunos, professores, equipe gestora, comunidade escolar e demais funcionários. 
 
 
Cronograma: 

 Fevereiro a dezembro. 
 

Avaliação das Ações: 

 A avaliação será realizada durante todo o tempo de execução do projeto. 
 

 

11.4.3 - Plano de Ação/ Organização do Trabalho Pedagógico - SOE  

 
O Serviço de Orientação Educacional trabalha com um projeto, intitulado 

IDEALIZE, que trata das diversas questões vivenciadas pelos adolescentes e não são 

discutidas em sala de aula. São temas que vão desde sexualidade, gênero até política, 

religião, trabalhando conflitos internos e externos. Tal projeto visa dar ao aluno 

oportunidade de expressão e reflexão. 

 

- Objetivos Específicos: 
 

 Fortalecer a identidade do Serviço de Orientação Educacional; 

 Estabelecer vínculos para atendimentos; 

 Identificar e mapear as demandas para o SOE; 

 Colaborar para que haja alinhamento da prática pedagógica com a proposta 
apresentada nos documentos oficiais da SEEDF; 

 Assessorar pedagogicamente; 

 Articular uma ação integrada; 

 Colaborar para aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante como ser 
autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista; 

 Favorecer a parceria família escola; 

 Acolher e orientar quanto aos fatores que interferem na aprendizagem; 

 Integrar-se de forma a fortalecer o trabalho articulado da Rede de Proteção às 
Crianças e Adolescente. 
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- Ações/Estratégias: 
 

 Organização de materiais a serem utilizados e planejamento das ações a serem 
implementadas durante o ano; 

 Apresentação do Serviço de Orientação Educacional aos estudantes, pais e 
professores; 

 Estudar e melhorar as formas de registro e os instrumentos de coleta de dados 
do SOE; 

 Conhecer as demandas/plano de ação; 

 Colaboração na elaboração do PPP; 

 Elaboração e colaboração nos projetos da I.E; 

 Atendimentos individual e/ou em grupo; 

 Participar dos Estudos de Caso; 

 Participação nas Coordenações Coletivas da I.E. e da Reunião Pedagógica na 
CRE Gama com os orientadores educacionais; 

 Atualização profissional por meio da participação em cursos, seminários e 
palestras; 

 Participar da estratégia de matrícula e conselhos de classe; 

 Promover analise dos indicadores de aproveitamento escolar 
(infrequência/evasão/repetência); 

 Apresentação do SOE; 

 Colaborar nos Estudos de caso; 

 Estar presente na estratégia de matrícula e conselhos de classe; 

 Promover analise dos indicadores de aproveitamento escolar 
(infrequência/evasão/repetência); 

 Apresentação do SOE; 

 Acompanhamento dos alunos encaminhados com atendimentos individuais e/ou 
grupo conforme a necessidade; 

 Realização do Projeto Idealize com discussão e atuação nos temas selecionados 
pelos educandos; 

 Colaborar para a realização de palestras e oficinas nas salas de aula de acordo 
com a demanda; 

 Realizar acolhimento da busca espontânea e/ou por meio de encaminhamento 
dos professores; 

 Incentivar a participação e o envolvimento dos pais na vida escolar dos filhos; 

 Atendimentos individuais ou coletivos, palestras e oficinas com o objetivo de 
ajudar as famílias no acompanhamento escolar, sobre indisciplina, problemas 
emocionais e outros; 

 Fortalecer as parcerias já existentes (Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, Estudar 
em Paz/UnB, SESC Gama e Batalhão Escolar e outros); 

 Participar das reuniões da Rede Intersetorial do Gama; 

 Buscar novas parcerias com diversas instituições sociais, ONGs e profissionais 
com a Vila Olímpica, Faculdade Católica de Brasília, Psicólogos, Fonoaudiólogos 
e outros; 
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 Elaboração conjunta de estratégias de apoio à inclusão dos estudantes em 
atendimento pela Sala de Recursos e Equipe Especializada de Apoio a 
Aprendizagem; 

 Estudo, troca de saberes e elaboração de estratégias e ações conjuntas com as 
orientadoras e orientadores educacionais dos anos iniciais. 

 
 
- Parcerias Envolvidas: 
 

 Pedagogo: Orientador Educacional, Sala de Recursos, Conselho Tutelar, CRAS, 
CREAS, Estudar em Paz/UnB, SESC Gama e Batalhão Escolar e outros. 

 
 
- Publico: 
 

 Educandos, funcionários da escola (professores regentes, equipe gestora, 
profissionais da Sala de Recursos e SAA e demais servidores), família, 
comunidade escolar, 

 
 
- Cronograma: 

 Fevereiro a dezembro. 
 
 
- Avaliação das Ações: 
 

 Através da análise das Devolutivas dos servidores em coletivas, reuniões, com 
professores regentes, gestão e serviços;  

 Análise das Devolutivas de Educandos e docentes; 

 Coleta de relatos dos docentes a respeito das ações e atendimentos realizados; 

 Análise do rendimento escolar dos estudantes acompanhados; 

 Relato dos docentes em conselho de Classe e Coletivas Semanais; 

 Escuta das devolutivas das famílias; 

 Análise de relatório recebido; 

 Conversa formal e informal com os estudantes. 

 
 

11.4.4 - Plano de Ação/ Organização do Trabalho Pedagógico - Sala de Apoio à 

Aprendizagem (SAA) 

Atendimento de alunos com Transtorno Funcional Específicos com foco na 
superação de suas dificuldades escolares. 
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- Objetivos Específicos: 
 

 Resgate da auto-estima, reconhecer seu valor pessoal, na família, na escola e na 
sociedade para melhor convivência; 

 Estimular a utilização das regras de convívio social; 

 Exercitar noções de orientação e estruturação espacial com a finalidade de 

melhorar a grafia de letras e números similares bem como o reconhecimento de 

direita e esquerda; 

 Resgate da auto-estima, reconhecer seu valor pessoal, na família, na escola e na 
sociedade para melhor convivência 

 Estimular a utilização das regras de convívio social. 

 Exercitar noções de orientação e estruturação espacial com a finalidade de 

melhorar a grafia de letras e números similares bem como o reconhecimento de 

direita e esquerda. 

 Noções básicas de referência espacial: 

 Direita, esquerda, inferior, superior, centro, diagonal. 

 Desenvolver habilidades dos aspectos psicomotores de: 

 Motricidade grossa e fina 

 Esquema corporal; 

 Lateralidade; 

 Orientação espaço/temporal 

 Estruturação espacial e temporal; 

 Tonicidade; 

 Equilíbrio;  

 Intervir na superação das dificuldades em fluência na leitura, escrita e 
interpretação, compreendendo-os como base para aquisição dos conhecimentos 
escolares.  

 Desenvolver habilidades da linguagem oral. 

 Desenvolver habilidades de consciência fonológica/ leitura e escrita 

 Raciocínio lógico matemático.  

 Relacionar imagem e escrita; conhecer princípios de organização de fatos (ordem 
cronológica) 

 Reconhecer a rima, desenvolver a linguagem oral e a consciência fonológica.  

 Trabalhar as funções executivas e psicológicas superiores de memória seletiva e 
memória de trabalho, análise e síntese, planejamento, organização, atenção, 
concentração, controle inibitório. 

 Desenvolver habilidades matemática se raciocínio lógico, buscando solucionar as 
dificuldades matemáticas de estudantes. 

 Enriquecer a compreensão linguística e a associação de ideias. 

  Percepção visual (memória visual, constância visual, coordenação viso-motora e 
atenção visual), atividades artísticas que possibilitem a realização de produções 
gratificantes. 

 Percepção Auditiva (atenção, discriminação e memória auditiva, discriminação 
figura-fundo). 
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- Ações/ Estratégias: 
 

 Projeto “Quem sou eu” (a partir do autoconceito, trabalhar a família, a escola e os 

espaços sociais aos quais pertence, analisando-os e percebendo sua importância 

e interferência nos meios nos quais está inserido. 

 Proporcionar, por meio de jogos e discussões em grupo a compreensão da 

importância do cumprimento de regras a fim de facilitar a interação e o 

desenvolvimento das relações interpessoais na escola e em outros espaços. 

 Alinhavo, dardo, jogo de argolas, tapa certo, torre copos. 

 Batalha naval, Encaixe o “T”, Cilada, Alinhando Diamantes 

 Circuito psicomotor, arremesso de bola ao cesto, pega Varetas, Dardo, Torre de 

Hannói, Torre copos, Hora do Rush, Lego, Modelagem, Pintura a Dedo, Cilada, 

Labirinto, quebra-cabeça com diversos níveis de dificuldade, Se vira eletrônico. 

 Pingo no I, Slam, Anagramix, Top Letras, cruzadinha, Quest, Desafio, Soletrando 

 Experiências lingüísticas, História – Conte a sua, Papo Teen, StoryClubs 

 Palavra Secreta, Jogo da Forca, Leitura Cronometrada, Soletrando, atividades da 
coleção Papaterra. 

 Dominó da multiplicação e da Divisão, Rosácea Numérica, Sudoku, Tri-ominus, 
atividades do livro “Raciocínio Lógico”. 

 Ordenar texto, produção de texto a partir de imagens, A Fantástica Fábrica de 
Histórias, Teatrinho, Estado de Alerta 

 Músicas, Poemas, teatro de fantoches, discriminar e categorizar palavras que 
tenham a mesma terminação. 

 Projeto Aula dada aula estudada, Rotina Diária, Vivências de Autoestima, 
Atividades do livro “Funções Executivas.” 

 Jogo da Tabuada, Quadrado Mágico, Desafio dos Fósforos, enigmas, xadrez 

 Atividades com provérbios folclóricos, tirar a última palavra da frase e colocar 
outra, ampliação de frases e interferência nos rumos da história (começo, meio ou 
fim). 

 Fazer releitura de imagem de artistas plásticos como: Candido Portinari, Tarsila 
do Amara e Di Cavalcanti, jogo dos 7 erros, Lince,  60 segundos. 

 Instrumentos musicais (bandinha), Mestre André, Bingo Sonoro, Bingo Fonético, 
atividade “Percebendo cada som”, Gênius, Giratron. 

 
 
- Parcerias Envolvidas: 

 Pedagogo: Orientador Educacional, Sala de Recursos, SAA, Equipe Gestora, 
Equipe de Secretaria, Coordenação Intermediária – CRE; Conselho Tutelar e 
outros. 

 
 
- Público: 
 

 Professor do SAA e estudantes que compõem o atendimento. 
- Cronograma: 
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 Semestral 
 
 
 
- Avaliação das Ações: 
 

 Auto-avaliação oral expressando seu sentimento e compreensão sobre a 
importância das regras no jogo e na vida. 

 Ao longo do processo mediante realização das atividades propostas e do 
autocontrole de cada estudante diante de suas dificuldades pedagógicas e 
comportamentais, com registro num parecer técnico. 

 

12 -Síntese Dos Projetos Individuais, Em Grupos e/ou Interdisciplinares 
Desenvolvidos na U.E. 

 

12.1 - PROJETO SARAU CEMI 

 

Objetivos: 

 Fomentar o protagonismo juvenil, utilizando a dança. 

Principais Ações: 

 O projeto atenderá aos alunos devidamente matriculados no CEMI. Todos 

os grupos envolvidos deverão construir dentro da sala um mural de acordo 

com o tema trabalhado. Por fim o projeto será desenvolvido em três 

etapas, cada uma com duas fases, a saber:  

 A primeira fase do projeto constará de apresentação apenas para 

a docente responsável pelo projeto e professores que auxiliaram 

na fase de orientação, constando de avaliação direta. Neste 

primeiro momento os alunos trabalharão em grupos com algumas 

orientações.  

 A segunda fase constará a apresentação do evento SARAU CEMI 

a realizar-se ao final do 1º semestre do ano letivo. Neste segundo 

momento os alunos trabalharão em conjunto com a coordenadora 
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do projeto sanando possíveis falhas de apresentação teórica e 

prática.  

 O intuito deste trabalho será desenvolver durante as fases: 

convivência em grupo, criatividade, responsabilidade, cooperação. 

Aspectos relevantes na formação do indivíduo, pois quando o 

mesmo estiver inserido na sociedade desenvolvendo atividades 

diversas possa lançar mão de valores e atitudes positivas 

adquiridas também no âmbito escolar a fim de atuarem com êxito 

em suas diversas conquistas.  

Professor Responsável: 

 Núbia Cristina de Araújo.  

 

Avaliação do e no Projeto: 

 Os alunos serão orientados pela coordenadora do projeto e os 

professores que fazem parte do projeto (indiretamente);  

 Será utilizada uma ficha de avaliação para os educandos; 

 Relatório em grupo do corpo docente da escola – apontando aspectos 

positivos e negativos do projeto, bem como sugestões conforme as fases;  

 

12.2- PROJETO EXPOCEMI – EXPOSIÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO CEMI  

 

Objetivos: 

 Incentivar o jovem a desenvolver projetos, utilizando o método científico e 

tecnológico como um dos instrumentos para o desenvolvimento de habilidades 

específicas.  

Principais Ações: 
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Professor Responsável: 

 Ariomar da Luz Nogueira Filho 

 

Avaliação do e no Projeto: 

 

 

12.3- PROJETO PIRENÓPOLIS e CHAPADA DOS VEADEIROS 

(EXCURSÃO INTERDISCIPLINAR PARA PIRENÓPOLIS E CHAPADA) 

 

Objetivos: 

Despertar o interesse dos alunos participantes, por meio da observação direta, 

em diversas áreas de conhecimento, através de uma atividade extraclasse (saída de 

campo). 

 

Principais Ações: 

Dia da visita de campo: 

o O projeto será realizado dia 25/05/2018 para os alunos dos 2o anos, saída 05h 

(impreterivelmente) com previsão de chegada às 08h em Pirenópolis;  

o Em 30/05/2018 para os alunos dos 3º anos, com saída 02h (impreterivelmente) e 

previsão de chegada às 07h na Chapada dos Veadeiros. 

o O retorno de Pirenópolis está previsto para  às 22h no CEMI e a Chapada às 24h. 

 

Atividades da visita de campo: 

o Período matutino city tour pela cidade visitando os pontos turísticos e 

conhecendo as atividades locais; 

o  No horário do almoço os alunos farão a refeição num restaurante self-service 

(previamente acertado pela realizadora do projeto), incluído na taxa, exceto 

bebidas (refrigerante ou suco). 

o Período vespertino entrada na fazenda e visita as cachoeiras existentes neste 

local. Serão realizadas atividades de trilhas, rapel e tirolesa com pessoal 

qualificado para tal atividade. (anexo I) 
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Professor Responsável: Equipe Gestora e docentes. 

 

Avaliação do e no Projeto: 

 Construir um trabalho abordando todos os tópicos das disciplinas envolvidas (Física, 

; Português,  Arte, Filosofia, História, Sociologia, Geografia, Educação Física, 

Matemática, Empreendedorismo e Marketing; Biologia; LEM; Web 1 e 2; ); 

 O trabalho deverá ser confeccionado individualmente e/ou em grupo, de acordo com 

a disciplina, em material impresso e em material magnético, conforme as normas 

desenvolvidas na disciplina; 

 Será realizada observação direta da participação de cada aluno, podendo esta contar 

como critério de avaliação; 

 A menção será aplicada no 2º Bimestre, podendo o conteúdo trabalhado ser inserido 

na avaliação interdisciplinar;  

 Poderá ser atribuído até 2,0 pontos na avaliação, a critério de cada professor. 

 

 

12.4 - PROJETO MEMORIAL DO CERRADO E SANTA BRANCA ECOTURISMO 

 

Objetivos: 

 Estudar a Biologia do Cerrado, conhecendo sua fauna e flora, a evolução da vida 

na Terra, a evolução das sociedades humanas e o Brasil Colonial.  

 

Principais Ações: 

 A visita ocorrerá em um dia letivo, sendo neste ano, no dia 23/06/16. O ônibus 

saíra do CEMI seguindo à Goiânia, no turno matutino, aonde ocorrerá à visitação 

ao Memorial do Cerrado. A visita levará em média uma hora e meia. Em seguida 

os alunos retornam ao ônibus que seguirá em direção à Terezópolis, próximo à 

Anápolis, com destino ao Hotel Fazenda Santa Branca. Na chegada ocorrerá o 

almoço, com duração de cerca de uma hora. Logo após o almoço, os alunos 

seguirão para uma trilha por uma mata de galeria, tendo informações sobre 

ecoturismo e sustentabilidade, visitarão cachoeiras e terminarão em um lago. No 

lago ocorrerá a parte lúdica do projeto, com atividades esportivas e um 
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piquenique.  A última etapa do projeto consiste na execução de um trabalho 

avaliativo dentro das disciplinas. 

 

Professor Responsável: 

 Antônio Adriano Teixeira  

Avaliação do e no Projeto: 

 Será realizada mediante a execução de um trabalho dentro das disciplinas de 

Geografia, História, Sociologia, Filosofia, Arte, Língua Portuguesa, Web 1, LEM, 

Matemática, OeN, Biologia. Outras disciplinas poderão compor o trabalho, 

mediante orientação dos professores. 

 

 

12.5- PROJETO EMPRESA 2018 

 

Objetivos: 

 Propiciar aos alunos uma visão real do cenário empresarial, em todas as suas 

interfaces funcionais, e no qual estarão inseridos no futuro como profissionais de 

informática, através de uma proposta de execução prática das principais 

atividades desenvolvidas nos ambientes organizacionais, após uma abordagem 

teórica preparatória dos conteúdos previstos, tanto para a disciplina Organização 

e Normas, quanto para outras disciplinas correlatas ao projeto e previstas para 

esta série de aplicação.  

 

Principais Ações: 

Fundamentalmente, as metodologias empregadas no desenvolvimento do projeto 

serão as seguintes:  
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 1ª Fase: após a conclusão da abordagem teórica dos conteúdos previstos em 

sala de aula pelo professor da disciplina, todas as turmas de primeiro ano serão divididas 

em empresas, de áreas ou ramos econômicos previamente sorteados. Nesta fase a 

metodologia adotada será o sistema direto de orientação e supervisão pelo professor, 

onde todas as instruções e orientações necessárias à construção e ao desenvolvimento 

da execução do projeto serão apresentadas aos alunos de todas as turmas, 

igualitariamente. Nesta fase os alunos do primeiro ano também receberão de outros 

professores de disciplinas técnicas correlatas aos temas abordados e participantes do 

projeto, instruções e orientações nas respectivas aulas de suas disciplinas.   

2ª Fase: nesta fase a metodologia adotada de orientação será a supervisão é 

indireta; exercida em primeira instância pelos alunos de 2º e 3º anos (monitoria), sempre 

supervisionados pelo professor-coordenador, e, em segunda instância e sempre que 

solicitada e a qualquer tempo, pelo professor-coordenador e dos demais professores das 

disciplinas correlatas mencionados na fase anterior. Nesta 2ª fase cabe ressaltar que a 

metodologia ocorre de modo indireto pelo fato da responsabilidade de realização do 

projeto exigir, primeiramente, a dedicação e o interesse dos alunos de cada turma no 

cumprimento de todas as atividades já previamente anunciadas pelo professor. Cabe 

esclarecer ainda que, os alunos de 2º e 3º anos participantes, nesta fase do projeto, além 

de serem conhecedores dos conteúdos abordados e exigidos, uma vez que são alunos 

egressos do 1º ano em anos anteriores, também receberão o devido treinamento pelo 

professor para que possam desempenhar devidamente suas funções de orientadores e 

supervisores do projeto.  

 

Professor Responsável: 

 José Milton Barbosa 

 

Avaliação do e no Projeto: 

 Quanto ao processo de avaliação, este envolverá os seguintes seguimentos: o 

professor-coordenador, os professores participantes do projeto, demais 

professores da instituição, os coordenadores e/ou membros da Direção, ex-
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professores que atuaram anos anteriores na instituição, que assim desejarem e 

se disponibilizarem a participar e colaborar nesta fase do projeto. Os critérios a 

serem avaliados serão oportunamente divulgados, na ocasião da proximidade da 

etapa de culminância do projeto, estabelecidos em formulário padrão próprio, 

após uma ampla e necessária discussão dos parâmetros e diretrizes, bem como 

da pontuação a ser atribuída por cada professor do primeiro ano em sua disciplina; 

discussão essa realizada em coordenações gerais da instituição de ensino. 

Pontuação de 2,00 para todas as disciplinas, exceto Organização e Normas que 

terá nota de 5,00 pontos.  

 

12.6- PROJETO GINCEMI – GINCANA CULTURAL DO CEMI 

 

Objetivos: 

 Desenvolver nos educandos e pais a concepção de uma escola pública como 

lugar de integração, desenvolvimento sócio–cultural, arte e conhecimento 

científico e humanístico, aproximando a comunidade da escola.  

 Integrar as diversas disciplinas que compõem o currículo escolar através de um 

trabalho que privilegie a interação entre elas na produção e aplicação prática dos 

conhecimentos adquiridos. 

  Incentivar o trabalho de pesquisa, a reflexão crítica na construção do 

conhecimento escolar do educando bem como da produção intelectual através da 

criação artística e do desenvolvimento da cidadania.  

 Promover a interdisciplinaridade e a união entre os professores, funcionários e 

alunos. 

 

Principais Ações: 

 

Professor Responsável:Toda equipe gestora, coordenação e professores 

 

Avaliação do e no Projeto: 
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12.7- PROJETO APLICATIVOS 

 

Objetivos: 

 Proporcionar aos alunos o aprendizado sobre desenvolvimento de um software 

aplicativo que poderá ser utilizado de forma real. Visando assim à consolidação 

do aprendizado em programação aplicado à prática.  

 

Principais ações: 

 As aulas serão ministradas pela professora da disciplina a qual trabalhará com a 

linguagem e ferramentas necessárias para desenvolvimento dos referidos 

aplicativos. Cabe ressaltar também que o conteúdo da disciplina de LTPIII estará 

todo voltado para o aprendizado do desenvolvimento destes. 

 

Professor Responsável: 

 Lidiane Alice da Rocha Mendes 

 

Avaliação do e no Projeto: 

 O referido projeto será avaliado pelos professores convidados de informática em 

conjunto com a professora da disciplina. Obedecendo aos critérios a serem 

estabelecidos por esta. A apresentação daquele ocorrerá no laboratório de 

informática número dois.    

 

 

12.8- PROJETO INTERVENTIVO DO CEMI (Idealize) 

 

Objetivos: 
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 Propiciar aos alunos do CEMI subsídios para que possam atuar, de forma 

sistematizada, como mediadores em situações de conflitos, visando uma 

transformação positiva dos comportamentos agressivos ou inadequados no 

cotidiano escolar.  

 

Principais ações: 

 O presente projeto interventivo tem como foco principal a capacitação de alguns 

alunos em mediação de conflito e abertura de espaço de diálogo e reflexão sobre 

possibilidades de ações não violentas frente às situações conflituosas. Dessa 

forma, estão previstas fases de multiplicação, capacitação, sensibilização e 

acompanhamento das mediações de conflitos. 

 

Avaliação do e no Projeto: 

 Realização de encontro com os capacitados em Mediação de Conflito para debate 

sobre dificuldades na aplicação da metodologia, avaliação e renovação de ações 

de acompanhamento as quais não tiveram êxito.  

Responsáveis: 

 Élia Martins Oliveira Rachel Lenir Otoni Sampaio 

 

12.9-PROJETO MONITORIA ESCOLAR DE EXATAS 

Objetivos: 

Implantar a monitoria para os estudantes dos três níveis do ensino médio com a 

finalidade de melhorar a qualidade da aprendizagem nas disciplinas de Matemática e 

Física, incluindo alunos monitores do 3º ano e Educadores Voluntários Sociais do ensino 

médio sob a supervisão e orientação do professor responsável, promover a integração 

dos alunos e elevar o nível de conhecimento, buscando o nivelamento das turmas. 

 

Principais Ações: 
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1ª etapa: Divulgação e Inserção no PPP A inserção do projeto no PPP da escola, 

garante-se a aplicação e a continuidade da prática do mesmo. A divulgação acontecerá 

por intermédio do professor responsável pelo projeto juntamente com o corpo docente, 

orientação educacional e monitores.  

2ª etapa: Escolha dos monitores Após a divulgação do projeto, abre-se a inscrição 

para alunos monitores, que serão escolhidos pelo professor responsável, através de 

entrevista, que compreende saber a disponibilidade do mesmo e a afinidade com os 

temas que serão tratados na monitoria.  

3ª etapa: Implementação das atividades de monitoria. Nesta etapa, o professor 

responsável pelo projeto, juntamente com os monitores, colocar-se-ão à disposição dos 

alunos interessados em participar da monitoria em sala, horário e dia estabelecidos, com 

a finalidade de auxiliar os mesmos nas suas dificuldades, com conteúdos básicos de sala 

de aula e de avaliações, resolução de exercícios e esclarecimentos de dúvidas.  

 

Avaliação do e no projeto: 

Espera-se um melhor aproveitamento e desenvolvimento dos alunos nas aulas de 

Matemática e Física, melhores resultados de aprendizagem nas avaliações e atividades 

pedagógicas, visando a uma maior interação aluno/aluno e professor/aluno no ambiente 

escolar.  

 

Responsável: Francidalvo Silva de Aguiar 

 

12.10 - PROJETO OFICINA DE XADREZ 

Objetivos:  

 Implantar a oficina de Xadrez para os estudantes dos três níveis do ensino médio 

com a finalidade de incrementar habilidades necessárias ao aprendizado (atenção, 

raciocínio lógico, imaginação e criatividade), incluindo alunos monitores do 3º ano e 
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Educadores Voluntários Sociais do ensino médio sob a supervisão e orientação do 

professor responsável, promover a integração dos alunos. 

 

Principais Ações: 

1ª etapa: Inclusão no projeto político-pedagógico (PPP) e divulgação A inserção 

do projeto no PPP da escola, garante-se a aplicação e a continuidade da prática do 

mesmo. A divulgação acontecerá por intermédio do professor responsável pelo projeto 

juntamente com o corpo docente, orientação educacional e monitores.  

2ª etapa: Escolha dos monitores Após a divulgação do projeto,  abre-se a inscrição 

para alunos monitores, que serão escolhidos pelo professor responsável, através de 

entrevista, que compreende saber a disponibilidade do mesmo e a afinidade com os 

temas que serão tratados na monitoria.  

3ª etapa: Implementação das atividades da oficina Nesta etapa, o professor 

responsável pelo projeto, juntamente com os monitores, abrirão inscrições para a oficina 

tanto para alunos que já conhecem o xadrez quanto para aqueles que desejam aprender 

ou incrementar suas habilidades no jogo.  

 

Avaliação do e no projeto: 

Espera-se um incremento na atenção e concentração dos alunos nas atividades 

escolares, melhora nas relações dos alunos com os demais e incremento no 

desempenho escolar, especialmente nos componentes curriculares que mais exigem 

raciocínio lógico.  

 

Responsável: Prof. Me. Getúlio Dias Malveira  

 

12.11- CEMI, CURTA CONSCIENTE! 

Objetivos:  
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O objetivo geral deste projeto se fundamenta na intenção de aplicar métodos, 

técnicas e recursos para criação de vídeos os quais consigam informar produtores e 

telespectadores sobre questões gerais da afro-brasilidade e entrelaça-las ao 

desenvolvimento de habilidades tecnológicas voltadas ao perfil e realidade cognitiva 

dos/as jovens estudantes contemporâneos/as.  Junto a esse objetivo geral, procura-se, 

de forma mais específica, possibilitar a desconstrução de ideias preconcebidas sobre a 

cultura afro-brasileira; valorizar iniciativas de inclusão, dando visibilidade às ações 

afirmativas já promovidas pela sociedade; operar a valorização e preservação do 

patrimônio cultural afro-brasileiro; ampliar o conhecimento e a compreensão sobre a 

história dos/as afrodescendentes e a história da África; implementar de forma abrangente 

a Lei 10.639; relacionar e adequar o tema da “Consciência negra” às diversas disciplinas 

do currículo regular e do tecnológico; agregar conteúdos às condições de aprendizado 

da aluna e aluno informatizado, tecnológico, multi-identitário, dinâmico e complexo.  

 

Principais Ações: 

Para se alcançar os resultados previstos pelos objetivos, é fundamental traçar a 

maneira pela qual se concretizarão as tarefas de acordo com o tempo a ser dedicado ao 

projeto. Neste sentido, o esquema de execução se dará pela seguinte divisão de etapas 

de trabalho:  

 Definição dos/as orientadores/as e coorientadores/as e definição do subtema de 

cada turma: O planejamento entre os professores e professoras da área de Humanas se 

iniciará no 1º bimestre, o trabalho com as turmas começará no 3º e a culminância no 4º 

bimestre. Somente as turmas de 2º anos do CEMI produzirão os vídeos e cada uma 

delas ficará responsável por um subtema da Consciência Negra. Cada professor/a das 

Ciências Humanas orientará uma turma e os/as demais professores/as do CEMI serão 

distribuídos/as de forma igualitária como coorientadores/as, respeitando-se a distribuição 

equitativa de professores/as de todas as áreas para todas as turmas. O grupo de 

orientador/a e coorientadores/as deverá se aprofundar no subtema para apoiar a turma 

pela qual são responsáveis;  
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 Definição dos grupos e estudos prévios: Neste momento, cada grupo começará 

a se associar e buscar contextos, tópicos, acontecimentos, argumentos e conjunturas 

específicas para direcionamento dos seus vídeos. Essa etapa se guiará pela leitura e 

conhecimento amplo sobre a afro-brasilidade antes da escolha definitiva do assunto 

formador de cada filme. Embora essa escolha seja de responsabilidade dos/as 

próprios/as alunos/as, haverá, durante 1 mês, a exigência da entrega semanal de 

resenhas e fichamentos de materiais diversificados, como textos, músicas, imagens, 

reportagens e vídeos sobre a “Consciência Negra”. Os materiais serão recomendados 

pelos/as professores/as e, em alguns momentos, sugeridos pelos/as próprios/as 

alunos/as;  

 Elaboração do roteiro: Com os grupos preparados, se permitirá que cada grupo 

escolha a forma como tratará o subtema de sua turma, o que falar e como falar, ou 

melhor, como farão o seu “recorte” particular. Um “passo a passo” para elaboração do 

roteiro será oferecido pelos/as professores/as para que todos/as façam o detalhamento 

das cenas e minúcias da produção do curta. Os roteiros devem ter “introdução, 

desenvolvimento e conclusão”, isto é, a estória a ser contada deve ter nexo. Antes da 

versão final, os roteiros serão corrigidos, no mínimo, 2 vezes. Os grupos poderão 

escolher entre 3 categorias:  ▪ Ficção: Narrativa imaginária, irreal, ou referência às obras 

(de arte) criadas a partir da imaginação. Obras ficcionais podem ser parcialmente 

baseadas em fatos reais, mas sempre contêm algum conteúdo imaginário. No cinema, 

ficção é o gênero que se opõe a documentário; ▪ Documentário: É um gênero 

cinematográfico que se caracteriza pelo compromisso com a exploração da realidade. 

Pode, também, significar uma prova da “verdade”. É a tentativa de respeito ao concreto, 

à estória mais perto do que realmente ela é. Não pode haver invenções contadas e nem 

situações sem comprovações. Encenações, cenários, imaginações não cabem na 

narrativa do documentário; ▪ Animação: refere-se ao processo segundo o qual uma 

estória é contada a partir das cenas criadas por computação gráfica, ou fotografia de 

imagem desenhada, ou desenhos sozinhos. Não há seres vivos atuando no filme e todos 

os contextos são desenhados ou criados;  

 Execução do roteiro e produção do vídeo: Com os roteiros prontos, os grupos já 

estarão preparados para a produção dos curtas. Ficará à cargo de cada grupo o 
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aparelhamento total dos vídeos e a parte prática do filme. Os vídeos deverão, 

obrigatoriamente, ter filmagem de cenas, mesmo que em alguns momentos sejam 

incluídas imagens e vídeos de outros produtores (respeitando-se as referências). Vídeos 

com slides não serão aceitos. A filmagem poderá ser feita em locais diferentes e com 

atores/atrizes distintos/as, ou melhor, com pessoas fora do grupo e/ou de fora do espaço 

da Escola. É de suma importância que os/as participantes os/as quais possuem falas 

tenham boas dicção e articulação na comunicação para que não se comprometa a escuta 

e compreensão das mensagens e conversas;  

 Edição dos vídeos: Haverá a parte de “acabamento” do vídeo antes da 

apresentação. É neste momento em que se cria o título, faz-se as legendas (de 

preferência em fonte amarela, letra padrão e com tempo da escrita compatível com o 

tempo das falas), a revisão ortográfica, a revisão das imagens e do áudio, a inclusão de 

sons e imagens, o corte de cenas dispensáveis, os acertos do limite de tempo mínimo e 

máximo (30 segundos e 6 minutos), a inclusão da narrativa (se houver) e a criação dos 

créditos. Os créditos devem seguir o esquema seguinte:  ▪ Ordem de apresentação no 

início: nome do projeto em que o vídeo foi feito “Cemi, Curta Consciente – 2014”, nome 

completo e logo da escola em que o projeto acontece, nomes completos e logos dos/as 

patrocinadores/as, nome completo e logo da produtora do filme (se houver), título; ▪ 

Ordem no final do filme: FIM; nome completo, série, número na chamada dos/as 

componentes do grupo, endereço de e-mail; nome do/a orientador/a e coorientadores/as; 

nome completo do elenco; nome completo de todas as pessoas que trabalharam detrás 

das câmeras (diferenciando diretor/a, produtor/a, roteirista etc.); referências 

bibliográficas da pesquisa; referências às imagens e músicas que não são de autoria do 

grupo; nome completo, endereço, e-mail e contato da escola em que o  Mostra dos Curta 

metragens “Cemi, Curta Consciente”: A projeto se realiza;  mostra acontecerá no dia 

24/11/2018, durante o quarto bimestre letivo. Será apresentada em, mais ou menos, 5 

salas da escola, concomitante às 4 ou 5 oficinas as quais também estarão acontecendo 

em outras salas. No final da mostra, haverá apresentações no pátio da escola e uma 

feijoada será servida no horário do almoço. A feijoada será feita a partir da doação de 

toda a comunidade escolar. Embora só estudantes dos 2º anos produzirão os vídeos, 

toda a escola participará da mostra e o grupo de docentes da área de Humanas se 
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comprometerá em envolver as turmas de 1º e 3º anos com trabalhos de redação, 

resenhas dos vídeos da mostra etc.  

Avaliação: 

 Avaliação/Pontuação- Ficha de acompanhamento da orientação durante o 

processo.(grupo de humanas) - sugestão Falta anexar ficha de avaliação. 

ATIVIDADES/TEMPO 1° quizena de Agosto 2° quizena de Agosto 1° quizena de 

Setembro 2° quizena de Setembro 1° quizena de Outubro 2° quizena de Outubro 1° 

quizena de Novembro 2° quizena de Novembro Definição dos/as orientadores/as e 

coorientadores/as e definição do subtema de cada turma X        Definição dos grupos e 

estudos prévios X XX      Elaboração do Roteiro    X X    Execução do roteiro e produção 

do vídeo      X X  Edição dos vídeos       X  Mostra         X 

 

Responsável: Rachel Lenir Otoni Sampaio 

 

12.12- FIC- ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 

 

Objetivos:  

Formar profissionais capazes de desempenhar funções de apoio administrativo e 

operar sistemas de informações gerenciais na área de recursos humanos.  

Responsáveis: Ariomar da Luz Nogueira Filho  

                        Carlos Lafaiete Formiga Menezes  

                        Andréa Alexandra de S. Oliveira Sá  

                        Rosângela de Souza Dias 

 

 

12.13-PROJETOS ESPECÍFICOS 
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OFICINA 

 

Básico de Libras - Nível I e II 

- 2018 - 

EMENTA A Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS: características básicas 

sobre o uso da língua. Cultura e identidades surdas. Libras como 

segunda língua e Formação de intérpretes. Vocabulário da Libras 

em contextos diversos. 

INSTRUTOR Professora – Jane Lima 

Pedagoga, Especialista em Língua Brasileira de Sinais, 

Intérprete. 

OBJETIVOS  Proporcionar aos alunos o conhecimento em nível básico 
de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais. 

 Qualificar para a competência comunicativa, linguística e 
tradutória entre os surdos e ouvintes. 

 

PERÍODO  Maio a dezembro de 2018 

CARGA HORÁRIA   

CONTEÚDOS  Apresentar o curso e sua dinâmica, fazer o 
reconhecimento da turma e devidas apresentações; 

 Destacar que hoje oficialmente vivemos em um país 
bilíngue conforme LEI Nº 10.436, DE 24 DE ABRIL DE 
2002; 

 Falar sobre a importância da LIBRAS  (Língua Brasileira 
de Sinais), na inclusão do indivíduo surdo em uma 
sociedade ouvinte; 

 Introdução da LIBRAS – Ensinar o alfabeto manual e 
datilologia dos nomes; 

 Revisar o alfabeto manual e introduzir os numerais; 

 Formar duplas para atividade prática em LIBRAS, 
apresentação de nome e idades; 

 Apresentar os conceitos dos parâmetros da Língua 
Brasileira de Sinais (Configuração das Mãos ,Pontos de 
Articulação, Orientação ,Movimento, Expressão Facial 
e/ou corporal); 

 Ensino dos pronomes pessoais, demonstrativos, 
possessivos e interrogativos em LIBRAS, 

 Revisão dos pronomes e elaboração de frases fazendo o 
uso dos pronomes (Em duplas); 

 Introdução dos sinais que se referem aos membros da 
família; 

 Verbos I e II em LIBRAS, 
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 Atividade prática com a música “Abecedário da Xuxa”; 

 Ditado de palavras soltas usando a datilologia e registro 
em caderno; 

 Verbos III e IV em LIBRAS; 

 Revisão dos verbos III e IV em LIBRAS; 

 Introduzir os pares mínimos em LIBRAS; 

 Palestra de sensibilização com o Professor surdo Isaías 
Leão, o mesmo irá dar o sinal característico que é usado 
para se identificar na sociedade surda, para cada aluno; 

 Preparar em duplas uma música em LIBRAS; 

 Vocabulário – Calendaŕio: tempos, dias da semana, 
meses do ano com atividade de fixação; 

 Ditado e leitura dos pares mínimos da LIBRAS com 
registro no caderno; 

 Construir em grupos um diálogo em português e traduzir 
em LIBRAS; 

 Formar duplas para construção de um diálogo 
sinalizando conteúdos já apresentados (O mesmo 
deverá ser filmado para, após todas as apresentações, 
avaliar três aspectos positivos e três negativos conforme 
os parâmetros da LIBRAS); 

 Introduzir adjetivos em LIBRAS; 

 Dividir os grupos para apresentar uma peça teatral das 
fábulas de Esopo toda ela em LIBRAS, usando os 
recursos tais como, cenário, e fantasia ou pintura de 
rosto indicado pela professora; 

 Sorteio das datas para apresentação da peças; 

 Introduzir os sinais de alimentos, (frutas, verduras e 
legumes); 

 Apresentar sinais de objetos de uso pessoal; 

 Construir uma frase usando sinais de alimento e objetos 
e apresentar (Atividade individual); 

  Confecção de um dicionário de configuração de mãos 
com recorte e colagem, registrando os pares mínimos ao 
lado de cada imagem; 

 Introdução das cores em LIBRAS; 

 Apresentar alguns sinais de animais (os mais 
conhecidos); 

 Apresentação do filme “A família Bellier” (Filme francês 
que retrata as dificuldades e barreiras de comunicação 
entre surdos e ouvintes); 

 Trabalho dissertativo sobre a compreensão crítica dos 
alunos sobre o filme e mesa redonda sobre os pontos 
que mais chamaram a atenção da história apresentada 
no filme; 

 Preparar uma música em duplas ou grupos para 
apresentar ao final da oficina, que será apresentada no 
pátio do CEMI; 

 Compreensão da escrita de uma pessoa surda com 
apresentação de slides e textos para estudos; 

  Espaço para os ensaios das apresentações, orientados 
pela professora. Momento de tirar dúvidas quanto os 
sinais ou classificadores usados nas músicas; 

 Encerramento da oficina com as apresentações e 
entregas de certificados. 
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Procedimentos 

Metodológicos 

Aulas práticas dialogadas, estudo de textos e atividades 

impressas, vídeos e atividades dirigidas em grupo ou duplas, 

leitura de textos em casa, debates em sala de aula, palestra com 

um professor surdo para sensibilização de sua cultura e história 

de vida no mundo ouvinte, apresentação de filme. Músicas, 

Orientação sobre as apresentações das músicas. Teatro sobre 

as fábulas de Esopo. Momento para orientações e ensaios das 

peças. 

Recursos 

Didáticos 

Lousa, pincel marcador, caixa de som, apostilas, 

atividades impressas, computador e projetor. 

Avaliação O aluno será avaliado pela frequência às aulas, 

participação nos debates, entrega de trabalhos a partir 

dos textos e filme, e as apresentações em LIBRAS de 

músicas e teatro. 

Bibliografia 

Básica 

BRASIL MEC/SEESP. Educação Especial - Língua 

Brasileira de Sinais(Série Atualidades Pedagógicas). 

Caderno 3. Brasília/DF. 1997. 

FENEIS. Revista da FENEIS Nº 06 e 07 (2000) e N.º 

10 (2001), Rio deJaneiro/RJ. 

QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir 

Becker. Língua deSinais Brasileira: Estudos 

Lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. v.1. 222 p. 

SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as 

diferenças. 2. Ed. PortoAlegre: Mediação, 2001. 
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13 -  CONCLUSÃO 

 

O Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – CEMI é uma 

escola de período integral, que funciona na Cidade Satélite do Gama. Esta escola 

oferece curso técnico em informática associado ao ensino médio. 

Atualmente a escola possui capacidade para atender os 460 alunos. Estes 

iniciam suas atividades às 07h15min com café da manhã, almoçam na escola e saem às 

17h55min. O ingresso se dá por prova de seleção, publicada anualmente em diário 

oficial. 

Para dar suporte a essa demanda, oCEMI conta com 12 salas de aula, 04 

laboratórios de informática com 21 computadores, 01 laboratório de ciências e eletrônica, 

01 laboratório de redes e montagem/configuração e 01 laboratório de Ead, a sala de 

leitura e estudo, refeitório, banheiros, vestiário e uma quadra poliesportiva. Além disso, 

possui uma sala de múltiplas funções, denominada de CINEMI onde professores e 

alunos compartilham aulas, exposições, projeções de filmes e documentários. 

O CEMI conta com um corpo docente qualificado e envolvido com o projeto 

político pedagógico da escola.  Isto leva a escola a se destacar no ranking das melhores 

escolas públicas do Distrito Federal. Exemplo disso são as grandes conquistas de alunos 

e professores que implantaram um projeto de iniciação científica e estímulo à criatividade 

destacando o CEMI na Mostra Internacional de Tecnologia e Ciências - MOSTRATEC 

2010 e 2011. Neste evento alunos e professores orientadores receberam uma menção 

honrosa da UNESCO. Em março de 2012, este mesmo projeto ganhou em terceiro lugar 

na Feira Brasileira de Ciência e Engenharia FEBRACE, realizada na USP. 

Dando continuidade a essa trajetória de sucesso e integração de alunos e 

professores, a escola irá representar o Brasil na Feira Tecnológica de Trujjilo na 

Colômbia em agosto desse ano, com o Projeto Fazenda Sustentável e, ainda neste  no 

ano de 2018, outro grupo de alunos e professora/orientadora irão para o Peru 

representando o Brasil e o GDF, na Mostra” Muestra Latino- Americana”com o Projeto 

do Dínamo, em setembro, sendo que todos esses projetos foram credenciados pela 

Expocet. 
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Nos anos de 2010 a 2013 tivemos alunos da escola que receberam medalha de 

bronze na OBMEP participaram da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas e das seguintes feiras nacionais: MOSTRATEC (Mostra de Internacional de 

Ciência e Tecnologia do RS), FEBRACE (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia em 

SP), CIÊNCIA JOVEM DE PERNAMBUCO, FEBRATEC (Feira Brasiliense de Ciência e 

Tecnologia em parceria com a Universidade de Brasília) e o Circuito de Ciências do 

Distrito Federal. Somos a única Instituição de Ensino Básico que participa do Movimento 

Pedagogia das Virtudes desde 2013. 

Destaca-se também o Festival de Curtas, o Projeto Sarau, o Projeto Empresa, 

as saídas de campo: Pirenópolis, Chapada dos Veadeiros, Museu do Cerrado Têm-se 

ainda jogos interclasse, que preparam nossos alunos para a OLIMGAMA. Destas 

olimpíadas a escola apresenta uma galeria de troféus e medalhas conquistadas por 

nossos alunos 

Mais do que projetos, o CEMI é uma escola que se orgulha dos seus alunos. 

Nosso maior patrimônio são eles, que ao passarem nas Universidades públicas e 

privadas do DF e de outros Estados da Federação, elevam o nome dessa escola, 

fazendo com que sejamos reconhecidos pelos resultados e pelo investimento em capital 

humano e social. 

          Assim a implantação desse projeto pode ser de grande utilidade e facilidade para 

melhoria da educação nas escolas públicas do Distrito Federal. Após a ideia da utilização 

das ferramentas de qualidade nos processos de gestão educacional através desse 

projeto, espera-se que o mesmo não atingindo o objetivo proposto possa contribuir para 

outros que surgirão de modo a complementar esse trabalho. Assim conclui-se a 

elaboração e espera-se que a implantação possa vir à tona facilitando e melhorando a 

administração e coordenações pedagógicas no CEMI – Centro de Ensino Médio 

Integrado à Educação Profissional Técnica em Informática. 

 

 

 

 

 



 

 

81 

 

14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Lei 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ministério da 

Educação - Brasil. 

Decreto 2.208 de 17 de abril de 1997, restrição à lei maior/ regulamentar a 

Educação Profissional - impossibilitou qualquer perspectiva profissionalizante no Ensino 

Médio, restringindo sua oferta nas instituições federais de educação tecnológica e nos 

Centros Estaduais de Educação Profissional. 

Parecer CNE/CEB Nº 04,de 05 de outubro de 1999, Diretrizes Curriculares da 

Educação Profissional de Nível Técnico, não conseguiu superar o dualismo entre 

educação geral e educação profissional, reforçado pelo Decreto 2.208/97. 

Decreto 5.154/04;Síntese das bases legais para o Ensino Médio - Departamento 

de pedagogia EAPE 

Parecer CEB / CNE nº 15, 3 e 4 /98. 

P.C.N. - Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio. Volumes 01,02 e 

03 – Ministério da Educação, Brasília, 1999. 

Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do DF, Ensino Médio e 

Fundamental;  

Regimento Escolar, das Instituições de Ensino da Rede Pública do DF, Brasília: 

SE/DF, 4ª edição 2006. 

Diretrizes para Avaliação, SE/FEDF; 

Revista Nova Escola, várias edições. 

Discussões grupais entre os professores/ coordenadores da UPE. 

Plano de Curso do Ensino Médio Integrado, versão 2005, CEDF Parecer 277, de 

20/12/2005; 

Plano de Curso do Ensino Médio Integrado, atualização, 2012, CEDF, 

Parecer:221; de 06/11/2012. 

BRASÍLIA. Currículo em movimento da Educação Básica – Pressupostos Teóricos 

– Secretaria de Estado de Educação Distrito Federal – GDF, 2013. 

BRASILIA. Currículo em movimento da Educação Básica– Ensino Médio – 

Secretaria de Estado de Educação Distrito Federal – GDF, 2013. 

BRASILIA. Currículo em movimento da Educação Básica –Educação Especial – 

Secretaria de Estado de Educação Distrito Federal – GDF, 2013. 



 

 

82 

 

BRASILIA, Lei de Gestão Democrática, Lei nº 4.751 de 7 de fevereiro de 2012. 

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente/ Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos; Ministério da Educação, Assessoria de Comunicação Social. Brasília: MEC, 

ACS 2005. 77 p.  

Diretrizes De Avaliação Educacional Da Secretaria De Educação Do Distrito Federal- 

Aprendizagem, Institucional e em Larga Escala – 2014/2016 

  



 

 

83 
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16- Projetos do CEMI 

 

PROJETO SARAU CEMI  

Núbia Cristina de Araújo.  

 

1. INTRODUÇÃO  

A escola em meio às transformações contemporâneas ainda é um ambiente capaz 

de proporcionar mudanças significativas no indivíduo, desde que aliada a um 

compromisso político e engajada na formação de uma consciência crítica e atuante em 

seu meio em que vive. 

A escola ao mesmo tempo em que é porta para o mundo está inserida nele, 

portanto, precisa está em consonância com a sua verdadeira função a fim de propiciar 

uma formação plena, facilitando a participação dos indivíduos nos processos de 

transformação e construção do conhecimento, estando sempre aberta para incorporar 

novos hábitos, comportamentos, percepções e demandas. 

 Com certeza, a educação pode contribuir para diminuir 

diferenças e desigualdades, na medida em que acompanhar os 

processos de mudanças, oferecendo formação adequada às novas 

necessidades da vida moderna (PARÂMETROS CURRICULARES 

NACIONAIS, 1988, p. 138)  

As novas demandas da contemporaneidade estão aliadas fortemente a 

tecnologia. Segundo Perrenoud (2000) apud Silva enfatiza que com o advento das novas 

tecnologias surgem novas competências para os professores desenvolverem em sua 

prática.  

Cabe-nos agora responder as seguintes indagações: Por que desenvolver a 

dança entre os adolescentes? E a utilidade da tecnologia? 

Infelizmente hoje nossas escolas não atendem, em sua plenitude, o 

desenvolvimento global desde indivíduo que perpassa pelo cognitivo, afetivo, motor e 

social. A educação não está inserida apenas para fornecer moldes preestabelecidos de 
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conduta, vai mais além, possibilitando o questionamento e uma possível reestruturação 

de conceitos e paradigmas. 

Por conseguinte,este projeto procura fomentar - ao se conscientizar da verdadeira 

função social da escola - o protagonismo juvenil. Desenvolvendo uma atividade em grupo 

que envolva a dança, a encenação teatral e a vivência teórico-prática. 

Segundo Costa (1998)1“A palavra protagonismo é formada 

por duas raízes gregas: proto, que significa "o primeiro, o principal"; 

agon, que significa "luta". Agonistes, por sua vez, significa "lutador". 

Protagonista quer dizer, então, lutador principal, personagem 

principal, ator principal.” (COSTA, acesso em 26.10.08). 

Assim o protagonismo se evidencia com um aspecto relevante na formação do 

jovem permitindo ao mesmo ser ator principal no desenvolvimento de suas ações.  

Uma ação é dita protagônica quando, na sua execução, o 

educando é o ator principal no processo de seu desenvolvimento. 

Por meio desse tipo de ação, o adolescente adquire e amplia seu 

repertório interativo, aumentando assim sua capacidade de 

interferir de forma ativa e construtiva em seu contexto escolar e 

sócio-comunitário. (COSTA, 1998, acesso em 26.10.08)  

Quando se vislumbra os princípios que norteiam a Educação física como área de 

conhecimento percebe-se que a mesma precisa atender uma perspectiva metodológica 

de ensino e aprendizagem favorecendo o princípio da inclusão, e o “desenvolvimento da 

autonomia, da cooperação, da participação social e da afirmação de valores e princípios 

democráticos”, para tal o indivíduo precisa usufruir de jogos, esportes, danças, lutas e 

ginástica em benefício do exercício crítico da cidadania. (PCNs, 1988, p. 62, grifo meu) 

Dessa forma, está área do conhecimento não deve ser restringir apenas em 

ensinar gestos esportivos aos indivíduos, mas deve incorporar em sua prática, atividades 

corporais diversas, que o possibilitem desenvolver suas potencialidades e entender as 

                                            
1www.adriano.gosuen.nom.br/pmwiki/index.php/Main/ProtagonismoJuvenilOAdolescenteComoProtagoni
sta,   
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transformações que o cerca ao mesmo tempo em que possa se tornar um agente de 

transformação. 

A dança poderá ser um dos caminhos desenvolvidos pela Educação física que 

possibilitará o desenvolvimento de aspectos físicos: coordenação motora, ritmo, 

agilidade, mobilidade articular e psicológico: melhora da autoestima, rompimentos dos 

bloqueios psicológicos, superação da timidez, melhorando enfim as relações consigo 

mesmo e os outros.  

Segunda ARCE, 2007, em seu artigo relata que não é apenas o exercício físico o 

essencial para o desenvolvimento da saúde, mas que seria necessário trabalhar os 

aspectos mentais, emocionais e psicológicos, por conseguinte considera a dança 

facilitadora dessa integração corpo e mente. 

Dançar, sentido e pensando, é vivenciar uma maior 

consciência do sentido e da torção dos ossos, do movimento das 

articulações, da cintura escapular e pélvica e da relação entre 

ambas, do tônus e deslizamento muscular, da sensibilização da 

pelve. Dançar é trabalhar com transferência de apoios, com a 

percepção do peso, da direção, com micro e macro movimentos, 

com alteração de planos, de intenções, de intensidade. 

(CALAZANS, 2003, p. 34 citado por ARCE, 2003, p. 34)  

Este recurso pedagógico pode e deve ser usado entre os adolescentes. Nessa 

fase, os alunos estão passando pelas transformações e turbulências típicas da 

adolescência – momento de transição entre infância e juventude. No momento em se 

esse jovem busca ou consolida uma nova identidade, contribuindo dessa forma na 

formação desse indivíduo.  

Dança trabalha a coordenação motora, agilidade, ritmo e 

percepção espacial. Desenvolve-se a musculatura corporal de 

forma integrada e natural. Permite uma melhora na autoestima e 

quebra de diversos bloqueios psicológicos. Possibilita convívio e 
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aumento do rol de relações sociais. Torna-se uma opção de lazer.” 

(ARCE, 2007,)2 

Agregando a tecnologia a este trabalho pedagógico, percebe-se que os meios 

tecnológicos estão presentes cada vez mais em nosso cotidiano. Esse instrumento será 

de grande valia e tornará o desenvolvimento do projeto mais rico.  

Desde 1988 os PCNs já tratavam do assunto com certa propriedade e mesmo 

naquele momento em que o computador ainda não se apresentava como vedete 

principal, foi possível observar a preocupação com o uso dos meios tecnológicos com 

recursos inovadores e dotados de grande relevância para a educação. 

Adverte no sentido que não basta acrescentar os meios tecnológicos à educação 

é necessário repensar novas formas de ensinar e realmente desenvolver um ensino de 

qualidade.  

A simples presença de novas tecnologias na escola não é por 

si só, garantia de maior qualidade na educação, pois aparente 

modernidade pode mascarar um ensino tradicional baseado na 

recepção e na memorização de informações.” (PCNs, 1988, p 140)  

Baseando-se nestes preceitos o desenvolvimento do projeto busca essa interface 

entre a tecnologia e a Educação física ainda numa forma mais simples e singular 

atrelando recursos tecnológicos ao desenvolvimento das tarefas em questão se 

caracterizando desta forma, como um instrumento de trabalho para o uso de ferramentas 

de pesquisa e softwares que possibilite criar folders, convites, cenários virtuais e editores 

de textos para produção de resumos pertinentes ao projeto. 

Na realização do projeto os alunos deverão utilizar a internet e buscar nas mais 

variadas ferramentas atender as solicitações da pesquisa sobre a dança, o contexto ao 

qual está inserida, produção de convites, e confecção do folder e da logomarca para o 

evento.  

2. OBJETIVOS  

                                            
2www.revista.uea.edu.br/abore/ 
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2.1 Geral  

 Fomentar o protagonismo juvenil, utilizando a dança.  

2.2 Específicos  

 Proporcionar aos educandos envolvidos, uma experimentação 

relevante a sua formação integral, através do estudo sobre as 

várias formas de dança e suas peculiaridades – abrangendo 

aspectos teórico-práticos, bem como fatos históricos que 

envolveram essas épocas;  

 Possibilitar o acesso às informações historicamente 

acumuladas utilizando-se da internet, bem como outros artifícios 

para realizar as tarefas solicitadas e pertinentes ao trabalho;  

 Conhecer ritmos de dança oriundos de épocas e lugares 

diferentes confeccionando figurinos e cenários para o grupo;  

 Criar apresentações diversas a partir de uma ideia central; 

 Desenvolver o convívio em grupo, através das tarefas 

propostas;  

 Correlacionar os ritmos atuais com os anteriores, a fim de 

perceber a importância histórica de cada movimento dentro de 

suas realidades;  

 Desenvolver a criatividade na execução das danças, 

adequando-as as condições inerentes ao grupo;  

 Conscientizar-se da importância de cada membro do grupo para 

a realização do trabalho em conjunto.   

 Utilizar os vários recursos tecnológicos para pesquisas;  

 Montar folders, convites e panfletagem de divulgação do projeto, 

através dos recursos tecnológicos necessários. 

 

3. JUSTIFICATIVA  
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Com o intuito de desenvolver um ser pleno e atuante em seu meio o projeto 

justifica-se pela tentativa de desenvolver o protagonismo juvenil através de um tra.balho 

prático e teórico sobre dança e encenação teatral. 

O centro da proposta é que, através da participação ativa, 

construtiva e solidária, o adolescente possa envolver-se na solução 

de problemas reais na escola, na comunidade e na sociedade. Um 

dos caminhos para que isso ocorra é mudar nossa maneira de 

entender os adolescentes, e de agir em relação a eles. Para isso, 

temos de começar mudando a maneira de vê-los. O adolescente 

deve começar a ser visto como solução, e não como 

problema(COSTA, 1988)3. 

Ao oferecer ao educando um trabalho curricular que lhe possibilite – através de 

uma orientação adequada – o desenvolvimento de suas potencialidades, tais como: 

criatividade, convivência em grupo, cooperação, disciplina, autonomia, dentre outros, 

talvez nesse momento, estejamos despertando para a importância de ser responsável 

por suas atitudes.  

Neste momento se coloca em voga o desenvolvimento de um educando mais 

cheio de valores e responsabilidades, chegando ao objetivo principal – desenvolver o 

protagonismo juvenil.  

Por fim, o Projeto denominado Sarau tem por pedra angular oportunizar aos 

educandos acesso teórico e prático – pesquisa e vivência – sobre a dança, teatro e os 

fatos históricos que as envolveram nas mais variadas concepções na história da 

humanidade. 

Os ritmos foram direcionados com o intuito de fazer com que esses educandos 

tivessem contato com essa variedade de ritmos e tivessem a possibilidade de vivenciar 

nos dias globalizados de hoje sons e movimentos que marcaram não só épocas, mas 

indivíduos também. 

                                            
3www.adriano.gosuen.nom.br/pmwiki/index.php/Main/ProtagonismoJuvenilOAdolescenteComoProtagonis

ta 



 

 

96 

 

É importante ressaltar que o referido projeto utilizará os recursos tecnológicos 

vigentes para implementar o mesmo não sendo num primeiro momento objetivo principal, 

a ideia é agregar a importância das ferramentas do computador bem com da internet 

para o desenvolvimento positivo das tarefas a serem realizadas. 

Segundo Rodrigues (2007), a mesma vem acrescentar sobre a importância da 

tecnologia em prol dos educandos no sentido de que  

As tecnologias podem fazer parte de um ambiente de 

aprendizagem onde a criatividade, a crítica, autonomia e a 

cooperação ganha espaço cada vez mais significativo. Para isto é 

necessário que se tenha uma teoria que guie a prática dentro de 

um paradigma que valorize o ser humano como um ser em 

processo, em crescente construção e em interação com o outro, 

objetivos claros com relação ao cidadão que se quer formar e uma 

visão mais ampla do papel do individuo numa sociedade 

globalizada. (RODRIGUES, 2007, p. 7)  

Essa é a essência do projeto formar cidadãos cheios de vivências corporais, 

cognitivas e afetivas, requisitos fundamentais para uma atuação consciente e 

responsável na sociedade.  

 

4. METODOLOGIA  

Neste projeto será utilizado a observação direta durante o desenvolvimento das 

tarefas. Os alunos serão orientados no desenvolver das tarefas e receberão um roteiro 

com o passo a passo do trabalho a ser desenvolvido.  

 

4.1 PLANO DE AÇÃO  

 O projeto atenderá aos alunos devidamente matriculados no CEMI. Todos os 

grupos envolvidos deverão construir dentro da sala um mural de acordo com o tema 
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trabalhado. Por fim o projeto será desenvolvido em três etapas, cada uma com duas 

fases, a saber:  

 

4.1.1 Etapas  

4.1.1.1. Os alunos da 1ª série: cada turma será dividida em 02(dois) 

grupos de dez a doze componentes – para dança. Os demais 

alunos da turma serão subdivididos para a realização de 

pesquisas teóricas, montagem de barracas, obedecendo aos 

pré-requisitos solicitados. Desenvolverão o ritmo de dança 

escolhido pelos alunos e pela coordenação do projeto 

evidenciando sua história, características e peculiaridades 

inerentes a cada ritmo proposto (prático e teórico). Nesta etapa, 

os alunos farão pesquisa na internet (histórico, figurino, ritmos). 

Montagem de um mural único para as cinco turmas. 

4.1.1.2. Os alunos da 2ª série: cada turma será dividida em três grupos 

com onze componentes. Desenvolverão a dança 

contemporânea. Deverão adquirir um diário de bordo por grupo 

para todos os relatos e pesquisas solicitadas. Criarão uma 

montagem coreográfica a partir de pesquisas e auxilio de 

oficinas de dança ministradas pela coordenadora do Projeto.  

4.1.1.3. Os alunos da 3ª série: grupo único. Desenvolverão uma 

atividade livre, ou seja, poderão utilizar: dança, música, teatro, 

poesia e criações próprias. O intuito é que cada grupo deixe 

uma mensagem positiva à comunidade escolar.  

4.1.2 Fases  

4.1.2.1 A primeira fase do projeto constará de apresentação apenas 

para a docente responsável pelo projeto e professores que 

auxiliaram na fase de orientação, constando de avaliação 
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direta. Neste primeiro momento os alunos trabalharão em 

grupos com algumas orientações.  

4.1.2.2 A segunda fase constará a apresentação do evento SARAU 

CEMI a realizar-se ao final do 1º semestre do ano letivo. Neste 

segundo momento os alunos trabalharão em conjunto com a 

coordenadora do projeto sanando possíveis falhas de 

apresentação teórica e prática.  

4.1.2.3 O intuito deste trabalho será desenvolver durante as fases: 

convivência em grupo, criatividade, responsabilidade, 

cooperação. Aspectos relevantes na formação do indivíduo, 

pois quando o mesmo estiver inserido na sociedade 

desenvolvendo atividades diversas possa lançar mão de 

valores e atitudes positivas adquiridas também no âmbito 

escolar a fim de atuarem com êxito em suas diversas 

conquistas.  

 

4.1.3 Acompanhamento e avaliação  

 4.1.3.1. Os alunos serão orientados pela coordenadora do projeto e os 

professores que fazem parte do projeto (indiretamente);  

4.1.3.2. Será utilizada uma ficha de avaliação para os educandos; 

4.1.3.3. Relatório em grupo do corpo docente da escola – apontando 

aspectos positivos e negativos do projeto, bem como sugestões 

conforme as fases;  

 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS  

5.1 Recursos humanos: equipe de trabalho  

 Professores envolvidos direta e indiretamente no projeto:  
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 Núbia Cristina de Araújo – idealizadora e orientadora principal do 

projeto. Disciplina Educação física;  

 Carlos – orientador para a confecção de materiais pertinentes ao 

projeto. Disciplina Arte; 

 Jacqueline, Jonas, Valéria e Eliana – orientadores para a linguagem 

a ser utilizada, avaliadores do mural de cada turma. Disciplina 

Português e Espanhol;  

 Professores da área técnica - orientadores para a confecção de 

folders, cenários virtuais. Disciplina Informática. 

 Pontuação- 1,5 para os 1ºs anos e 2,00 para 2ºs e 3ºs – física, 

química, biologia para códigos (obrigatório).  

Neste momento o projeto conta com a participação demais professores do CEMI 

a fim de promover a interdisciplinaridade entre as demais disciplinas. O Trabalho 

desenvolvido pelos colaboradores será de orientação em horários determinados por 

cada professor tendo em vista que alguns conteúdos serão trabalhados em sala de aula 

e agregados ao projeto em questão.  

 

5.2 Recursos materiais  

Recursos materiais necessários para implantação do projeto são:  

 Espaço: sala de aula dos alunos para as reuniões em grupo, bem 

como espaço físico disponível na escola;  

 Sala de leitura do CEMI;  

 CD de música  

 Aparelhagem de som;  

 Microfones, TV e DVD;  

 Laboratório de informática.  

 Material de consumo: papel ofício, cartolina, pincéis, papel pardo, 

cola, tesoura, TNT; 

 Máquina fotográfica digital;  
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 Computador e impressora; 

 Copiadora.  

6. Cronograma  

 Tendo em vista a complexidade do projeto o período de realização do mesmo 

será todo o primeiro semestre de cada ano letivo, tendo sua culminância ao final do 

mesmo.  

 

7. Conclusão  

Pode-se inferir através das pesquisas documentais e da observação direta o 

crescimento e a mudança no perfil dos alunos no que diz respeito ao seu envolvimento 

com a escola.  

Parece ser evidente que o projeto se torna pertinente na medida em que este 

educando evidencia o desejo de mostrar mesmo que de forma restrita suas vivências. 

O desenvolvimento de qualidades como cooperação, responsabilidade e espírito 

de grupo são fatores relevantes na sua formação. 

A educação pode contribuir para a formação de pessoas 

autoconfiantes, que acreditem em si mesmas. Que atuem no 

mundo de forma participativa, ajudando a construir a sua realidade 

e dos demais. Saber que o que se vive é também obra da própria 

autoria gera autonomia, o que dá mais significado à vida. 

(BREGOLATO, 2000, pg. 31) 

Quando se verifica dificuldades em desenvolver o trabalho em grupo, pode-se 

atribuir esta dificuldade a fase de turbulência em que estes jovens estão enfrentando. 

Neste período observa-se que o jovem ainda está em busca de sua identidade, buscando 

respostas em meio a transformações, então relacionar-se com o outro será um grande 

entrave para o mesmo já que momentaneamente parece passar por conflitos internos.  

Segundo a literatura pesquisada as modificações físicas e 

psicológicas nos indivíduos ocorrem dos 12 aos 20 anos, nesta 
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fase há uma expansão das operações formais e as novas 

capacidades sociais resultando na formação de uma nova 

identidade. (BEE, 1986) 

Essa tempestade de sensações e descobertas traz certo desconforto, surgindo à 

necessidade de olhar para o futuro, tanto quanto lidar com o presente. Percebe-se como 

um indivíduo independente em busca de uma nova identidade ocupacional e sexual. E 

na busca desta nova identidade surgem inúmeros questionamentos e dúvidas. 

“Realizar essa escolha envolve repensar velhos pressupostos 

e questionar os valores dos pais. Eu quero ser realmente médico, 

ou simplesmente parece lógico porque o meu pai é médico? O que 

os médicos fazem? É o que eu quero passar minha vida fazendo? 

Eu pretendo passar os próximos 20 anos como esposa e mãe sem 

um trabalho fora de casa? Isso satisfará minhas necessidades e 

usará meus talentos? (Bee,1986, pg. 397) 

 Pode-se afirmar, ainda, que com este trabalho nota-se uma diferença de 

comportamento que de certa forma não é passível de mensuração, principalmente 

quando estão realizando suas apresentações.  

Observa-se que tanto os que apresentam como os expectadores um respeito 

mútuo e uma presteza imediata quando observam que seus colegas têm alguma 

dificuldade.  

O mais admirável neste trabalho é participar da alegria e espontaneidade que 

toma conta das apresentações, bem como perceber que muitos tentam superar suas 

dificuldades quaisquer que sejam elas. 

Educar para a participação é criar espaços, para que o 

educando possa empreender, ele próprio, a construção de seu ser. 

Aqui, mais uma vez, as práticas e vivências são o melhor caminho, 

já que a docência dificilmente dará conta das múltiplas dimensões 

envolvidas no ato de participar. Na vivência dessa pedagogia, o 

educador já não pode limitar-se à docência. Mais do que ministrar 

aulas, ele deve atuar como líder, organizador, animador, facilitador, 



 

 

102 

 

criador e cocriador de acontecimentos, por meio dos quais o 

educando possa desenvolver uma ação protagônica. (COSTA, 

1998)  

Dessa forma, este projeto facilitará o desenvolvimento dos jovens mostrando-lhes 

um manancial de potencialidades que se encontra em estado latente em seu ser, 

cabendo aos que educa procurar atender e proporcionar mais momentos salutares de 

desenvolvimento a esses jovens.  
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 EXPOCEMI – Exposição DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO CEMI  

 

Idealizador e Coordenador: Ariomar da Luz Nogueira Filho  

 

1) Resumo do Projeto:  

O EXPOCEMI a Exposição de Ciências e Tecnologia do CEMI é um projeto de 

execução pedagógica, adotado como prática pedagógica a pesquisa cientifica e 

tecnológica, com o objetivo de oportunizar sua divulgação. Este não pretende que sejam 

apresentados projetos grandiosos, construções excepcionais, senão estimular o 

emprego do método científico, o exercício da criatividade e o desenvolvimento da 

iniciativa, da responsabilidade, da expressão oral e escrita. Queremos ver o estudante 

lendo, analisando, trabalhando em grupo, e tirando as suas próprias conclusões.  

O foco de interesse desta EXPOSIÇÃO é o pesquisador, sua organização, sua 

capacidade em utilizar conceitos e selecionar materiais, ferramentas e componentes que 

possibilitem descobrir novos enfoques e novas aplicações. As atividades de preparação, 

constituição de dispositivos, planejamento, testes e analises dos componentes que se 

constituem, então, no montante para a obtenção das habilidades e competências. 

Atendendo as partes curriculares do núcleo comum e do tecnológico.  

Todos os trabalhos são avaliados podendo ser premiados, principalmente, na 

participação em outras feiras. Além de todo o incentivo à pesquisa, que amplia o 

conhecimento humano-tecnológico, possibilitando ao estudante a integração com 

colegas de outras instituições, ampliando as suas relações e possibilitando o contato 

com outras culturas, proporcionando a integração de interdisciplinaridade.  
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2) Justificativa  

O princípio fundamental da educação sem sombra de dúvidas é a ascensão das 

ideias produzidas pelo homem para assim impulsionar a evolução da espécie, de acordo 

com as transformações históricas. Portanto a educação enquadra no conjunto de ensinar 

e aprender, pois este acontecimento deve ser analisado por todos como 

compromissados pela sua conservação e perpetuamento de geração em gerações. 

Assim a, educação concorda com as importâncias de socialização, pois a educação tem 

uma importância comum a serem usadas para assinalar o contexto de métodos e 

veemências interligadas as prerrogativas que a comunidade promove para o progresso 

dos elementos primordiais para a automação da evolução da espécie humana. (Coll, 

1999). Nesta ênfase o desenvolvimento cognitivo tem como papel, de discernir os 

subsídios que ligam seu caráter e conhecimento como os outros indivíduos, para 

intervirem a outros campos, como a comunicação e cooperação com seus análogos. 

(SAVIANI, 2000). Desta forma a busca por novos meios de compreensão das práticas 

por necessidade de adquirir novos conhecimentos e consentir as penúrias da atualidade. 

É algo de procura pertinente para esta inovação. Os progressos tecnológicos fazem com 

que os particulares do trabalho mudem, um exemplo da evolução desta ideia é máquina 

a vapor desenvolvida por Thomas Newcomen (1663-1729), que promoveu um avanço 

na produção em massa. Desta forma ocorreu uma transformação direta com o trabalho, 

principalmente quanto as condições trabalhistas. (LIGUORI, 1997). Com esta revolução 

industrial foi necessária uma modificação quanto a as precisões de aprendizagem do 

indivíduo.  

Podemos acrescentar que todos os dias nascem novas conjecturas em distintos 

campos de estudo, requerendo que as pessoas construam métodos mais dinâmicos, 

especialmente para reciclarem e atualizarem de acordo com as profissões em questão. 

Antigamente a tecnologia tinha uma vida útil mais prolongada, hoje esta propriedade não 

tem mais sentido. Um exemplo disso são as novas profissões que não existam a poucos 

cinco anos.  Habilidade mais importante na determinação do padrão de vida de uma 

pessoa já se tornou a capacidade de aprender novas habilidades, de assimilar novos 

conceitos, de avaliar novas situações, de lidar com o inesperado. Isso será 

crescentemente verdadeiro no futuro: a habilidade competitiva será a habilidade de 
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aprender. (Papert, 1994, p. 5). Notando essa mutação a escola vem procurando seguir 

essa renovação, pois, a educação tem que compor os alunos para um todo. Pois o 

conhecimento tecnológico é o ínfimo para as necessidades do discente. (LIGUORI, 

1997). Com a evolução da tecnologia outro ponto de consonância é o método de estudo, 

pois é possível ensinar e aprender de maneira distinta, como: aperfeiçoar capacidades 

e aptidões insignes, proferir o conteúdo curricular com outra ênfase e converter as 

relações entre os professores – professores e professores – alunos mais aceitáveis. No 

entanto é necessário trabalhar de forma significativa, para essa melhora se torne 

substancial. A evolução da informática acarretou no aparecimento de computadores 

sofisticados, quanto ao seu desempenho tanto no hardware quanto no software, para o 

uso no âmbito escolar. Uma consequência foi o público dar mais destaque ao técnico do 

que no pedagógico, assim os professores sentiram-se designados a produzirem 

primeiramente uma perícia no primeiro para assim engendrar novidades pedagógicas 

significativas. (VALENTE, 1999).  Quando a tecnologia é utilizada com significância 

construtivista na resolução de problemas, o desenvolvimento de conceitos e o 

entendimento crítico do que a aquisição do conhecimento intrínseco. Desta maneira, a 

aprendizagem é analisada como algo que o aprendiz faz não algo que é feito para um 

aprendiz. Com esta perspectiva a Mostra de Ciência e Tecnologia do CEMI, possibilita 

ao estudante compactuar com noções da tecnologia atual, ampliando habilidades e 

competências, em várias ênfases tais como: pesquisa, a aptidão crítica, o discernimento 

de confrontar as dificuldades na resolução de problemas e o incremento do raciocínio 

lógico. 

 

3) Objetivo Geral  

Incentivar o jovem a desenvolver projetos, utilizando o método científico e 

tecnológico como um dos instrumentos para o desenvolvimento de habilidades 

específicas.  

4) Objetivos Específicos  
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 Possibilitar ao aluno a integração com colegas de outras turmas, de 

modo a ampliar suas relações e possibilitar o contato com outras 

culturas.  

 Incentivar o interesse pela investigação científica, favorecendo o 

descobrimento de novas tecnologias.  

 Viabilizar a participação dos alunos premiados na MOSTRA em feiras 

externas. 

 Estudar de maneira autônoma, mas dirigida. 

 Desenvolver competências e habilidades necessárias para o trabalho 

em equipe com ênfase nas ações colaborativas.  

 

5) Público alvo  

Este projeto é direcionado aos alunos do CEMI, que serão divididos da seguinte 

maneira:  

 Cada projeto será composto de três alunos e um professor orientador, 

salvo casos especiais devidamente aprovados pelo CRC. 

 Estes alunos não precisam ser da mesma série e/ou turma. 

 O professor orientador poderá orientar no máximo 5 (cinco) grupos,   

 

6) Conteúdos  

Neste trabalho são abordados os conteúdos do núcleo comum e tecnológico.  

 

7) Metodologia  
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Uma das grandes dificuldades na transferência do conhecimento é a “forma de 

ensino”, isto é, descobrir a metodologia mais adequada a ser utilizada pelo professor na 

efetivação do processo de ensino–aprendizagem. Não existe uma única metodologia, 

mas um conjunto de procedimentos que podem facilitar a ação do professor. O estudo 

proposto baseia-se no método de abordagem dedutivo, ou seja, buscar, através de 

levantamentos e estudos, dados e informações que visem compreender a problemática 

vivida pelos alunos do ensino médio integrado à educação profissional. Desse modo, 

neste trabalho são sugeridas diferentes abordagens de ensino-aprendizagem de forma 

experimental, para assim estabelecer um elo entre a ciência e o cotidiano do aluno. De 

acordo com a proposta de Seré, Coelho & Nunes (2003), existem quatro metodologias 

para serem utilizadas em laboratório de ciência, pois quando são decididos os propósitos 

de uma pesquisa e uma análise, em seguida será possível arquitetar e executar 

experimentos sob diferentes abordagens, para que o aluno alcance um propósito 

adicional em sua concepção de ciência. 

O que se aprende de teórico é utilizado de forma diferente do habitual, pois mesmo 

um engenheiro em uma construção não está todo o tempo servindo-se da física, mas 

agindo frequentemente por tentativa e erro. As operações intelectuais utilizadas durante 

a ação diferem das necessárias para a resolução de problemas do tipo papel e lápis. 

Teorias modernas da psicologia e da ergonomia, pouco conhecidas, mostram que os 

físicos aplicam com frequência regras intuitivas, derivadas de seus conhecimentos 

procedurais, de hábitos adquiridos ou simplesmente do bom senso, ao invés de 

princípios físicos elaborados. Portanto, o professor pode optar por diferentes enfoques 

ao propor um experimento, o que implicaria em diferentes atividades para o aluno (SÉRÉ, 

COELHO & NUNES, 2003 p. 32). Ainda segundo os referidos autores, os modelos 

metodológicos para a concepção do conhecimento são os seguintes: 

 Verificação deModelo tradicional, onde o aluno deve seguir o processo 

guiado por um manual, não proporcionando ao educando uma visão crítica 

das conclusões. Nessa situação, a meta do professor é fazer voltar a 

atenção à teoria, buscando organizar uma primeira relação com a prática. 

Esse modelo carece de estímulo a reflexão acerca do experimento. 
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 Comparação de modelos. Essa abordagem é semelhante ao processo 

citado anteriormente. A disparidade com o anterior está nas escolhas e 

decisões das propostas, que passam a ser feitas pelos alunos. 

 Comparar métodos experimentais. A teoria é empregada apenas como um 

conjunto de elementos entre os quais se estabelecem relações de auxílio 

para a análise da precisão dos resultados experimentais. Considera-se que 

esse conhecimento o aluno já traz para a sala de aula. 

 Conceber um experimento. Para conceber um experimento, ao aluno é 

oferecida escolha para tomar suas decisões quanto à manipulação dos 

instrumentos e medidas. A desvantagem desse processo é a perda de 

tempo, pois o aluno fica um pouco perdido nas suas atuações. No entanto, 

o nível de aprofundamento e a visão crítica desse aluno passam a serem 

maiores. Quando se trata de conceber um experimento, não se pode 

dispensar um determinado número de procedimentos. Na verdade, todo 

experimento pressupõe a organização da coleta de dados. É o que se 

chama de construção do referencial empírico. Trata-se, portanto, de uma 

escolha de métodos. Assim, é possível decidir trabalhar ou não com um 

grupo de controle e um grupo experimental. 

É preciso escolher os parâmetros a serem variados. Pode-se também organizar o 

experimento com base em uma analogia. Todos esses métodos constituem objetivos 

processuais, indispensáveis quando se quer realmente experimentar. Entre os métodos 

que podem constituir tais objetivos, deve-se considerar as técnicas de medição. Existe 

um tipo de negociação entre a manifestação do fenômeno e a técnica de medição, que 

consiste em satisfazer, da melhor forma possível, as condições de realização do 

fenômeno e da técnica de medição. Outros métodos, como os métodos de tratamento 

de dados, constituem também saberes processuais.  

É preciso saber escolher entre utilizar ou não um resultado estatístico, otimizar a 

exatidão, evitar os erros sistemáticos, etc. (SÉRÉ, COELHO & NUNES. 2003 p. 40 e 41) 

O mesmo autor pondera que o objetivo processual requer noção das práticas de 

informática, imprescindíveis em qualquer experimento no qual o computador é utilizado. 

Ou seja, por intermédio dos objetivos processuais existe a probabilidade de avaliar 
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resultados e valimento de uma lei. Assim, para que os aprendizes se tornem realmente 

experimentadores e ativos durante o procedimento e edifiquem seu conhecimento 

funcional, faz-se necessário propor objetivos conceituais e processuais.  

De fato, e conforme a argumentação de Carvalho (1989), um dos enfoques mais 

importantes do ensino de física é distinguir como o aprendiz compreende o mundo físico 

que o rodeia. Consiste em saber como eles veem e definem os fenômenos básicos e 

qual é a conexão usada por eles na constituição instintiva dos conceitos. Portanto, o 

grande desafio do educador não é só dominar o conteúdo, mas ter uma didática bem 

elaborada para transmitir conhecimento ao educando, conhecendo e identificando a 

forma como seus alunos trazem já estruturados suas bagagens de conhecimento, não 

esquecendo que, para isso, é necessário que o professor conquiste a atenção do aluno.  

Assim como é necessário ponderar e discernir os dois desafios lançados ao 

educador, deparasse com vantagens e desvantagens de sua prática. Medeiros e 

Medeiros (2002) relatam que, por mais fascinantes que aparentam serem as simulações 

computacionais e suas peculiaridades, faz-se necessário ponderar que essas não são 

precisamente, a única via de entrada para a comunicação não verbal. Os movimentos 

corporais, o tato, a manipulação de objetos reais, a edificação de relacionamentos no 

mundo físico também está entre os principais alicerces desse tipo de interação. O 

principal alvitre deste é propor ao aprendiz arquitetar e construir um experimento 

investigatório e exploratório. Geralmente em feiras de ciências escolares observa-se a 

constante reprodução e repetição de experimentos tradicionais e maçantes, produtos de 

conhecimentos já consolidados por professores.  

Felizmente este projeto de pesquisa não se inclui nesse modelo de clonagem, 

pois demanda a integração do grupo de alunos na compreensão e modelagem do 

problema e de sua respectiva resolução. O saldo almejado é um protótipo que comprove 

os conceitos pleiteados em sala de aula e no dia-a-dia do grupo.  

Assim, essa formação da ideia é uma via moderna e competente de empregar a 

teoria papertiana em sala de aula. O aluno é induzido a elucubrar a essência do 

problema, assimilando-o para, posteriormente, utilizá-lo em sua perspectiva de 

conhecimento. Todo esse procedimento de engendramento de um experimento acarreta 

ao equilíbrio abordado por Piaget. Assim, o professor deixa de ser o único e exclusivo 
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provedor do ensino no processo de aprendizagem. Pode parecer que, em primeira 

instância, esse planejamento tenda a apenas envolver as perspectivas tecnológicas da 

escola, no entanto em uma meditação mais intensa aponta que a fundação das relações 

humanas dos discentes com os docentes voltados para o estímulo do trabalho em grupo, 

uma vez que esse implica intensamente em integração entre os participantes. 

 

8) Regras Gerais  

Podem participar da EXPOCEMI os alunos que estejam matriculados nos 2º e 3º 

anos do CEMI cursando o Ensino Médio Integrado, que submetam seus projetos no 

prazo estabelecido e que tenham seus projetos selecionados pelo CRC para 

participação.  Cada grupo de estudantes (total de três) pode participar com um único 

projeto. Todos os projetos devem ter a participação de um professor orientador. Não são 

permitidas troca nem inclusão de outros integrantes no grupo após a finalização da 

inscrição do projeto. Casos excepcionais serão analisados pelo CRC (Conselho de 

Revisão Científica). Os alunos do 1º ano participarão da iniciação científica, pelas aulas 

de Organizações e Normas, ministradas pelo Professor Milton. Para os alunos do 1º ano 

a pontuação será de até 2 (dois) pontos para cada bimestre. Obs.: Os critérios, bem 

como regimento, de execução do CRC serão formalizados posteriormente.  

 

 9) Descrição das atividades a serem desenvolvidas  

Cronograma do Projeto Interdisciplinar: EXPOCEMI  

Este trabalho foi dividido em três etapas programadas para ocorrerem 

bimestralmente, as quais descrevemos, a seguir:  

1ª Etapa: Conforme o Manual de Orientações do Professor que seencontra na 

disciplina de Iniciação Científica.  

Essa etapa consiste na fase inicial do projeto, na qual ocorrerá a seleção dos grupos 

dentro de cada turma e a entrega da proposta para cada projeto.Ocorrerá durante o 1° 

bimestre. 
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I. Divulgação do projeto: O professor realizará um serviço de marketing na 

divulgação deste.  

II. Aula Magma: Apresentação do filme “Como Treinar o Seu Dragão”. Como 

ponto inicial do projeto, neste momento além do aluno assistir ao filme ele 

também participara de um debate, de acordo com um roteiro dirigido pelo 

professor.  

III.  Formação dos grupos: Entrega da ficha de inscrição do trio de alunos ao 

professor orientador. Casos excepcionais serão analisados pelo CRC. 

IV. Definição do Problema ou Tema: Faz-se um censo dos contextos que 

interessem ao grupo, escolhe-se um assunto objeto de execução pelo projeto, 

com a participação de todos. 

V. Caderno de Campo ou Diário de Bordo: Cada grupo a partir desta data 

confeccionará um diário contendo todas as decisões do grupo. Este deverá 

ser averiguado pelo professor orientador semanalmente.  

VI. Apresentação e estudo dos componentes que serão utilizados: Decidido o 

tema do projeto, inicia-se a fase da triagem do material mais adequado à sua 

execução. Essa pesquisa foi feita na internet, em livros ou/e revistas ligados 

ao objetivo. 

VII. Elaboração do projeto: Definição do problema, do objetivo e das hipóteses. 

VIII. Entrega dos Formulários: O orientador entrega aos alunos os formulários para 

a participação da feira, em anexo. 

IX. Orientação do projeto: Este dia o orientador continua guiando seus alunos na 

confecção do Pré-projeto. 

X. Entrega do projeto: Cada grupo terá a incumbência de preparar um relatório 

contendo descrição clara e detalhada das pretensões do projeto. Esse deverá 

seguir as orientações em anexo. 

XI. Execução das tarefas: O grupo será responsável pela execução e montagem 

do projeto. 

XII. Teste dos componentes: Nesse momento, seriam realizados ensaios usando 

o material acatado, com o intuito de conhecer seus atributos na prática.  
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CENTRO DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

TÉCNICA DO GAMA 

 

IC 2018 - AVALIAÇÃO DE PROJETOS 

 

I. Montagem do estande: O grupo terá o dia para organizar e montar seu estande 

de apresentação. A arrumação do local e o material necessário para a exposição 

foi de responsabilidade exclusiva de cada grupo.  

II. Entrega do Relatório Final e diário de bordo: Entrega do relatório final e do diário 

de bordo de acordo como o anexo.  

III. Exposição dos projetos: O trabalho será exposto no pátio da escola, onde serão 

convidados pais, familiares, professores e comunidade. 

IV. Entrega da nota: Esta nota (valor máximo 3 pontos) deverá ser entregue ao grupo 

docente até a data limite de entrega de nota do 2º bimestre.  

 

Valores de cada Etapa:  

Um dos objetivos do projeto é agregar todos os componentes curriculares no 

desenvolvimento de projetos científicos e/ou tecnológicos em cada área de 

conhecimento. Os professores atuarão como orientadores de projetos desenvolvidos ao 

longo dos dois primeiros bimestres, culminando com a mostra em agosto de 2012. Para 

uniformizar os critérios de avaliação, optou-se por definir uma pontuação única para 

todos os componentes curriculares descritos a seguir:  

 

1º bimestre: 2 pontos (montagem do pré- projeto) 2º bimestre: 3 pontos (término e 

apresentação do projeto  

A pontuação acima descrita vale para todos os componentes curriculares dentro 

dos 10 pontos previstos para cada bimestre, exceto Educação Física, o qual será 

atribuído apenas um ponto por bimestre (a valoração atribuída por cada professor será 
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convertido pela própria professora).   Na mostra no 2º bimestre haverá um ponto extra 

de bonificação para os 12 melhores projetos, sendo 2 grupos por categoria, julgados pelo 

CRC.  

 

O Papel do Professor e do Aluno no Processo 

 

A aprendizagem acontece tanto pela experiência individual e singular de cada 

sujeito como também pela troca de subsídios entre o grupo, onde cada integrante será 

responsável pelo seu próprio conhecimento bem como pelo do restante do grupo. Todos 

devem tomar parte ativamente das divisões e da resolução dos problemas, ora 

indagando suas dúvidas, ora cooperando com seu conhecimento, fazendo com que o 

grupo se aperfeiçoe. Segundo Schons& Primaz & Wirth (2004) o aluno tem de 

desenvolver o trabalho da seguinte maneira: O aluno só é capaz de desenvolver 

capacidade para formular e equacionar problemas quando é levado a questionar, a 

pensar e procurar soluções principalmente quando sai da teoria para a prática. O 

importante dentro de uma dinâmica de trabalho com alunos é criar condições para 

discussão, promover abertura para que todos alunos e professores participem 

apresentando sugestões para os problemas e até mesmo criar problemas para serem 

solucionados, pois as dificuldades servem para explorar a capacidade do aluno. 

(SCHONS & PRIMAZ & WIRTH, 2004 p.6) O professor, nesse processo, tem a função 

de intercessor e facilitador, apenas orientando e deliberando para que o próprio grupo 

construa seu conhecimento. De acordo com os mesmos autores, a função do professor 

destaca-se da seguinte forma: Na robótica pedagógica o educador deve deixar por 

completo a idéia da escola dogmática behaviorista (Skinner) e passar a usar uma teoria 

construtivista, sendo um facilitador. Desenvolver a robótica pedagógica com nossa 

realidade educacional é um desafio. Para os professores não é só o conhecimento o 

ponto principal a ser explorado, mas o social também. O importante é caminharmos para 

a formação e construção do cidadão. A todo o momento devemos nos lembrar que 

somos mediadores do ensino, propondo aos alunos desafios e estimulando a uma ampla 

reflexão dos conceitos que envolvem o trabalho. Faz-se necessário interagir com o 
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processo de evolução conscientizando todos através de análise crítica, fazendo parte do 

mesmo núcleo gerador dessa transformação. (Schons& Primaz & Wirth, 2004 p.6)  

Categoria  

( 1 ) BIOLOGICA: 

 Biologia Geral;  

 Bioquímica;  

 Genética;  

 Biofísica;  

 Botânica;  

 

( 2 ) SAUDE  

 Medicina;  

 Odontologia;  

 Farmácia;  

 Enfermagem;  

 Fonoaudiologia;  

 

( 3 ) CIÊNCIAS EXATAS  

 Matemática;  

 Física;  

 Probabilidade e Estatística;  

 Química;  

 Zoologia;  

 Imunologia;  

 Ecologia;  

 Microbiologia;  

 Morfologia; 

 Parasitologia;  
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 Fisiologia;  

 Ciências Agrárias;  

 Recursos e Engenharia de Pesca;  

 Ciências e Tecnologia de Alimentos.  

 Nutrição;  

 Saúde Coletiva; 

 Fisioterapia  

 Terapia Ocupacional;  

 Educação Física.  

 Astronomia;  

 Oceanografia  

 Agronomia;  

 Recursos e Engenharia Florestal;  

 Engenharia Agrícola;  

 Zootecnia;  

 Medicina Veterinária;  

 Recursos e Engenharia de Pesca;  

 Ciências e Tecnologia de Alimentos.   

 

 

( 4 ) CIÊNCIAS HUMANAS  

 Filosofia;  

 Geografia;  

 Sociologia;  

 Psicologia;  

 Antropologia;  

 Educação;  

 Arqueologia;  

 Ciência Política;  
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 História;  

 Teologia.  

 

( 5 ) CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

 Direito; 

 Museologia;  

 Administração;  

 Comunicação;  

 Economia;  

 Serviço Social;  

 Arquitetura e Urbanismo;  

 Economia Doméstica;  

 Planejamento Urbano e Regional;  

 Desenho Industrial;  

 Demografia;  

 Turismo;  

 Ciências contábeis;  

 Comunicação e Expressão;  

 Artes;  

 Literatura;  

 Línguas e Idiomas;  

 Meio Ambiente.  

 

( 6 ) ENGENHARIA  

 Eletrônica;  

 Sanitária;  

 Eletrotécnica;  

 de Produção;  

 Mecânica;  
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 Nuclear;  

 de Transporte;  

 Civil;  

 Naval e Oceânica;  

 de Minas;  

 Aeroespacial;  

 de Materiais e Metalúrgica;  

 

( 7 ) INFORMÁTICA 

 Algoritmos; 

 Inteligência artificial;  

 Comunicação e informação;  

 Ciência computacional;  

 Computação gráfica;  

 Engenharia da computação  

 Engenharia de software;  

 Linguagens de programação;  

 Sistemas computacionais;  

 Sistemas operacionais;  

 

 

Exposição de Projetos 

 

Todos os finalistas devem expor os seus projetos em estandes de medida padrão. 

Os finalistas devem apresentar um pôster ou painel explicativo com no máximo 1,00m 

de largura x 0,90 m de altura. Podendo incluir dois banners laterais de 0,50 de largura x 

0,90 de altura. A presença dos estudantes finalistas do projeto durante o período de 
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exposição de projetos é obrigatório, sendo eles os responsáveis pela apresentação do 

mesmo. Cada projeto terá direito apenas a uma tomada de 220V.  

Durante a Mostra de Projetos os estudantes deverão apresentar aos avaliadores 

o Relatório do Projeto, o Plano de Pesquisa, o Diário de Bordo. Estas documentações 

serão avaliadas juntamente do pôster do projeto e da apresentação oral, de acordo com 

os Critérios de Avaliação da feira. A participação na exposição de projetos só é 

confirmada mediante o recebimento da ficha de confirmação de pagamento do projeto 

finalista. A figura ao lado informa o formato padrão para a apresentação do projeto.  

Material Utilizado  

Para a elaboração do projeto, o material será organizado pelo grupo de alunos, 

portanto este terá livre arbítrio para sua construção, desde que de acordo com as 

especificações da regras imposta.  

Definições Quanto às Categorias dos Projetos de Pesquisa  

Categoria: PESQUISA CIENTÍFICA  

Definição: Busca sistematizada de novos conhecimentos no campo das ciências 

(pesquisa científica básica ou aplicada).  

Um exemplo de pesquisa científica: “Qual é a influência da chuva ácida no 

desenvolvimento de microorganismos na cidade satélite Gama, nos meses de Setembro 

a Novembro/09, considerando o mesmo tipo de solo?”  

Questões a serem consideradas: a) O que vai ser medido, avaliado? b) Em função 

de quê? c) Sei o que será feito? d) Está delimitado? Onde? Quando?  

Categoria: PESQUISA TECNOLÓGICA  

Definição: Materialização de um produto ou processo através de um modelo, protótipo 

ou instalação piloto. Execução de uma obra, fabricação de um produto, fornecimento de 

um serviço, execução de um processo.  

Exemplos de pesquisas tecnológicas: “Como melhorar o tratamento de efluentes 

na escola X?” “O que fazer para aumentar o processo de distribuição de renda do país?”  

-----) Retirar 
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Acompanhamento e Avaliação  

ORIENTAÇÕES QUANTO AOS CONCEITOS DE AVALIAÇÃO 

 

Excelente (E): o item avaliado supera as expectativas para o nível de formação 

do(s) expositor(es), considerando o contexto em que foi desenvolvido. Muito bom (MB): 

de acordo com o nível de formação do(s) expositor(es), o item avaliado está plenamente 

atendido. Bom (B): o item avaliado está bem desenvolvido no trabalho realizado. Regular 

(R): o item avaliado está parcialmente atendido, havendo significativas melhorias 

possíveis. Não atinge os requisitos: o item avaliado deixa a desejar, sendo necessárias 

grandes modificações ou uma nova elaboração para que atenda aos requisitos 

necessários para um trabalho científico. Não se aplica: por alguma particularidade do 

projeto, o determinado item não se aplica à pesquisa desenvolvida. Diferentemente do 

item “Não atinge os requisitos”, quando é emitido este parecer sobre um item de 

avaliação, o mesmo deixa de ser considerado na nota final do trabalho (aplica-se uma 

média ponderada dos demais itens avaliados).  

 

EMBASAMENTO DOS ITENS DE AVALIAÇÃO 

Categoria: PESQUISA CIENTÍFICA  

1. PROBLEMA/HIPÓTESE (50) Delimitação do tema: O quanto o problema está bem 

delimitado e pode conduzir a uma solução viável? Relação hipótese/problema/objetivo: 

O quanto hipótese/problema/objetivo estão relacionados? Há concisão entre esses 

itens? Clareza na formulação: O quanto os problemas, hipóteses e objetivos 

apresentados transmitem claramente o que foi desenvolvido no trabalho? Originalidade: 

O quanto o projeto é original e demonstra criatividade na questão que levanta? Uma 

pesquisa criativa deve sustentar uma investigação e propor uma resposta original a uma 

questão levantada. Relevância social: O quanto o desenvolvimento do projeto pode vir a 

contribuir para o bem-estar social no contexto em que está inserido?  

2. COLETA DE DADOS/METODOLOGIA (50) Metodologia utilizada: O método aplicado 

na pesquisa mostra-se adequado para obtenção dos resultados planejados? 



 

 

120 

 

Seleção/aplicação de instrumentos de coleta: São utilizados instrumentos de coleta de 

dados adequados? Seleção da amostra (Amostragem): A amostragem selecionada é 

representativa para a obtenção dos resultados? Análise e interpretação dos dados: Os 

resultados são analisados criticamente, com base em dados estatísticos ou em outras 

metodologias adequadas?  

3. CONCLUSÕES (50) Relação com o problema e objetivos: As conclusões 

apresentadas estão de acordo com o problema apresentado e com os objetivos do 

projeto? Pertinência com os resultados: Os resultados sustentam as conclusões 

apresentadas? Análise a partir das hipóteses elaboradas: As conclusões levam em conta 

as hipóteses apresentadas?  

Categoria: PESQUISA TECNOLÓGICA  

1. PROBLEMA (50) Definição clara do problema: A definição do problema está clara e 

sem ambiguidade? Alternativas de solução relacionando com teorias e conceitos 

tecnológicos: O(s) expositor(es) compreende(m) a ligação do projeto com pesquisas 

similares? Foi apresentada bibliografia científica? Originalidade: O projeto é original e 

demonstra criatividade na questão que levanta? Uma pesquisa criativa deve sustentar 

uma investigação e propor uma resposta original a uma questão levantada. Relevância 

Social: O quanto o desenvolvimento do projeto pode vir a contribuir para o bem-estar 

social no contexto em que está inserido? 

2. ELABORAÇÃO DO PROJETO /METODOLOGIA (50) Conhecimento científico e 

tecnológico: O(s) expositor(es) conhece(m) as outras soluções ou teorias? Possui (em) 

conhecimento de publicações científicas no assunto? 

Materiais e métodos: São utilizados os materiais adequados e métodos confiáveis? 

Análises e interpretações de dados: Os dados levantados são suficientes para sustentar 

as conclusões?  

3. PRODUTO/PROCESSO (50) Definição do produto e/ou processo: O produto e/ou 

processo está definido claramente quanto às suas características técnicas, utilidades e 

aplicações? Construção do protótipo e/ou Gestão de processo: É construído um 

equipamento novo? É otimizado ou desenvolvido um novo processo? Resposta à 

necessidade inicial: A solução apresentada atende ao problema? A solução funciona? A 
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meta está concluída dentro do planejamento previsto? Viabilidade técnica do 

projeto/Custo-benefício: A solução apresentada é viável do ponto de vista técnico e 

econômico? Nível de Inovação/ impacto técnico-científico: O produto e/ou processo é 

melhor do que soluções já existentes?  

Itens de avaliação comuns às categorias de PESQUISA CIENTÍFICA e PESQUISA 

TECNOLÓGICA  

4. RELATÓRIO SINTÉTICO (30) Clareza na redação: O relatório escrito apresenta 

adequadamente o que é desenvolvido no projeto? Linguagem científica: A linguagem 

está adequada a um trabalho científico? Está de acordo com as especificidades da área 

de pesquisa? Conteúdo reflete o trabalho realizado: O relatório elaborado está de acordo 

com o projeto apresentado no estande e na entrevista?  

5. APRESENTAÇÃO VISUAL (ESTANDE) (50) Originalidade/criatividade na 

apresentação: O estande apresenta atrativos que valorizam o conteúdo do trabalho? 

Adequação/clareza do texto: O estande é auto explicativo? Organização do estande: A 

organização do estande estava adequada para a apresentação de um projeto científico?  

 

6. APRESENTAÇÃO ORAL (70) Domínio do assunto: O(s) expositor (es) demonstra(m) 

conhecimento pleno do assunto pesquisado? Clareza e desenvoltura: O(s) expositor(es) 

demonstra(m) naturalidade para apresentar o projeto e esclarecer eventuais 

questionamentos ? Capacidade de síntese: O(s) expositor(es) apresenta(m) o projeto 

com a objetividade desejada, destacando os pontos mais importantes para a obtenção 

dos resultados desejados? Uso adequado da linguagem: A linguagem está adequada à 

apresentação de um trabalho científico, com termos técnicos e linguagem formal 

recomendáveis? Disposição para defesa do trabalho: O quanto o(s) expositor(es) 

demonstra(m) entusiasmo ou motivação na apresentação do trabalho?  

Observações importantes:  

1) Cada área receberá seus avaliadores nos horários determinados na Programação 

Oficial. 

 2) As decisões dos avaliadores são irrecorríveis.  
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3) A não observação das normas estabelecidas pela Feira e no Contrato de Convivência, 

Responsabilidade e Publicidade assinado pelo expositor e adulto responsável implica 

em prejuízos na avaliação dos projetos.  

4) Atos de indisciplina, por parte dos expositores, são encaminhados ao Conselho de 

Revisão Científica – CRC – e estão sujeitos à perda de pontos na avaliação ou à 

desclassificação.  

CRC – Comitê de Revisão Científica  

É um grupo de profissionais qualificados, responsável por avaliar a pesquisa 

estudantil e a exposição dos projetos na exposição em concordância com as regras 

internacionais, leis e regulamentos pertinentes.  

O CRC examina os projetos para verificar:  

 Presença e informações preenchidas nos formulários, assinaturas e datas de 

realização do projeto;  

 Evidência de pesquisa bibliográfica;  

 Uso de técnicas de investigação permitidas;  

 Uso de métodos alternativos na pesquisa com animais;  

 Tratamento humano para animais;  

 Cumprimento das regras e leis governamentais quanto à pesquisa com seres 

humanos e animais;  

 Observação de regras de moral e ética na condução da pesquisa;  

 Comprovação de supervisão adequada na condução da pesquisa;  

 Verificação de avanço significativo na continuação de projetos anteriores;  

 Adequação às regras sobre agentes biológicos potencialmente perigosos, 

substâncias controladas e produtos químicos ou equipamentos perigosos;  

 Adequação às regras da MOSTRA.  

 

O CRC da MOSTRATEC é composto de vários professores e profissionais de 

áreas específicas do conhecimento, bem como de regulamentações referentes a todas 
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as áreas que a mostra EXPOCEMI. O CRC, No ano de 2014, conterá um professor por 

categoria e será composto por: 

Componentes do CRC: 

 Andréa Alexandra de Souza Oliveira Sá;  

 Alba Maria Cúrcio Ferreira Machado;  

 Francilene Dantas Cruz;  

 João Evangelista lima filho  

 Ana Lúcia Gomes  

 Ariomar da Luz Nogueira Filho  

 

Organização da EXPOCEMI – 2018 

1. Organização: 

 No dia 08 de agosto de 2018 os alunos deverão organizar os seus 

respectivos estandes.  

 Todo e qualquer equipamento de exposição dos trabalhos é de inteira 

responsabilidade dos expositores.  

 

2. Avaliações  

 Os trabalhos devem ser avaliados pelo orientador mais dois professores, 

assim este trio de professores avalia seus respectivos orientandos.  

 Esta avaliação deve ocorrer no período matutino dos dias 8, 9 e 10 de 

agosto de 2018 

 Estes devem utilizar o formulário de avaliação, obedecendo a seus 

respectivos comandos.  

 O período da avaliação é de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos de 

apresentação, mais 5 (cinco) minutos de perguntas prorrogável por até 

mais 5 (cinco) minutos. 
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 Cada orientador avaliará com uma pontuação de 0 a 30 pontos, onde cada 

1 ponto equivale a 0,01 da nota final do aluno. 

 A nota final dos expositores será a média simples das avaliações de cada 

orientador.  

 

3. Exposição 

 Todos os trabalhos devem ser expostos ao público geral no período 

vespertino dos dias 8, 9, 10 e 11 de AGOSTO de 2018.  

 Durante o período de exposição, os expositores podem visitar outros 

estandes, no entanto o seu estande não pode ficar vazio.  

 

4. Encerramento   

 O encerramento da feira ocorrerá as 12h00min horas do dia 10/08/2018, 

portanto o dia 11/08/2018 é destinado a desmontagem do estande e da 

organização da escola, no matutino.  

 Regras do EXPOCEMI  

 

I REGRAS DE EXPOSIÇÃO E SEGURANÇA  

O Comitê de Revisão Científica - CRC fazem o controle dos projetos em exposição 

para garantir a adequação às regras da EXPOCEMI, conforme as orientações que 

seguem.  

 

1. EXPOSIÇÃO NA EXPOCEMI  

 A montagem dos estandes é permitida somente após a aprovação e 

liberação pelo Comitê de Revisão Científica no dia do credenciamento, 

conforme o cronograma.  
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 Os expositores devem trazer todo material necessário para a montagem do 

seu estande;  

 A apresentação visual deve ser em português;  

 Uma bandeira da ESCOLA, nas medidas 30cm x 21cm, pode ser colocada 

no local da exposição; 

 Não são fornecidos equipamentos e/ou ferramentas, tais como 

videocassete, televisor, microcomputador, retroprojetor, regulador de 

tensão, transformadores, entre outros; 

 Qualquer demonstração deve ter proteção adequada para a segurança do 

público visitante e prévia autorização do Comitê de Revisão Científica – 

CRC.  

 

2.  ITENS PROIBIDOS PARA EXPOSIÇÃO NO ESTANDE  

a) Organismos vivos, incluindo plantas;  

b) espécimes dissecados ou partes;  

c) animais vertebrados ou invertebrados preservados; 

d) partes ou fluídos corporais (sangue, urina...) de seres humanos ou animais;  

e) todos os aparelhos ou substâncias perigosas, por exemplo: veneno, drogas, arma de 

fogo, munição ou produtos químicos que possam gerar riscos; 

 f) gelo seco ou qualquer outro sólido sublimado (sólidos que se transformam em gás 

sem passar pelo estado líquido);  

g) materiais perfuro-cortantes;  

h) chamas ou materiais altamente inflamáveis; 

 i) baterias com células expostas;  

j) fotografias ou qualquer outra apresentação visual em que sejam mostrados animais 

vertebrados sendo submetidos a técnicas cirúrgicas, dissecações, necropsia, ou outras 

técnicas laboratoriais; 
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 k) conexões de e-mail e/ou de Internet ao exibir o projeto; 

 l) material escrito/visual de projetos de anos anteriores como parte do estande. 

(Exceção: o nome do projeto que deve denotar a continuidade do projeto); 

 n) vidro ou objetos de vidro, a menos que sejam considerados pelo CRC como uma 

parte integral e necessária do projeto. (Exceção: vidro que faça parte de um produto 

comercial, por exemplo, uma tela de computador.); o) qualquer aparato considerado 

como não-seguro pelo CRC e/ou Subcomissão de Segurança e Saúde (por exemplo, 

tubos de vácuo grandes, aparelho geradores de raios perigosos, tanques vazios que 

continham combustíveis líquidos ou gasosos, tanques pressurizados, e outros).  

 

3. ITENS ACEITÁVEIS - COM RESTRIÇÕES - NO PROJETO OU ESTANDE  

a) Amostras de solo, areia, terra, rochas ou lixo, se permanentemente seladas em placas 

de acrílico ou similar, sujeitos a avaliação; 

b) amostras de água como parte de um equipamento ou em um recipiente fechado;  

c) endereços postais, de Internet, de e-mail, número de telefone e/ou fax somente dos 

alunos expositores;  

d) alimento humano ou animal;  

e) materiais de plantas (vivas, mortas ou preservadas) que se encontram em seu estado 

natural, não-processados ou nãomanufaturados usados na construção do projeto;  

f) prêmios, medalhas, cartões de apresentação, bandeiras, propaganda e/ou 

agradecimentos, sujeitos a avaliação;  

g) fotografias ou apresentações visuais, selas não forem consideradas ofensivas ou 

inapropriadas pelo CRC;  

h) legendas com a origem (créditos) (“Fotografia tirada por...”, “Figura retirada de...”, etc.) 

da fotografia/imagem estiverem presentes. Se todas as fotografias presentes forem de 

crédito do expositor, ou da mesma fonte, uma legenda/crédito visível é suficiente;  
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i) procederem de revistas, jornais, Internet, entre outras fontes, e houver 

legendas/créditos junto a elas. Se todas as fotografias/imagens forem da mesma fonte, 

uma legenda/crédito visível é suficiente;  

j) constituírem-se fotografias/imagens do expositor;  

l) consistirem em fotografias de pessoas cujos consentimentos assinados estão 

anexados ao relatório, bem como devidamente expostos no estande.  

m) Qualquer aparato com correias, polias, correntes, partes móveis, pontiagudas ou com 

tensão com proteção e sem ruído;  

n) laser classe II se  a energia emitida for menor que 1mW e se o laser for operado 

somente pelo expositor;  

o)  operados somente durante a inspeção da Subcomissão de Segurança e durante a 

avaliação;  

p)  etiquetados e identificados com a frase “Radiação Laser: Não olhe em direção ao 

raio”;  

q) isolados em proteção contra acesso visual ou físico ao raio;  

r) desconectados quando não-operantes; 

 s) laser classe III e IV somente para exibição e não operados.  

 

4. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A EXIBIÇÃO NA EXPOCEMI  

a) Não devem ser feitas modificações no projeto ou no estande depois de este ser 

aprovado pelo CRC;  

b) o caderno de campo deve permanecer no estande e será verificado pelo CRC, 

implicando na perda de pontos caso não esteja de acordo com o projeto;  

c) nenhum tipo de alimento ou bebida é permitido dentro da feira, com exceção de água 

engarrafada para consumo do próprio participante;  
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d) os seguintes formulários devem estar presentes no estande durante a exibição na 

EXPOCEMI:  

 os Formulários obrigatórios a todos os projetos: Formulário de Revisão 

para Orientador (1), Formulário de Revisão para Aluno (1A), Plano de 

Pesquisa e Formulário de Aprovação (1B), devem estar presentes no 

estande, bem como qualquer outro formulário que seja necessário ao 

projeto (1C, 2, 3, 4, 5A, 5B, 6A, 6B e/ou 7);  

 o Formulário para Pesquisa com Seres Humanos (4) (ou outro formulário 

fornecido por uma instituição regulamentada, desde que os dados sejam 

equivalentes) é de caráter confidencial e não deve ser exposto junto com o 

trabalho, MAS deve estar no estande caso algum avaliador ou membro do 

CRC o requisite.  

 

II REGRAS DE PESQUISA COMUNS A PROJETOS DE TODAS AS ÁREAS 

 

1. DECLARAÇÃO DE ÉTICA  

Fraude científica ou conduta inadequada não são permitidas em nenhum nível da 

pesquisa ou competição. Plágio, uso ou apresentação de trabalhos de terceiros como 

sendo seu, falsificação de assinaturas, de dados ou datas de aprovação não são 

tolerados. Projetos fraudulentos são automaticamente desclassificados.  

2. ELEGIBILIDADE/LIMITAÇÕES  

 Qualquer aluno do Ensino Médio (ou equivalente) ou Ensino Profissional de nível 

técnico que não tenha completado 21 anos até a data da feira pode competir na 

EXPOCEMI. Os alunos maiores de 21 anos podem expor, mas não concorrerem 

ao credenciamento para outras feiras.  

 O aluno pode participar da feira somente em 1(um) projeto científico ou 

tecnológico, abrangendo um período de investigação de no máximo 12 meses, 

iniciado no ano precedente à feira.  

  Projetos em grupo podem ter no máximo três alunos.  
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3. REGULAMENTAÇÕES  

3.1 Todos os estudantes do Brasil e do exterior devem ler e aderir às regras 

estabelecidas neste documento.  

3.2 Projetos que são meras demonstrações, revisão bibliográfica, projetos informativos, 

modelos de explicações ou ‘kits’ de montagem não são próprios para participação na 

EXPOCEMI. 

 3.3 A inscrição dos projetos deve ocorrer nos prazos estabelecidos pela EXPOCEMI.  

3.4 O projeto deve ter um orientador maior de 21 anos; ter como objetivo de estudo uma 

das áreas  de conhecimento definidas pela feira.  

3.5O título do projeto, que deverá ser em Língua materna: 

 a) deve caracterizar o objeto da pesquisa e não seus objetivos ou benefícios; 

 b) caso utilize sigla, deve conter explicitamente seu significado;  

 c) se o projeto for continuidade, o título deverá indicar essa condição. Exemplo: 

Construção de uma Cadeira de Rodas de Menor Custo II.  

 3.6 Um projeto de pesquisa pode ser parte de um estudo maior, conduzido por um 

cientista profissional, mas o projeto apresentado pelo aluno deve representar somente a 

parte do estudo executada pelo aluno.  

3.7  Antes que a experimentação seja iniciada, um Conselho de Revisão Institucional da 

Escola ou Instituição Regulamentada deve revisar e aprovar todos os projetos que 

envolvam: seres humanos, animais vertebrados e agentes biológicos potencialmente 

perigosos, substâncias controladas, tecidos humanos ou animais e equipamentos 

perigosos.  

3.8 O aluno deve preencher o Formulário de Revisão para Aluno (1A), o Plano de 

Pesquisa, o Formulário de Aprovação (1B) e revisar o projeto com o Orientador, no 

momento em que este preencher o Formulário de Revisão para Orientador (1).  
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3.9 Um Cientista Qualificado é requisitado para todos os estudos que envolvem: a) algum 

agente biológico potencialmente perigoso; b) substâncias controladas; c) mais que risco 

mínimo em pesquisas com humanos; e d) para a maioria dos estudos envolvendo 

animais vertebrados.  

3.10 O resumo do projeto deve conter entre 200 e 250 palavras e deve descrever o 

trabalho de pesquisa somente do ultimo ano de execução da pesquisa. A pesquisa 

presente no resumo deve ter sido feita pelo aluno, não pelo Orientador.  

3.11 Todos os formulários necessários a cada projeto devem ser enviados até a data-

limite estabelecida pelo CRC da EXPOCEMI e divulgada no site da feira.   

3.12 Depois da aprovação inicial (se necessária) pelo Conselho de Revisão Cientifica – 

CRC local, caso alguma mudança deva ser feita no Formulário de Revisão para Aluno 

(1A) ou no Plano de Pesquisa, ela deve ser submetida à aprovação do CRC local 

novamente antes do reinício da experimentação.  

3.13 Projetos que são continuidade devem ser reaprovados pelo CRC antes de se 

reiniciarem as experimentações do ano corrente.  

3.14 Todo projeto de continuidade deve mostrar de que maneira ele é inovador e 

diferente do ano anterior no Formulário para Continuidade de Projetos (7). Caso a 

inovação não fique evidenciada, o projeto não é classificado para participar da 

EXPOCEMI. 

 3.15 Se o trabalho/pesquisa foi executado em algum laboratório/instituto ou indústria 

regulamentada, o Formulário para Pesquisa em Instituto / Indústria (1C) deve ser 

preenchido.  

4. PROJETOS DE CONTINUIDADE  

Os alunos são avaliados somente pela pesquisa do ano mais recente. Esse 

projeto deve possuir uma duração máxima de 12 meses até o mês de realização da 

EXPOCEMI. O estande e o projeto devem refletir e representar somente o trabalho de 

pesquisa feito no último ano de execução do projeto (até o mês de realização da 

EXPOCEMI). Recomenda-se trazer consigo o caderno de campo dos anos anteriores da 

pesquisa, devidamente identificados. O título do projeto deve indicar a continuidade. 
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Exemplo: Construção de uma Cadeira de Rodas de Menor Custo II.  Todo projeto de 

continuidade deve reportar às mudanças ocorridas de um ano para o outro no Formulário 

para Continuidade de Projeto (7). Repetir experimentos ou aumentar tamanho da 

amostragem são exemplos de continuidade que não são aceitos na EXPOCEMI. Estudos 

longitudinais são aceitos como continuação, desde que sejam observadas as seguintes 

condições: a) deve ser um estudo plurianual, testando ou documentando as mesmas 

variáveis, nas quais o tempo é um fator critico. Por exemplo, efeito da chuva forte no solo 

de uma dada bacia hidrográfica; retorno da fauna e da flora em um dado período de 

tempo após serem atingidos por queimadas; b) cada ano consecutivo deve mostrar 

mudanças com relevância temporal; c) o material a ser exibido deve ser baseado em 

informações de dados passados, comparados com os dados obtidos no corrente ano de 

pesquisa. Nenhuma informação de anos anteriores pode ser mostrada sozinha (sem 

comparações ou menções às informações do corrente ano da pesquisa). NOTA: Para 

competir na EXPOCEMI, a documentação do projeto deve incluir: Formulário de 

Continuidade de Projeto (7), anexando o Formulário de Revisão para Aluno (1A) e o 

Plano de Pesquisa  do ano anterior; além dos demais formulários exigidos. Cada página 

dos formulários de anos anteriores deve estar devidamente identificada no canto superior 

direito com o respectivo ano. O/s pesquisador/es deve/m manter consigo toda a 

documentação de anos anteriores, pois o CRC poderá requisitar informações sobre tal 

período.  

5. PROJETOS EM GRUPO  

A EXPOCEMI enquadra o projeto na categoria EM GRUPO (dois ou três alunos4) 

ou INDIVIDUAL (um aluno) conforme o número de alunos que elaboraram a pesquisa. 

Cada membro do grupo deve preencher seu próprio Formulário de Aprovação (1B). Os 

outros formulários podem ser submetidos em conjunto. O nome completo de TODOS os 

membros do grupo deve estar presente em todos os formulários. Um projeto em grupo 

não pode se converter em um projeto individual e vice-versa. Um novo membro não pode 

ser agregado num projeto de continuação, mas dois membros podem continuar a 

investigação se o terceiro membro já não participa. Cada grupo deve designar um líder 

para coordenar o trabalho e atuar como porta-voz; porém, cada membro do grupo deve 

ser capaz de ser o porta-voz e Não são aceitas inscrições de grupo que excedam o 
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número máximo de pesquisadores (três alunos) deve estar completamente familiarizado 

com todos os aspectos da investigação. O trabalho final deve refletir os esforços 

coordenados de cada membro do grupo e serão avaliados com os mesmos regulamentos 

e critérios de um projeto individual.  

 

III RESPONSABILIDADES DE ESTUDANTES E ADULTOS 

 

1. O/S ALUNO/S PESQUISADOR/ES 

 O aluno pesquisador é responsável por todos os aspectos do projeto de pesquisa, 

incluindo a obtenção de qualquer supervisão de adultos que se faça necessária 

(Orientador, Cientista Qualificado, ou outro) à obtenção das aprovações (CRI, CRC, 

etc.). É também responsável por seguir as regras da EXPOCEMI e de executar os testes, 

pesquisas e obtenção de dados necessários para o projeto. Observação: durante a feira, 

o estudante deve trazer e manter consigo todos os formulários originais.  

 

2.O ORIENTADOR  

O Orientador pode ser um professor, pai, professor universitário ou cientista em 

cujo laboratório o  estudante leve a cabo a investigação. Essa pessoa deve ter um amplo 

conhecimento em ciências e deve ter um contato constante com o estudante, durante o 

desenvolvimento do projeto. Este adulto é o responsável não somente pela saúde e 

segurança do estudante que conduz a pesquisa, mas também pelos animais e pessoas 

usadas como sujeitos de estudo. O Orientador deve acompanhar o preenchimento do 

Formulário de Revisão para Aluno e do Plano de Pesquisa para se assegurar de que: a) 

a experimentação é conduzida de acordo com as leis locais, federais e as regras 

estabelecidas pela EXPOCEMI; b) todos os formulários necessários estejam 

devidamente preenchidos pelos demais adultos e supervisores da pesquisa; c) foram 

observados os critérios para a escolha do cientista qualificado (conforme ítem seguinte: 

“O Cientista Qualificado”). O Orientador deve estar familiarizado com os regulamentos 

que regem certos estudos que sejam potencialmente perigosos. Esses podem incluir o 
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uso de substâncias químicas e equipamentos, técnicas de experimentação, investigação 

com seres humanos ou animais, cultura de células, microorganismos ou tecido animal. 

Estes itens devem ser amplamente discutidos com o estudante quando estiver 

elaborando o Plano de Pesquisa. Alguns experimentos, envolvendo procedimentos ou 

materiais, estão regulamentados por leis estaduais e federais.  Se não está familiarizado 

com algum aspecto da investigação, o Orientador deve ajudar o estudante a obter os 

serviços e a ajuda de um Cientista Qualificado. O Orientador é o responsável por  

assegurar  que a pesquisa do estudante seja elegível para participar da EXPOCEMI.  

 

3. O CIENTISTA QUALIFICADO  

Deve possuir o grau de Doutor nas Ciências Biomédicas, porém, um grau de 

Mestre com experiência ou especialidade na área de atuação do projeto do aluno é 

aceitável quando o CRC assim o aprovar. O Cientista Qualificado deve estar 

familiarizado com as regulamentações locais, estaduais e federais que definem a área 

de estudo do aluno.  O Cientista Qualificado e o Orientador podem ser a mesma pessoa, 

se este possuir as qualificações anteriormente mencionadas. Um estudante pode 

trabalhar com um Cientista Qualificado que resida em outra cidade ou estado. Nesse 

caso, o estudante deve trabalhar localmente com um Supervisor Designado que tenha 

sido treinado nas técnicas que o estudante vai utilizar.  

4. O SUPERVISOR DESIGNADO  

É um adulto que supervisiona os experimentos do aluno. O Supervisor Designado 

não necessita de graduação universitária, mas deve estar bem familiarizado com a 

investigação do estudante e ser treinado na área de pesquisa do estudante. O Orientador 

pode desempenhar o papel de um Supervisor Designado. Se um estudante está fazendo 

experiência com animais vertebrados vivos e estes estão numa situação em que seu 

comportamento e habitat são influenciados por seres humanos, o Supervisor deve ter 

conhecimento sobre o cuidado que deve ser dado a esses animais.  

 

IV COMITÊS REGULAMENTADORES DE PESQUISA 
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O COMITÊ DE REVISÃO CIENTÍFICA (CRC) O CRC da EXPOCEMI é composto 

de vários professores e profissionais de áreas específicas do conhecimento, bem como 

de regulamentações referentes a todas as áreas que a EXPOCEMI abrange. Ele tem por 

objetivo revisar e selecionar os projetos que participam da EXPOCEMI. Para isso 

recorrem aos formulários 1, 1A, 1B e Plano de Pesquisa, bem como a todos os outros 

formulários necessários a cada projeto específico, para verificar se os alunos 

pesquisadores aderiram às regras da EXPOCEMI. O Comitê de Revisão Científica da 

EXPOCEMI (CRC), examina os projetos para verificar:  

a) evidência de pesquisa bibliográfica;   

b) evidência de supervisão apropriada;  

c) uso de técnicas de investigação permitidas; 

d) formulários preenchidos e devidamente assinados;  

e) uso de métodos alternativos na pesquisa com animais;  

f) tratamento humano para os animais; 

g) cumprimento das regras e leis governamentais quanto à pesquisa com 

seres humanos e animais;  

h) adequação às regras sobre agentes biológicos potencialmente 

patogênicos, substâncias controladas, e substâncias ou equipamentos perigosos;  

i) documentação apropriada e expansão substancial para projetos de 

continuação;  

j) adequação à Declaração de Ética da EXPOCEMI.  

 

Observações especiais sobre o CRC 

 Se o projeto é de comportamento, um psicólogo, psiquiatra ou um indivíduo com 

treinamento em comportamento humano deve ser membro do CRI, ou então 
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deverá ser providenciado um documento de concordância de um especialista 

nesta área para aprovação da pesquisa.  

 Para estudantes pesquisadores, menores de 18 anos, deve-se obter o 

consentimento por escrito por parte dos pais.  

 Não podem ser membros do CRI nem do CRC o Orientador, pais ou o Cientista 

Qualificado que estejam diretamente relacionados com a investigação. 

Consequentemente, a assinatura dos já mencionados não pode aparecer na 

seção da ficha 1B onde o CRC assina, para evitar o conflito de interesses. O CRC 

é a máxima autoridade no que se refere aos projetos expostos na EXPOCEMI 

(revisões de estandes, irregularidades e punições). Não podem ser membros de 

um CRC: o Orientador, os pais, ou o Cientista Qualificado que estejam 

diretamente relacionados com a investigação que será revisada por esses 

comitês. Não podem assinar no formulário 1 B em que o CRC assina para evitar 

conflitos de interesses. Membros adicionais são recomendados para evitar conflito 

de interesses e para aumentar a eficácia do comitê.  

 

 

V PESQUISAS COM SERES HUMANOS 

 

As regras que seguem foram desenvolvidas para auxiliar o aluno a se adequar às 

regulamentações internacionais. Quando um aluno conduz uma pesquisa com seres 

humanos, os direitos e o bem-estar daqueles que participam da pesquisa devem ser 

protegidos. Tais projetos de pesquisa requerem uma revisão e aprovação por um 

Conselho de Revisão Institucional – CRI, antes do início das experimentações e, na 

maioria dos casos, também necessitam de um consentimento dos participantes da 

pesquisa.  

 

1. PESQUISAS ISENTAS DE PRÉ-APROVAÇÃO DE UM CRI  
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Alguns estudos envolvendo seres humanos não requerem prévia revisão e 

aprovação de um CRC. Exemplos de projetos que atendem a essa condição: 

 a) testes de produtos de um projeto de engenharia, programa, conceito, entre 

outros, em que o feedback recebido é uma referência direta ao produto, sem coleta de 

dados pessoais e nos quais o teste não provoca riscos à saúde.  Recomenda-se o 

preenchimento do formulário Avaliação de Risco.  

b) revisões/estudos de dados (exemplos: taxas de criminalidade, estatísticas de 

futebol) nos quais os dados foram obtidos de bancos de dados pré-existentes que são 

de acesso irrestrito ou foram publicados sem nenhuma relação direta com a pesquisa 

em humanos.  

c) estudos observacionais de locais públicos e irrestritos (exemplos: centros de 

compra, parques, praças) os quais sigam TODAS as diretrizes abaixo:  

 o pesquisador não deve manter nenhum tipo de interação com os 

indivíduos observados;  

 o pesquisador não deve manipular de maneira alguma o  ambiente 

do observado;  

 o pesquisador não deve gravar nenhum tipo de dado de fonte 

identificável (dado não-anônimo); 

 d) projetos nos quais o pesquisador receba os dados de forma anônima não 

requerem prévia aprovação de um CRC, mas devem estar em concordância com AMBAS 

as condições que seguem: 

 o profissional que fornecer os dados ao pesquisador deve certificar 

- de forma escrita - que os dados estão de acordo com 

regulamentações federais e que foram devidamente formatados de 

maneira a não permitir a identificação dos humanos pesquisados;  

 durante o processo de aprovação pelo CRC, a revisão dos 

documentos escritos fornecidos pelo profissional que supervisiona a 

pesquisa deve assegurar que os dados são de fonte devidamente 

anônima.  
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2. REGULAMENTAÇÕES 

2.1 O uso de seres humanos em projetos de pesquisa é permitido quando observadas 

as condições e regras definidas nas sessões que seguem. A definição de “ser humano 

como sujeito da pesquisa” é um indivíduo vivo sobre o qual o pesquisador obtém: 1) 

dados ou amostras através de intervenção ou interação com o/s indivíduo/s, ou 2) 

informações de caráter pessoal e de fonte identificável (nãoanônima). Todos os projetos 

que envolvam pesquisa com seres humanos, incluindo quaisquer revisões, devem ser 

revisados e aprovados por um CRC antes do início das experimentações.  

Estudos que são considerados “estudos com seres humanos” e requerem prévia 

revisão e aprovação de um CRC incluem:  

a) pessoas participando de atividades físicas (exemplos: esforço físico, ingestão de 

qualquer substância, qualquer procedimento médico);  

b) estudos psicológicos, educacionais ou de opinião (exemplos: pesquisas, 

questionários, testes de qualquer tipo); 

 c) estudos em que o próprio pesquisador é o ser humano pesquisado no projeto;  

d) estudos observacionais:  

 que envolvam qualquer interação com o(s) indivíduo(s) observado(s) ou 

nos quais o pesquisador modificou o ambiente (exemplos: colocou um 

aviso ou uma placa, colocou algum objeto);  

 que ocorram em um local privado (não-público) ou de acesso restrito 

(exemplos: asilos, consultórios médicos);  

 que envolvam a gravação/obtenção de qualquer informação de caráter 

pessoal cuja fonte possa ser identificada (informação não-anônima);  

e) revisão de dados/arquivos que incluem dados de fonte identificável (informação não-

anônima) como data de nascimento, número de telefone ou outro tipo de identificação.  
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2.2 Alunos pesquisadores precisam preencher todos os itens do Desenvolvimento do 

Plano de Pesquisa com seres humanos, avaliar e minimizar os riscos físicos e 

psicológicos.  

2.3 O estudo deve estar de acordo com as regras de privacidade quando a pesquisa 

envolver essa exigência; (exemplo – projeto que envolva informações médicas).  

2.4 Todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos, incluindo quaisquer 

revisões devem ser aprovados por um CRC antes de o aluno pesquisador iniciar 

levantamento de dados ou interagir com o pesquisado. Se durante a pesquisa o aluno 

modificar qualquer tópico no seu Plano de Pesquisa, esse deverá passar novamente por 

uma aprovação antes do término dos experimentos laboratoriais ou da coleta de dados.  

2.5 As pessoas pesquisadas devem voluntariamente dar o consentimento por escrito 

antes de participar da pesquisa. Os adultos pesquisados fornecem sua própria 

permissão. Seres humanos menores de 18 ou indivíduos não capazes de dar o 

consentimento (por exemplo, com doenças mentais) dão seu aval com a permissão de 

seus pais ou responsáveis. O CRC vai determinar se a permissão dos pais ou 

responsáveis pode ser verbal ou se ela deve ser escrita, dependendo do nível de risco e 

do tipo de estudo, e vai determinar se um Cientista Qualificado é necessário para 

acompanhar o projeto. 

 Observações importantes sobre a Avaliação de Riscos:  

a) como parte do processo de obtenção do consentimento informado, o 

pesquisador fornecerá informações ao sujeito (e quando aplicável, aos pais ou 

responsáveis) sobre os riscos e benefícios associados à participação na pesquisa. Tais 

informações permitirão ao sujeito, pais ou responsáveis decidir sobre participar ou não 

da pesquisa;  

b) os sujeitos também serão informados de que sua participação é voluntária, isto 

é, eles podem decidir sobre participar ou não, e de que eles são livres para deixar a 

pesquisa a qualquer momento;  

c) consentimento informado não deve envolver coerção e é um processo, não um 

evento único que tem seu final com a assinatura em um formulário.  
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2.6 Qualquer estudo conduzido em uma instituição de pesquisa regulamentada por lei 

(exemplos: universidades, faculdades, centros médicos) deve ser previamente revisado 

e aprovado pelo CRC da instituição em questão. Uma cópia da aprovação, que deve 

incluir os métodos e procedimentos utilizados pelo estudante, é requerida pelo CRC. 

Uma carta do orientador não é suficiente para documentar a revisão e aprovação pelo 

CRC.  

2.7 O aluno pesquisador pode observar e coletar dados para análise de procedimentos 

médicos e administração de medicamentos somente se estiver sob a supervisão direta 

de um profissional qualificado. Esse profissional qualificado deve ter seu nome no 

protocolo de pesquisa aprovado por um CRC. Estudantes são proibidos de ministrar 

medicamentos e de executar procedimentos médicos invasivos em seres humanos. Um 

CRC deve garantir que o aluno pesquisador não esteja violando as legislações referentes 

à prática da medicina no seu país.  

2.8 O aluno pesquisador NÃO pode publicar ou exibir em um relatório informações que 

identifiquem o ser humano pesquisado diretamente ou através de fatores identificadores 

ligados ao ser humano pesquisado, incluindo fotografias, sem o “consentimento por 

escrito” do ser humano pesquisado.  

2.9 Todos os testes padronizados que não sejam de domínio público devem ser 

administrados, avaliados e interpretados por um Cientista Qualificado de acordo com as 

exigências do autor do instrumento. Todo e qualquer uso e distribuição do teste deve 

estar de acordo com as exigências do editor, incluindo obtenção de cópias legais dos 

instrumentos.  

2.10 Estudos que envolvem a coleta de dados via internet - por exemplo, e-mail ou 

pesquisa baseada na web - são permitidos, mas apresentam desafios:  

a) na coleta de dados,  

b) na obtenção de consentimento informado  
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c) na garantia de que os participantes têm idade apropriada para dar o 

consentimento.  O Guia de Avaliação de Riscos on-line deve ser consultado para mais 

detalhes e procedimentos.   

2.11 Após a experimentação e um pouco antes da participação na feira, o CRC deve 

revisar e ratificar a aprovação dos projetos, para ter certeza de que os estudantes 

seguiram o Plano de Pesquisa aprovado e as regras.  3 CASOS EM QUE O CRC 

DISPENSA O USO DE UM CONSENTIMENTO ESCRITO O CRC pode não requerer a 

documentação do consentimento por escrito dos pais, se a pesquisa envolve somente 

um risco mínimo e coleta de dados anônima e caso se enquadre em um dos seguintes 

itens:   

a) pesquisa envolvendo práticas educacionais normais;  

b) pesquisa com indivíduo sobre comportamento de grupo, ou sobre 

características de indivíduos, nas quais o pesquisador não manipula o comportamento 

do sujeito e o estudo envolve apenas risco mínimo;  

c) pesquisas, questionários ou atividades que são classificados pelo CRC como 

projetos que envolvem percepção, cognição ou teoria dos jogos e que não envolvem 

levantamento de informações, invasão de privacidade ou potencial para um alto estresse 

emocional; 

 d) estudos envolvendo atividade física nos quais o CRC determina que não existe 

mais do que um riscomínimo e em que a probabilidade e a magnitude de risco ou 

desconforto previstos na pesquisa não forem maiores do que aqueles encontrados 

comumente no dia a dia ou durante a realização de atividades físicas de rotina.  Se 

houver qualquer inconsistência em relação à adequação da dispensa do consentimento 

informado escrito, é altamente recomendável que a documentação seja obtida.   

4. AVALIAÇÃO DE RISCOS  

 Não mais que risco mínimo existe quando a probabilidade e a magnitude 

de risco ou desconforto previsto na pesquisa não forem maiores do que 

aqueles encontrados comumente no dia a dia ou durante a realização de 

exames ou testes físicos ou psicológicos de rotina. 
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 Mais do que risco mínimo existe quando a possibilidade de risco físico ou 

psicológico ou risco relacionado à quebra de confidencialidade ou à 

invasão de privacidade forem maiores do que aquilo que é tipicamente 

encontrado no dia a dia. Esses estudos exigem documentação de 

permissão.  

 

4.1 Riscos Físicos 

 a) Exercícios diferentes dos comumente feitos no dia a dia do indivíduo em 

questão.  

b) Ingestão, degustação, inalação ou aplicação de qualquer substância ou 

exposição a qualquer material potencialmente perigoso. 

 c) Exposição a qualquer material potencialmente perigoso é considerada mais do 

que risco mínimo.  

 

4.2 Riscos Psicológicos  

Uma atividade de pesquisa (exemplo: enquete, questionário, estímulos visuais) ou 

condição experimental que possa resultar em estresse emocional é considerada mais do 

que risco mínimo. Por exemplo, responder a questionários relacionados a experiências 

pessoais, tais como abuso sexual, físico ou infantil, divórcio, depressão, ansiedade; 

responder a perguntas que possam resultar em sentimentos de depressão, ansiedade 

ou baixa autoestima ou visão de imagens violentas ou altamente estressantes.  

 

4.3 Invasão de Privacidade  

O aluno pesquisador e o CRC precisam avaliar se uma atividade pode 

potencialmente resultar em consequências negativas para o sujeito devido à invasão de 

privacidade ou quebra de confidencialidade. Proteger confidencialmente envolve tomar 

medidas que assegurem que dados de pesquisa identificáveis não sejam exibidos ao 

público ou a indivíduos não autorizados. O nível de risco pode ser reduzido assegurando-
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se que haja confidencialidade e que a coleta de dados seja verdadeiramente anônima. 

O anonimato envolve a coleta da pesquisa de forma que seja impossível relacionar os 

dados com o indivíduo que forneceu as informações.  

 

4.4 Grupos de risco  

Se a pesquisa envolver sujeitos de quaisquer dos seguintes grupos, o CRC e o 

estudante pesquisador devem considerar se a natureza do estudo requer proteções 

especiais ou ajustes.  a) Qualquer membro de um grupo que está naturalmente em risco, 

por exemplo: mulheres grávidas, pessoas mentalmente incapazes, pessoas em 

desvantagem econômica ou educacional, indivíduos com doenças, tais como câncer, 

asma, diabetes, AIDS, dislexia, problemas cardíacos, problemas psiquiátricos, 

problemas na aprendizagem, entre outros. b) Grupos especiais protegidos por leis 

federais. Por exemplo: crianças/menores, presos, mulheres grávidas, alunos com 

necessidades especiais.  

 

5. FORMULÁRIOS REQUERIDOS  

a) Formulário de Revisão para Orientador – 1  

b) Formulário de Revisão para Aluno Pesquisador – 1A  

c) Plano de Pesquisa 

d) Formulário de Aprovação – 1B  

e) Formulário para Pesquisa com Seres Humanos – 4 

f) Formulário para Pesquisa em Instituto/Indústria – 1C (se necessário ao projeto) g) 

Formulário para Cientista Qualificado – 2 (se necessário ao projeto)  

 

VI PESQUISAS COM ANIMAIS VERTEBRADOS  
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As regras a seguir foram desenvolvidas baseadas em regulamentações 

internacionais para ajudar aos alunos pesquisadores a proteger o bem-estar de ambos: 

do animal pesquisado e do estudante.  

 

1. REGULAMENTAÇÕES  

1.1 O uso de animais vertebrados em projetos de pesquisa é permitido, desde que 

atendidas as condições estabelecidas a seguir. Animais vertebrados, por definição, são 

embriões ou fetos de mamíferos não-humanos vivos, ovos de aves ou répteis até três 

dias (72 horas) da incubação, e qualquer outro animal vertebrado não-humano 

concebido ou nascido.  

1.2 Alternativas ao uso de animais vertebrados: a) substituir o animal vertebrado por um 

invertebrado ou outra forma de vida inferior, culturas de tecidos/células a simulações em 

computadores; b) reduzir o número de animais pesquisados, sem comprometer a 

validade estatística da pesquisa; c) melhorar o protocolo de experimentos para diminuir 

a dor e/ou estresse nos animais.  

1.3 Projetos de Pesquisa que causam dor ou sofrimento mais que momentâneos a 

animais vertebrados, ou que são planejados para matar animais são proibidos.  

1.4 São proibidas as seguintes pesquisas envolvendo animais: a) todos os estudos 

envolvendo toxicidade induzida (álcool, chuva ácida, inseticidas, herbicidas, metais 

pesados, etc.); b) experimentos comportamentais envolvendo condicionamento operante 

com estímulos aversivos, separação mãe-filhote ou ajuda induzida; c) estudos com dor; 

d) experimentos predador-presa.  

1.5 Devido ao fato de que a perda de peso é um fator ligado ao estresse, o maior 

percentual permitido de perda de peso ou retardamento do crescimento dos animais 

pesquisados é de 15%.  

1.6 Se o projeto de pesquisa requer restrição de alimento e/ou água, ele deve ser 

apropriado à espécie pesquisada, mas não pode exceder 18 horas.  

1.7 Se houver mortes inesperadas dentre os animais pesquisados, a causa da morte 

deve ser investigada e relatada. Se a causa da morte for um procedimento experimental, 
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ele deve ser imediatamente cessado. Uma taxa de mortalidade de 30% ou mais não é 

permitida e o projeto não se qualificará para participação na EXPOCEMI.  

1.8 Estudantes conduzindo pesquisas com animais vertebrados devem seguir as leis 

municipais, estaduais e federais, bem como as regulamentações expressas neste 

manual. 

1.9 Exceto para estudos observacionais, a presença e a supervisão de um Cientista 

Qualificado ou de um Supervisor Designado são obrigatórias em estudos com animais 

vertebrados.  

1.10 Um Conselho de Revisão Institucional - CRI ou um Comitê Institucional para Uso e 

Cuidados de Animais - CIUCA, ou o comitê equivalente da instituição regulamentada em 

que a pesquisa está sendo conduzida, deve revisar e aprovar a pesquisa antes do início 

do processo de experimentação. O pesquisador, ao preencher o plano de pesquisa, deve 

obedecer às orientações disponíveis no site da EXPOCEMI.  

 

2. LOCAIS DE PESQUISA 

 Certos tipos de estudos de animais vertebrados podem ser conduzidos em casa, 

na escola ou outro local de pesquisa não regulamentado; porém, outros estudos devem 

ser conduzidos em instituições de pesquisa regulamentadas. Uma instituição 

regulamentada de pesquisa é definida como uma instituição profissional de pesquisa e 

ensino que é regularmente inspecionada e é licenciada para usar animais de acordo com 

as leis de bem-estar animal. Também estão incluídos todos os laboratórios federais, tais 

como Institutos de Saúde e Centros para Controle de Doenças. Além disso, companhias 

farmacêuticas e de biotecnologia que utilizem animais que não estão cobertos pelas 

regras de bem-estar animal, mas que possuem um comitê de uso e cuidado animal e 

programas estruturados de acordo com as leis federais estão incluídas nessa definição.  

2.1 Locais não-regulamentados Estudos com animais vertebrados podem ser 

conduzidos num local de pesquisa não-regulamentado (casa, escola, fazenda, sítio, no 

campo, entre outros) SOMENTE se as regras abaixo se aplicam: a) a pesquisa envolve 

estudos comportamentais, observacionais ou de suplementação nutricional em animais; 
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b) a pesquisa envolve somente métodos não-invasivos e não-intrusivos que não afetam 

negativamente a saúde e o bem-estar do animal; c) todos esses estudos devem seguir 

as regras adicionais listadas na Seção A para assegurar o cuidado e tratamento 

adequado dos animais no estudo. A) Regras adicionais para projetos conduzidos em 

local não-regulamentado a) Os animais devem ser tratados com carinho e cuidados 

adequados. Os animais devem ser alojados num ambiente limpo, ventilado, confortável 

e compatível com os padrões e exigências para as espécies usadas. A eles devem ser 

dados suprimento de comida e água limpa (não contaminada), continuamente. Gaiolas, 

currais e tanques de peixes devem ser limpos frequentemente, cuidados especiais 

devem ser dados incluindo finais de semana, feriados e períodos de férias. Os animais 

devem ser observados diariamente para assegurar sua saúde e bem-estar. Um 

Supervisor Designado é exigido para inspecionar os animais diariamente.  b) O CRC 

deve determinar quando um veterinário é exigido para assegurar que o plano de 

pesquisa e os cuidados com os animais sejam apropriados. Esta certificação é 

necessária antes da experimentação e antes da aprovação do CRC. É altamente 

recomendável que um veterinário seja consultado em experimentos que envolvam 

suplementação nutricional e/ou atividades que não sejam normalmente encontradas no 

dia-a-dia do animal. c) Se uma doença ou emergência não esperada acontecer, os 

animais afetados devem ter cuidados médicos e de enfermagem adequados, que sejam 

supervisionados por um veterinário. É esperado que o aluno interrompa a 

experimentação se há uma perda significativa de peso ou morte dos animais 

pesquisados. O experimento somente pode ser retomado se a causa da doença ou morte 

não for relatada nos procedimentos experimentais e se os passos apropriados forem 

seguidos para eliminar os fatores das causas. d) Os animais não devem ser capturados 

ou libertados em meio selvagem sem a aprovação específica para o uso de animais 

selvagens. Peixes podem ser obtidos do meio selvagem somente se o pesquisador 

libertar o peixe sem lesões, tiver a licença apropriada e aderir às regras de pesca locais. 

e) Os estudos que envolvem animais no seu ambiente natural, bem como animais em 

parques zoológicos, onde não há interação entre o pesquisador e os animais, devem ter 

a pré-aprovação do CRC, mas não requerem o Formulário de Cientista Qualificado (2). 

f) A disposição final dos animais deve ser considerada e explicada num Formulário de 

Animais Vertebrados (5A). Eutanásia para remoção de tecidos e/ou análise patológica 
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não é permitida na condução de um projeto num local não-regulamentado. g) Quaisquer 

mudanças propostas no Plano de Pesquisa pelo aluno depois da aprovação inicial do 

CRC devem ter aprovações subsequentes antes que tais mudanças sejam feitas e antes 

que a experimentação seja retomada. B) Regras adicionais para projetos conduzidos em 

instituições de pesquisa regulamentadas Algumas pesquisas que são permitidas para 

profissionais em instituições de pesquisa, não são apropriadas para alunos de ensino 

médio.  a) O Comitê Institucional de Uso e Cuidado Animal - CIUCA deve aprovar todos 

os projetos de pesquisa de alunos antes que a experimentação inicie. Tais projetos de 

pesquisa devem ser conduzidos sob a responsabilidade de um pesquisador. O CRC local 

deve também revisar o projeto para assegurar que as regras do projeto de pesquisa 

estejam de acordo com as regras da EXPOCEMI. Esta revisão do CRC deve ocorrer 

antes que a experimentação inicie. b) Projetos de pesquisa que causam mais do que dor 

ou sofrimento momentâneos a animais vertebrados são proibidos. A tabela seguinte 

relata as categorias de dor e a permissão de estudos para projetos de feiras de ciências: 

Tabela 1 – Permissão de estudos envolvendo animais  

CATEGORIAS DE DOR DEFINIÇÃO REGRAS ISEF  

Categoria A: Animais vivos que recebem manipulação sem dor. Os animais 

podem passar por eutanásia para obtenção de tecidos, células, etc.Permitida  

Categoria B: Animais vivos que recebem dor ou estímulos estressantes por 

momentos, sem passarem por eutanásia, o que resulta numa resposta a curto prazo. 

Exemplos incluem, mas não estão limitados a injeções, a testagem sanguínea e a 

práticas padrões de pecuária. Permitida  

Categoria C: Animais vivos que tiverem manipulação significativa, cirurgia sob 

efeito de anestesia. Os animais serão mortos no final do procedimento sem recobrar a 

consciência. Permitida somente com tratamento adequado e certificações. 

 Categoria D: Animais vivos que serão manipulados enquanto anestesiados e 

poderão se recuperar e/ou animais que desenvolverão sinais clínicos visíveis de dor, 

estresse, ou mudanças espontâneas fisiológicas ou como resultado de experimentos 

específicos. Exemplos: sobrevivência a procedimento cirúrgico de qualquer tipo e 

estudos que incluem o desenvolvimento de tumor. TODOS OS ESTUDOS ASSIM 
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DESCRITOS DEVEM INCLUIR UM TRATAMENTO PARA ALIVIAR A DOR E/OU O 

ESTRESSE. Procedimentos limitados da categoria D são permitidos com treino e 

certificação próprios. O projeto deve aderir a todas as normas da ISEF. GRANDE PARTE 

DOS ESTUDOS DA CATEGORIA D SÃO CONSIDERADOS INAPROPRIADOS PARA 

ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO.  

Categoria E: Animais vivos que experienciarão dor ou estresse (desconforto) 

significante e/ou severa sem o benefício de anestésicos, tranquilizante ou analgésicos. 

PROIBIDO Fonte: ISEF  

 

3. FORMULÁRIOS REQUERIDOS  

a) Formulário de Revisão para Orientador – 1 

 b) Formulário de Revisão para Aluno Pesquisador – 1A  

c) Plano de Pesquisa  

d) Formulário de Aprovação – 1B  

e) Formulário para Cientista Qualificado – 2  

f) Formulário para Pesquisa com Animais Vertebrados – 5A (local de pesquisa não-

regulamentada)  

g) Formulário para Pesquisa com Animais Vertebrados – 5B (instituição de pesquisa 

regulamentada)  

h) Formulário para Pesquisa em Instituto/Indústria – 1C (se necessário ao projeto)  

 

VI PESQUISAS COM AGENTES BIOLÓGICOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS 

 

Projetos que utilizem microorganismos (bactérias, vírus, viróides, fungos, 

parasitas, ...), tecnologias com DNA recombinante (rDNA) ou tecidos, sangue e/ou 

subprodutos do sangue de humanos ou animais podem envolver trabalhos com agentes 

biológicos potencialmente perigosos. Alunos têm permissão para conduzir pesquisas 
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com agentes biológicos potencialmente perigosos, desde que todos os esforços sejam 

feitos para que os estudantes trabalhem com segurança e para que o trabalho siga as 

regras elaboradas para proteger os alunos e ajudá-los a aderir a regulamentações 

internacionais. Quando é necessário lidar com agentes biológicos potencialmente 

perigosos é de responsabilidade dos alunos e de todos os adultos envolvidos no projeto 

de pesquisa conduzir uma avaliação de risco.  A avaliação de risco define o nível de risco 

potencial de dano, ferimento ou adoecimento para plantas, animais e Humanos que pode 

ocorrer quando da execução da pesquisa com agentes biológicos. O resultado final de 

uma avaliação de segurança é a designação de um nível de biossegurança final que, 

então, determina o tipo de laboratório, equipamento, treinamento e supervisão 

necessário para que o projeto possa prosseguir. Todos os projetos envolvendo 

microorganismos, tecnologias com DNA recombinante e tecidos, sangue ou líquidos 

corporais de animais ou humanos devem aderir às regras abaixo e, dependendo do 

estudo feito, às regras adicionais das seções A, B ou C.  

 

1. REGULAMENTAÇÕES  

1.1 O uso de agentes biológicos potencialmente perigosos é permitido sob as condições 

estabelecidas abaixo. Qualquer uma das áreas citadas acima pode envolver o uso de 

agentes biológicos potencialmente perigosos é, portanto, passível de precauções 

especiais.  

1.2 Um conselho de revisão e aprovação apropriado (CRC, CIUCA, ou equivalentes) 

deve aprovar toda a pesquisa antes do início da experimentação. O risco determinado 

pelo conselho de aprovação é final, e os devidos cuidados, de acordo com o risco 

apresentado pelo uso dos agentes, devem ser mantidos ao longo da pesquisa.  

1.3 Se um estudo é conduzido em um local de pesquisa não-regulamentado - por 

exemplo, a escola - a classificação de risco final é definida pelo CRC (ou equivalente) da 

escola. Se a pesquisa é levada a cabo em um local de pesquisa regulamentado, a 

classificação de risco final é dada pelo comitê responsável (do local da pesquisa) por 

avaliar as condições de biossegurança de um trabalho.  
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1.4 Após a aprovação inicial de um CRC, qualquer mudança no Formulário 1A e/ou no 

Plano de Pesquisa deve ser submetida à nova revisão e aprovação desse CRC antes da 

continuação das experimentações.  

1.5 Uma pesquisa dita como de Nível de Biossegurança 1 (NBS-1) pode ser executada 

em um laboratório de NBS-1 ou superior. A pesquisa deve ser supervisionada por um 

Cientista Qualificado ou um Supervisor Designado treinado. O aluno deve ser treinado 

em procedimentos microbiológicos básicos.  

1.6 Uma pesquisa dita como de Nível de Biossegurança 2 (NBS-2) DEVE ser executada 

em um laboratório dito como de NBS-2 ou superior (comumente encontrado em uma 

instituição de pesquisa) e deve ser revista e aprovada pelo Comitê de Biossegurança 

Institucional (CBI) ou corpo de aprovação equivalente na instituição de pesquisa. A 

pesquisa deve ser supervisionada por um Cientista Qualificado. O aluno pesquisador 

deve receber treinamento extensivo, demonstrar competência e ser diretamente 

supervisionado enquanto estiver conduzindo qualquer procedimento microbiológico.  

1.7 Pesquisas classificadas como sendo de Nível de Biossegurança 3 ou 4 são proibidas 

para estudantes pré-universitários.  

1.8 Pesquisas que tenham como objetivo produzir ou modificar geneticamente bactérias 

com múltipla resistência a antibióticos são proibidas. É necessária extrema precaução 

quanto à escolha de organismos que apresentem resistência a antibióticos, e estudos 

que utilizam esses organismos são classificados como sendo, no mínimo, de NBS-2.  

1.9 Todos os agentes biológicos potencialmente perigosos devem ser propriamente 

descartados no final da experimentação de acordo com seu nível de biossegurança. 

Alguns métodos aceitáveis de descarte de culturas após a experimentação: Autoclave a 

121º Celsius por 20 minutos, uso de hipoclorito de sódio 10%, incineração e hidrólise 

alcalina.  

1.10. Estudos envolvendo leveduras (fermento) e fermentação de leveduras estão 

isentos destas regras, a não ser que envolvam estudos com rDNA. 

A) Regras adicionais para Projetos que envolvam Microorganismos desconhecidos 

Estudos que envolvam microorganismos desconhecidos apresentam um desafio, pois a 
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presença, concentração e nível patogênico de possíveis agentes são desconhecidos. 

Em feiras de ciência, esses projetos normalmente envolvem a coleta de 

microorganismos do meio ambiente (exemplo: solo, pele, etc.).  

a) Pesquisa com microorganismos desconhecidos pode ser tratada como sendo 

de Nível de Biossegurança 1 desde que sigam as seguintes condições:  o organismo 

seja cultivado em uma placa de Petri plástico (ou outro recipiente não-quebrável) e 

selado;  

 a experimentação envolva somente procedimentos nos quais a placa de Petri 

permaneça selado durante toda a experimentação (exemplo: contagem de 

colônias ou organismos);  

 a placa de Petri selado seja descartado da maneira correta sob a supervisão 

de um Supervisor Designado.  

 b) Se o meio de cultura for exposto para identificação, cultivo, ou isolamento, o 

estudo deve ser tratado como sendo de NBS2 e passa a requerer laboratórios com NBS-

2.  

 

B) Regras adicionais para Projetos que envolvam Tecnologias com DNA recombinante. 

Estudos envolvendo tecnologias com rDNA nas quais os microorganismos sejam 

geneticamente modificados requerem muita atenção no momento em que é feita a 

avaliação do nível de risco. Existem alguns estudos de rDNA que podem ser conduzidos 

seguramente em laboratórios de escolas de ensino médio com NBS-1, desde que 

previamente revistos por um CRI.  

a) Todos estudos de tecnologias de rDNA que envolvam organismos de NBS-1 e                                                                                                                                                                                                                                         

organismos hospedeiros de NBS-1, podem ser conduzidos em laboratórios de NBS-1, 

desde que supervisionados por um Cientista Qualificado ou um Supervisor Designado 

treinado e que sejam revistos pelo CRI antes do início da experimentação. Exemplos: 

clonar DNA em hospedeiros como E. Coli K12, S. Cerevesiae, e B. Subtilis.  

b) Todos os estudos que envolvam tecnologias com rDNA utilizando as moléculas 

listadas abaixo podem ser conduzidas em um laboratório de NBS-1 sob a supervisão de 
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um Cientista Qualificado ou Supervisor Designado qualificado  e deve ser aprovado pelo 

CRI antes da experimentação: i) moléculas de DNA que não estejam presentes no DNA 

de vírus e organismos, ii) DNA de fontes não-cromossômicas ou não-virais únicas, e iii) 

DNA que provém totalmente de um hospedeiro procariota, incluindo seus plasmídeos ou 

vírus, quando propagado somente no hospedeiro.         

c) Um estudo com rDNA que envolva agentes de NBS-1 que podem se tornar 

agentes de NBS-2 durante o curso das pesquisas deve ser conduzido em um laboratório 

de NBS-2. 

 d) Todos os estudos de rDNA que envolvam organismos e/ou hospedeiros de 

NBS-2 devem ser feitos em uma instituição regulamentada e devem ser aprovados pelo 

CRI antes da experimentação iniciar. 

 e) A propagação de recombinantes contendo o código de DNA para oncogenes 

ou outra toxina humana, vegetal ou animal (incluindo vírus) É PROIBIDA. 

 

 C) Regras adicionais para Projetos que envolvam Tecidos, incluindo Sangue e seus 

subprodutos Estudos envolvendo tecidos, sangue ou fluidos corporais obtidos de seres 

humanos e/ou animais vertebrados podem conter microorganismos e ter o potencial de 

causar doenças. Portanto, uma avaliação de risco é necessária.   

a) Se os tecidos foram obtidos de um animal que foi sacrificado para outros 

propósitos que não o projeto do estudante, ele pode ser considerado um estudo com 

animais. Se o animal sofreu eutanásia somente para o projeto do aluno, a pesquisa deve 

ser considerada um estudo envolvendo animais vertebrados e deve também aderir às 

regras de estudo com animais vertebrados conduzidos em instituições de pesquisa 

regulamentadas.  

b) Estudos de NBS-1 envolvem a coleta e exame de tecidos e fluidos corporais 

frescos (não incluindo sangue e seus subprodutos) de uma fonte não infecciosa com 

uma pequena quantidade de microorganismos presentes. Estudos de NBS-1 podem ser 

conduzidos em um laboratório de NBS-1 e devem ser supervisionados por um Cientista 

Qualificado ou um Supervisor Designado treinado.  
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c)  Estudos de NBS-2 envolvem a coleta e exame de tecidos e fluidos corporais 

frescos e que podem conter microorganismos de NBS-1 ou NBS-2. Esses estudos 

devem ser conduzidos em uma instituição de pesquisa regulamentada e devem ser 

supervisionados por um Cientista Qualificado.  

d) Todos os estudos que envolvam sangue, ou seus produtos, proveniente de 

seres humanos ou animais silvestres devem ser considerados de NBS-2 e devem ser 

conduzidos em um laboratório de NBS-2 sob a supervisão de Cientista Qualificado. Todo 

sangue e seus produtos devem ser manejados de acordo com a legislação vigente. 

Qualquer tecido ou instrumento que possa conter agentes patogênicos provenientes do 

sangue (exemplos: sangue, produtos do sangue, tecidos que liberem sangue quando 

pressionados, instrumentos contaminados com sangue, ...) devem ser propriamente 

descartados após o uso.  

e) Leite materno humano de origem desconhecida, a não ser que seja certificado 

como livre de HIV e Hepatite C, deve ser considerado de NBS-2. Leite proveniente de 

animais domésticos pode ser considerado como sendo de NBS-1. 

 f) Qualquer estudo que envolva agentes biológicos de NBS-3 ou 4 é proibido a 

estudantes pré-universitários.  

g) Estudos de fluidos corporais humanos, em que é possível identificar o indivíduo, 

devem ser aprovados previamente por um CRC e devem ter um Consentimento Escrito. 

Alunos que utilizem seus próprios fluidos corporais estão excluídos desses 

requerimentos. Os tipos de tecido listados abaixo não precisam ser considerados como 

Substâncias Biológicas Potencialmente Perigosas:  

 tecidos vegetais;  

 culturas de tecidos e células estabilizadas. A fonte e o número catalográfico 

devem estar presentes no Plano de Pesquisa;  

 carne ou seus produtos obtidos de mercados ou restaurantes;  

 cabelo;  

 dentes esterilizados com o objetivo de eliminar qualquer agente patológico que 

possa estar presente. Desinfecção química ou autoclave a 121º Celsius por 20 

minutos são procedimentos recomendados;  
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 tecidos fossilizados ou espécies arqueológicas.  

 

2. AVALIAÇÃO DE RISCO  

A avaliação de risco define o nível potencial de dano ou doenças a plantas, 

animais, e humanos que podem ocorrer quando da execução do trabalho com 

substâncias biológicas. O resultado final de uma avaliação de risco é a designação de 

um Nível de Biossegurança, que então determina os laboratórios, equipamentos, 

treinamento e supervisão necessárias para esse trabalho continuar. A avaliação de risco 

envolve os critérios que segue: 

a) Designação de um grupo de risco para substância biológica:  

 estudos que envolvam microorganismos conhecidos devem ser 

inicialmente designados a um nível de risco baseado em pesquisa 

bibliográfica; 

 estudos que envolvam microorganismos desconhecidos e utilizem 

tecidos frescos devem depender da experiência de um adulto qualificado 

que supervisiona o projeto.  

b) Determinação do Nível de Contenção Biológica disponível para o aluno 

conduzir a experimentação. 

 c) Avaliação da experiência e especialidade do adulto que irá supervisionar a 

experimentação.   

d) Designação de um Nível de Biossegurança definitivo para o estudo baseado no 

grupo de risco da substância biológica, nível de contenção biológica disponível e a 

experiência do Cientista Qualificado ou Supervisor Designado, que irá supervisionar o 

projeto. Se um estudo é conduzido em um local não regulamentado – por exemplo, a 

escola - o Nível de Biossegurança definitivo deve ser confirmado pelo CRI. Se a pesquisa 

é feita em um local regulamentado, o Nível de Biossegurança definitivo deve ser 

designado pelo Comitê de Biosegurança Institucional, ou banca de aprovação 

equivalente. Se não existe nenhuma banca de aprovação, o CRI deve rever o projeto e 

designar um Nível de Biossegurança definitivo.  
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2.1 Classificação dos Grupos de Risco para Substâncias Biológicas Substâncias 

biológicas, plantas ou animais, são classificados de acordo com seu grupo de risco.  

Essas classificações prevêem circunstâncias normais no laboratório de pesquisa, 

ou o crescimento de agentes em pequenos volumes com o propósito de diagnóstico e 

experimentação.  

 NBS-1: grupo de risco que abrange substâncias biológicas que 

oferecem um risco baixo àqueles que o manipulam e ao meio 

ambiente. Essas substâncias têm pouca probabilidade de causar 

doenças em humanos, plantas ou animais saudáveis. Requerem 

Nível de Contenção Biológica 1 (NCB-1). Exemplos de organismos 

de NBS-1: Agrobacteriumradiobacter, Aspergillusniger, 

Bacillusthuringiensis, Escherichia Coli K12, 

Lactobacillusacidophilus, Micrococcusleuteus, Neurospora crassa, 

Pseudomonas fluorescens, Serratiamarcescens.  

 NBS-2: grupo de risco que abrange substâncias biológicas que 

oferecem um risco moderado àqueles que o manipulam e ao meio 

ambiente. Se ocorrer exposição no ambiente do laboratório, o risco 

de disseminação é limitado e raramente causa infecção que leva à 

doença. Tratamento e prevenção efetivas devem estar disponíveis 

caso ocorra a infecção. Essas substâncias requerem NCB-2. 

exemplos de organismos de NBS-2: Mycobacterium, Streptococcus 

pneumonia, Salmonella choleraesuis. Observação: ORGANISMOS 

E SUBSTÂNCIAS COM NBS-3 e NBS-4 SÃO PROIBIDOS!  

 2.2 Níveis de Contenção Biológica - NCB Existem quatro Níveis de Contenção Biológica 

(NCB). Cada nível tem especificações de laboratórios, equipamentos de segurança, 

práticas e técnicas.  

 NCB-1 (Contenção de NBS-1): normalmente encontrado em laboratórios de 

análise de águas, escolas de ensino médio e universidades em que é ensinado 

Microbiologia Introdutória. O trabalho é feito em uma bancada aberta ou em uma 

capela. Quando trabalhar no laboratório, deve-se utilizar procedimentos padrão. 
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Pode-se obter descontaminação através de autoclave ou desinfetantes químicos. 

O uso de jalecos laboratoriais e luvas são recomendados. O laboratório deve ser 

supervisionado por alguém com treinamento geral em microbiologia ou uma 

ciência relacionada.  

 NCB-2 (Contenção de NBS-2): é feito para maximizar a segurança quando 

trabalha-se com agentes de risco moderado para humanos e ao meio 

ambiente. Acesso ao laboratório é restrito. Cabines de Segurança 

Biológicas (classe 2, tipo A, BSC) devem estar disponíveis. Um autoclave 

deve estar de prontidão para descontaminação do material residual. 

Jalecos laboratoriais, luvas e proteção facial são necessários. O laboratório 

deve ter a supervisão de um cientista que entenda o risco de trabalhar com 

os agentes envolvidos. Observação: ORGANISMOS E SUBSTÂNCIAS 

COM NBS-3 (NCB-3) e NBS-4 (NCB-4) SÃO PROIBIDOS!  

 

3. FORMULÁRIOS REQUERIDOS 

a) Formulário de Revisão para Orientador – 1  

b) Formulário de Revisão para Aluno Pesquisador – 1A  

c) Plano de Pesquisa  

d) Formulário de Aprovação – 1B  

e) Formulário para Cientista Qualificado – 2 (se necessário ao projeto)  

f) Formulário para Pesquisa em Instituto/Indústria – 1C (se necessário ao projeto) 

 g) Formulário para Avaliação de Risco - 3  

h) Formulário para Pesquisa com Agentes Biológicos Potencialmente Perigosos – 

6A  

i) Formulário para Pesquisa com Tecidos de Seres Humanos e de Animais 

Vertebrados – 6B (para todos os projetos que envolvam tecidos e fluídos corporais)  

VII PESQUISAS COM SUBSTÂNCIAS CONTROLADAS  
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Substâncias controladas, drogas receitadas, álcool e fumo devem ser adquiridas 

e utilizadas de acordo com as leis locais, estaduais e federais.  

1. REGULAMENTAÇÕES  

1.1 Pesquisa envolvendo substâncias controladas devem ser aprovadas pelo Conselho 

de Revisão Institucional – CRI - antes de começar a experimentação.  

1.2 Estudantes pesquisadores devem observar todos os regulamentos federais que 

regem as substâncias controladas.   

1.3 A produção de álcool está controlada por legislação federal e os estudantes devem  

contatar o órgão responsável pela regulamentação de álcool, tabaco e armas de fogo.  

1.4 Somente sob a supervisão direta de um Cientista Qualificado ou um Supervisor 

Designado o estudante poderá utilizar qualquer substância experimental para terapia sob 

controle de legislação federal.  

1.5 Estudantes menores de 21 anos estão proibidos, pelas leis federais e estaduais, de   

comprar e(ou) manusear pólvora negra ou pólvora sem fumaça para os projetos de 

ciência. Para mais regulamentos, comunique-se com a divisão de armas e explosivos do 

órgão competente.  

1.6 Qualquer mudança proposta pelo aluno no Plano de Pesquisa, depois da aprovação 

inicial do CRI, deve obter sua aprovação subsequente, antes que essas mudanças 

ocorram e antes de começar/continuar a experimentação.  

2. FORMULÁRIOS REQUERIDOS 

 a) Formulário de Revisão para Orientador – 1 

 b) Formulário de Revisão para Aluno Pesquisador – 1A  

c) Plano de Pesquisa  

d) Formulário de Aprovação – 1B   

e) Formulário para Pesquisa em Instituto/Indústria – 1C (se necessário ao projeto)  

f) Formulário para Cientista Qualificado – 2 (se necessário ao projeto) 
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g) Formulário para Avaliação de Risco – 3  

 

VIII PESQUISAS COM SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS, ATIVIDADES OU 

EQUIPAMENTOS PERIGOSOS 

  

As regras a seguir se aplicam a pesquisas que envolvem substâncias químicas, 

equipamentos e/ou atividades perigosas. Atividades perigosas são aquelas que 

envolvem um risco maior que o encontrado em atividades diárias do estudante. Essas 

regras têm por objetivo proteger o aluno pesquisador através da garantia de supervisão 

apropriada e de que todos os riscos foram considerados, de maneira que todas as 

precauções de segurança foram tomadas. Antes de iniciar uma pesquisa com 

equipamentos, atividades ou substâncias químicas perigosas é necessário que o 

pesquisador consulte o CRI da instituição à qual pertence, ou as autoridades 

competentes para se informar se outras regras já estão em vigor em seu país/estado. 

1. REGULAMENTAÇÕES  

1.1 O uso de substâncias químicas e de equipamentos perigosos, bem como o 

envolvimento em atividades de risco requerem supervisão direta de um Supervisor 

Designado, exceto aquelas que envolvem drogas controladas por leis federais, que 

devem ser acompanhadas diretamente por um Cientista Qualificado.  

1.2 O Cientista Qualificado ou o Supervisor Designado DEVE fazer uma avaliação do 

risco do trabalho a ser feito, antes do início das experimentações. Essa avaliação é 

documentada no Formulário para Avaliação de Riscos 3.  

1.3 Estudantes pesquisadores devem adquirir e utilizar substâncias controladas de 

acordo com as regulamentações de seu país. Para maiores informações contatar os 

órgãos responsáveis por esse controle em seu país.  

1.4 Para produtos químicos, equipamentos ou atividades que requerem permissão 

federal/estadual para sua utilização/realização é necessário que o aluno e o supervisor 

tenham essa permissão antes do início das experimentações. Cópia dessa permissão 



 

 

158 

 

deve ser anexada ao Formulário 3 para ser submetida à aprovação do CRC da 

EXPOCEMI.  

1.5 O aluno pesquisador deve planejar seus experimentos de maneira que ele minimize 

o impacto ambiental dessas experiências. Por exemplo, utilizar quantidades mínimas de 

algum produto químico que vá ser utilizado, de maneira que o impacto causado na 

natureza quando ele for descartado, de maneira correta, seja mínimo.  

 

2. FORMULÁRIOS REQUERIDOS 

a) Formulário de Revisão para Orientador – 1 

b) Formulário de Revisão para Aluno Pesquisador – 1A  

c) Plano de Pesquisa  

d) Formulário de Aprovação – 1B  

e) Formulário para Cientista Qualificado – 2 (se necessário ao projeto)  

f) Formulário para Pesquisa em Instituto/Indústria – 1C (se necessário ao projeto)  

g) Formulário para Formulário para Avaliação de Riscos – 3  

 

3. GUIA PARA AVALIAÇÃO DE RISCOS  

3.1 Para Produtos Químicos Perigosos A avaliação de riscos para produtos químicos 

perigosos deve incluir fatores como grau de toxicidade, reatividade, corrosividade e 

flamabilidade. Nesse tipo de pesquisa deve-se também adotar alguns princípios da 

Química Ambientalmente Responsável. O objetivo desses princípios é evitar o uso ou 

produção de substâncias perigosas durante o processo químico. Sempre que possível, 

os seguintes princípios devem ser incluídos no Plano de Pesquisa: 

 a) evitar desperdício de material e a formação de lixo;  

b) utilizar substâncias químicas e produtos mais seguros;  

c) planejar sínteses químicas menos perigosas;  
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d) utilizar materiais renováveis;  

e) utilizar catalisadores; 

 f) utilizar solventes e condições de reação mais seguras;  

g) aumentar a eficiência energética;  

h) minimizar o risco de acidentes;  

i) usar método de descarte adequado.  

3.2 Para Equipamentos Perigosos Uma avaliação de risco para projetos com 

equipamentos perigosos deve considerar todos os riscos possíveis ao aluno durante o 

manuseio/operação do equipamento. Apesar de muitos equipamentos domésticos 

(furadeiras, serras, entre outros) apresentarem riscos se não utilizados da maneira 

correta, a documentação da avaliação de risco (Formulário 3) só é requerida quando o 

aluno opera equipamentos laboratoriais potencialmente perigosos, ou outros 

equipamentos que necessitem de um conhecimento moderado para sua operação 

segura. 

 3.3 Para Radiação Uma avaliação de risco deve ser realizada quando o aluno utiliza em 

suas experiências radiação não ionizante além daquela encontrada no seu dia-a-dia. 

Radiações não ionizantes incluem o espectro do UV, da luz visível, do infravermelho (IR), 

micro ondas, RF e frequências extremamente baixas (ELF). Lasers normalmente emitem 

radiação ultravioleta ou infravermelha visível. Lasers são classificados em quatro níveis, 

de acordo com sua segurança, conforme descrito a segui: 

a) Lasers Classe I: são encontrados em leitores de CD, impressoras laser, 

equipamentos de pesquisa geológica e em alguns equipamentos de laboratório. Não 

existem riscos conhecidos em manuseá-los; 

 b) Lasers Classe II: são encontrados em canetas laser (apontadores), miras laser, 

etc. Apresentam riscos se o feixe for direcionado ao olho;  

c) Lasers Classe III: são encontrados em canetas laser (apontadores) mais 

potentes, impressoras e espectrofotômetros. Devem ser considerados como 
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equipamentos perigosos que podem causar dano se direcionados ao olho, mesmo por 

um curto período de tempo;  

d) Lasers Classe IV: são utilizados em cirurgias, pesquisas e instalações 

industriais. São extremamente perigosos e podem causa danos à visão e à pele por 

exposição direta e indireta. O feixe também é um risco de incêndio. Uma avaliação de 

risco deve ser realizada quando o aluno utiliza em suas experiências radiação ionizante 

além daquela encontrada no seu dia-a-dia. Projetos utilizando radioisótopos e raios-X 

devem fazer uma meticulosa avaliação dos riscos envolvidos com o estudo. Dependendo 

do nível de exposição, a radiação liberada das fontes pode ser um risco à saúde. A 

maioria das instituições regulamentadas que trabalham com radiação tem comitês 

internos que verificam o cumprimento de regulamentações federais e internacionais 

dentro do instituto.  

 

GLOSSÁRIO  

CRC - COMITÊ DE REVISÃO CIENTÍFICA CIUCA - COMITÊ INSTITUCIONAL PARA 

USO E CUIDADOS DE ANIMAIS CQ - CIENTISTA QUALIFICADO SD - SUPERVISOR 

DESIGNADO EPI’s - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NBS-1 - NÍVEL 

DE BIOSSEGURANÇA (BAIXO RISCO) NBS-2 - NÍVEL DE BIOSSEGURANÇA (RISCO 

MODERADO) NCB - NÍVEIS DE CONTENÇÃO BIOLÓGICA  
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APÊNDICES 

Título: O título do projeto deve caracterizar o objeto da pesquisa e não seus objetivos ou 

benefícios.  

Exemplo:  

Área: Mecânica  

Título: Construção de uma Cadeira de Rodas de Menor Custo  

Objeto: construir uma cadeira de rodas para o transporte de pacientes ou paraplégicos. 

Objetivos: o reduzir custos de processos de fabricação; o reduzir atrito e facilitar o 

deslocamento;- reduzir o peso do equipamento final; o estudar novas articulações e 

adaptações ergonômicas aos usuários. Benefícios: o redução no preço do equipamento, 

aumentando a possibilidade de aquisição por parte de interessados; o deslocamento 

mais rápido e fácil com baixo gasto de energia, conforto e segurança do operador.  

Exemplo:  

Área: Saúde  

Título: Construção de uma Cadeira de Rodas ergonomicamente adequada  

Objeto: construir uma cadeira de rodas para o transporte de pacientes e paraplégicos. 

Objetivos: o reduzir os esforços no deslocamento ou transporte; o apresentar assento 

adaptável às características antropométricas estáticas e dinâmicas do operador; o 

ampliar a maneabilidade e segurança no deslocamento; o apresentar uma cadeira de 

rodas ergonomicamente mais correta. Benefícios: deslocamento com baixo gasto de 

energia, conforto e segurança do usuário.  

Pré-Projeto  

 Deve ser digitada em papel A-4 branco, com margem esquerda e superior 

de 3 cm e 2 cm para as margens direita e inferior. O texto é digitado com 

alinhamento justificado, com espaço 1,5 entre as linhas, fonte Times New 

Roman, corpo 12 e cor preta.  

 Capa: Título do problema escolhido; Nome e número dos componentes do 

grupo, incluindo a série e turma.  
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 Texto com no mínimo 03 e no máximo 08 páginas constando os seguintes 

detalhes:  

 Tema;o Resumo em língua vernácula (português) (Mínimo 05 e máximo de 

12 linhas);  Introdução;  Objetivo e Justificativa:  

  Funcionalidade;  

  Tendências atuais relativas ao problema;  

  Preocupação social;  

  Problemas apresentados e soluções possíveis para esses problemas.  

 Hipótese:  

  Como funciona  

  Para que serve  

  Que material será utilizado  

  Conceitos utilizados para a criação do mesmo  

  Ilustrações o Cronograma e custos;  

 Bibliografia: seguindo as regras da ABNT.   

DICA: Depois de escrever, releia o texto, tentando explicar os trechos que não estão 

claros. Verifique também se você fez uso do material de referência  

 

Resumo  

Deve ser escrito em português, espanhol ou inglês, contendo, no máximo, 250 

palavras e, no mínimo, 150. O resumo do projeto, atendendo aos requisitos 

estabelecidos (ver Modelo), é o texto utilizado na confecção do CD contendo todos os 

“RESUMOS DA MOSTRA”. Deve ser digitado em fonte “Arial 12”, ou “Times New Roman 

14”, espaço simples. O conteúdo do resumo deve abranger exclusivamente o projeto 

desenvolvido no ano. Deve incluir: objetivo, procedimentos, resultados obtidos e 

conclusões. Pode ser utilizado um parágrafo para cada item.  

Modelo do Resumo:   

TEMA: Tela virtual de ir interativo  
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Alunos: Alexandre Santana Dias e Frederico Tales Bezerra Matos de Alencar Orientador: 

Ariomar da Luz Nogueira Filho  

Este trabalho trata da proposta relacionada ao desenvolvimento de um sistema 

de tela de projeção interativa por conexão IR (infravermelha) e Bluetooth em tempo real 

com o sistema operacional utilizado, no caso o WINDOWS. Assim este consiste em um 

controle que reconhece IR (controle remoto do Wii Remote) e este será conectado ao 

computador via bluetooth, após isso, iremos executar o software WhiteBoard 

(responsável pela calibragem do cursor). E então, este controle reconhecedor de IR 

deverá estar direcionado para o monitor ou tela de projeção de maneira que este 

enxergue e distinga todo a área em que iremos tocar com a caneta receptora, o programa 

executável WhiteBoard irá reproduzir pontos de calibragem nos quatro cantos da tela, 

então com a nossa caneta infravermelho iremos ligar a ponta IR nos respectivos pontos 

de calibragem, fazendo então com que o cursor do mouse seja controlado pelo nosso 

Infravermelho. Desta maneira é possível entrar em contato com a tela a partir do IR, 

usando-a como uma Touch Screen industrializada. Portanto este projeto é uma opção 

bastante viável e econômica para a execução de palestras e apresentações, contribuindo 

para a melhoria da qualidade das palestras e desenvoltura do apresentador evitando 

eventuais problemas na apresentação.  

 

Caderno de Campo  

Todo participante da feira deve elaborar, manter e trazer na Mostra de Projetos o 

Diário de Bordo do Projeto.   

No Caderno de Campo ou Diário de Bordo: O Diário de Bordo é um caderno ou 

pasta onde o(s) estudante(s) registra(m) as etapas que realiza(m) para desenvolver o 

projeto. Este registro deve ser detalhado e preciso, indicando datas e locais de todos os 

fatos, passos, descobertas e indagações, investigações, entrevistas, testes, resultados 

e respectivas análises  Como o próprio nome diz, este é um Diário que será preenchido 

ao longo de todo o trabalho, trazendo as anotações, rascunhos, e qualquer ideia que 

possa ter surgido no decorrer do desenvolvimento do projeto. O Diário não precisa ser 
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realizado no computador, e as anotações podem ser feitas em um caderno de capa dura. 

O Diário de Bordo deverá ser apresentado durante a Feira.  

O Caderno deve conter:   

 Registro detalhado e preciso dos fatos, dos passos, das 

descobertas, das novas indagações;  

 Registro das datas e locais das investigações;  

 Registro dos testes e resultados;  

 Entrevistas e consultas às pessoas-fonte;  

O Caderno de Campo não faz parte dos documentos de inscrição, porém deve 

permanecer no estande e será verificado pelo CRC, implicando na perda de pontos caso 

não esteja de acordo com o projeto.  

Relatório Final  

ATENÇÃO: será necessária apenas 1 via (este deverá permanecer no estande).  

O Relatório tem como finalidade básica transmitir com exatidão o desenrolar da 

pesquisa, suas limitações, as conquistas, a análise dos dados obtidos, as conclusões e 

recomendações. Deve ser escrito em português, espanhol ou inglês, incluindo: 

 capa;  

 folha de rosto;  

 folha de aprovação;  

 dedicatória (opcional);  

 agradecimentos (opcional);  

 epígrafe (opcional);  

 resumo em língua vernácula;  

 lista de ilustrações (se houver);  

 lista de tabelas (se houver);  

 lista de abreviaturas e siglas(se houver);  

 lista de símbolos(se houver);  

 sumário.  
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 INTRODUÇÃO a apresentação do tema e sua delimitação; pequeno 

histórico do problema; problema; justificativa; hipóteses; objetivos (geral e 

específicos).  

 REFERENCIAL TEÓRICO o pode estar em capítulo ou estar inserido 

dentro de qualquer parte do relatório, mas tem que constar.  

 METODOLOGIA (OU MATERIAIS E MÉTODOS) o início e término da 

pesquisa (conforme cronograma e caderno de campo);  o local da pesquisa 

e descrição; o delineamento da pesquisa; o variáveis (se for o caso); 

definição conceitual, operacional e controle das variáveis, indicadores 

usados; população e sistema de amostragem; instrumentos de coletas de 

dados, equipamentos e materiais; o procedimentos: descrição das etapas, 

técnicas, normas e procedimentos usados para a coleta de dados; o 

descrição dos métodos de análise, avaliação, validação, tratamento 

estatístico dos dados obtidos, etc.  

 RESULTADOS E DISCUSSÕES o mostrar os resultados e fazer uma 

discussão sobre o significado  

 CONCLUSÃO  

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 GLOSSÁRIO (opcional)  

 ANEXOS (opcional)  

 

Formulários  

Procedimentos: Detalhe todos os procedimentos e experimentos que serão 

utilizados. Análise de Dados: Descreva os procedimentos que serão utilizados para 

analisar os dados que respondem ao Problema ou Hipótese. Referências Bibliográficas: 

Liste pelo menos cinco referências principais (por exemplo, artigos de jornais, revistas 

científicas, livros, sites de internet, etc.) da sua pesquisa bibliográfica. Se você utilizar 

animais vertebrados, dê uma referência adicional sobre os cuidados com o animal.  

1. Pesquisas com Seres Humanos  
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 Detalhe todos os procedimentos, inclua o que foi pedido aos participantes 

da pesquisa.  

 Descreva a Avaliação dos Riscos e como este serão minimizados.  

 Descreva a amostra (participantes da pesquisa) estudada: o Número de 

participantes e dados gerais dos participantes (podem incluir informações 

como: idade, escolaridade, sexo, status socioeconômico, etc.) o Processo 

de recrutamento (onde e como os participantes foram recrutados) o 

Procedimentos para obtenção do consentimento (se houve). Inclua a 

maneira como informou aos potenciais participantes sobre a natureza 

voluntária da participação e sobre o direito de se retirar da pesquisa a 

qualquer momento. o Estratégias utilizadas para manter a privacidade e a 

confidencialidade. 

 Inclua questionários de pesquisa, se utilizados: o Liste e descreva os meios 

(questionários, pesquisas, etc.) utilizados e como você mediu a variável de 

interesse (observações de comportamento, tempo, etc.). o Descreva 

estresse emocional e consequências em potencial.  

 Descreva quaisquer atividades físicas ou procedimentos, se feitos, e avalie 

criticamente o risco: o Tipo e duração da atividade/exercício físico o Método 

de ingestão, quantidades, intervalos, etc.  

 

2. Pesquisa com Animais Vertebrados   

 Discuta brevemente ALTERNATIVAS EM POTENCIAL ao uso de animais 

vertebrados. Apresente uma justificativa detalhada para o uso desses animais.  

 Explique quaisquer impactos em potencial, ou contribuições, deste projeto.  

 Descreva todos os procedimentos utilizados: o Inclua métodos utilizados para 

minimizar qualquer desconforto (dor, ferimento ou outro desconforto) ao animal 

durante a experimentação. o Dosagens de drogas e concentrações químicas 

detalhadas.  

 Descreva os números (quantidade, espécies, gênero, idade, etc.). Inclua uma 

justificativa para a quantidade planejada para essa pesquisa.  
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 Descreva a jaula/cercado em que o animal ficará, bem como os cuidados que 

serão dispensados a ele diariamente.  

 Descreva o que ocorrerá aos animais após o fim da experimentação.  

o Agentes Biológicos Potencialmente Perigosos  

 Descreva o processo final e a fonte de obtenção dos agentes, as precauções de 

segurança e os métodos de descarte.  

 

4. Substâncias Químicas, Atividades ou Equipamentos Perigosos  

 Descreva o processo de avaliação de riscos bem como seus resultados. 

Detalhe concentrações químicas e dosagens de medicamentos e drogas. 

Descreva também precauções de segurança para minimizar o risco e os 

métodos de descarte (se utilizados).  

 

Formulários Para poder participar da feira, é obrigatório o envio de vários 

formulários, que contem a descrição pormenorizada do seu Projeto de Pesquisa. Os 

formulários: 1 (Formulário de Revisão para Orientador), 1A (Formulário de Revisão para 

Aluno Pesquisador), Plano de Pesquisa, 1B (Formulário de Aprovação) e Relatório 

Sintético da Pesquisa, são de apresentação obrigatória para todos os participantes, 

complementados por outros formulários, dependendo do tipo de pesquisa realizada.  

 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO GERAL – 2018  

REQUERIDO PARA TODOS OS PROJETOS: 

 

Título do Projeto: ____________________________________________________ 

Área:  

(1) (   )  Biológicas (2) (   ) Saúde(3) (   ) Ciências Exatas (4) (   ) Ciências Humanas  

(5) (   ) Ciências Sociais e Aplicadas (6) (   ) Engenharia (7) (   ) Informática 

 

a) Componentes: 
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______________________________________________ Série: _______ Nº ________ 

______________________________________________ Série: _______ Nº ________ 

______________________________________________ Série: _______ Nº ________ 

 

b) Avaliador: _____________________________________________________ 

 

Avaliação Trabalho Científico 

 Excelente Muito 

Bom 

Bom Regular Ruim Não se 

aplica 

1 ) Problema / Hipótese (50) 50 (   ) 35 (   ) 25 (   ) 15 (   ) 5 (   ) 2 (   ) 

2 ) Metodologia (50) 50 (   ) 35 (   ) 25 (   ) 15 (   ) 5 (   ) 2 (   ) 

3 ) Conclusão (50) 50 (   ) 35 (   ) 25 (   ) 15 (   ) 5 (   ) 2 (   ) 

4 ) Relatório Sintético (30) 30 (   ) 21 (   ) 15 (   ) 9 (   ) 3 (   ) 1 (   ) 

5 ) Apresentação Visual (50) 50 (   ) 35 (   ) 25 (   ) 15 (   ) 5 (   ) 2 (   ) 

6 ) Apresentação Oral (70) 70 (   ) 49 (   ) 35 (   ) 21 (   ) 7 (   ) 4 (   ) 

 

Avaliação Trabalho Tecnológico 

 Excelente Muito 

Bom 

Bom Regular Ruim Não se 

aplica 

1 ) Problema (50) 50 (   ) 35 (   ) 25 (   ) 15 (   ) 5 (   ) 2 (   ) 

2 ) Metodologia (50) 50 (   ) 35 (   ) 25 (   ) 15 (   ) 5 (   ) 2 (   ) 

3 ) Produto / Processo (50) 50 (   ) 35 (   ) 25 (   ) 15 (   ) 5 (   ) 2 (   ) 

4 ) Relatório Sintético (30) 30 (   ) 21 (   ) 15 (   ) 9 (   ) 3 (   ) 1 (   ) 

5 ) Apresentação Visual (50) 50 (   ) 35 (   ) 25 (   ) 15 (   ) 5 (   ) 2 (   ) 

6 ) Apresentação Oral (70) 70 (   ) 49 (   ) 35 (   ) 21 (   ) 7 (   ) 4 (   ) 

Anotações: 

TOTAL 

 

RELATÓRIO SINTÉTICO DA PESQUISA 

Orientações quanto ao preenchimento. 

Para que fazer este relatório?  

O objetivo da elaboração do Relatório Sintético da Pesquisa é a apresentação de 

uma compilação dos principais dados referentes ao projeto desenvolvido. Este 

documento é um dos instrumentos utilizado para avaliação dos projetos. Não é um 

Critério Valor 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

TOTAL  
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simples resumo. Devem constar neste relatório os dados fundamentais de cada etapa 

do projeto, que transmitam uma idéia clara e concisa do que foi desenvolvido.  

Tamanho: mínimo de 1 e máximo de 3 páginas, MAIS A CAPA. 

 Formato: folha branca A4, com texto fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 

e com numeração de páginas.  

Preenchimento: Conforme modelo em anexo. Observar que os títulos devem ser 

em maiúsculo e negrito como o exposto abaixo:  

1. INTRODUÇÃO  

2. METODOLOGIA  

3. RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS  

4. CONCLUSÃO  

5. REFERÊNCIAS  

 

Observação: A apresentação deste documento de acordo com o modelo apresentado é 

obrigatória e de responsabilidade exclusiva dos expositores.  

Critérios de avaliação do Relatório Sintético: 

 a) Clareza na redação  

b) Linguagem científica  

c) Conteúdo coerente com o trabalho realizado  

Anexo: Modelo com orientações para preenchimento.    

8ª EXPOCEMI 

 

RELATÓRIO SINTÉTICO DA PESQUISA  
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Categoria: ______________________________________________________ 

(PESQUISA CIENTÍFICA ou PESQUISA TECNOLÓGICA) 

Área: __________________________________________________________ 

Título da Pesquisa: _______________________________________________ 

 

Componente(s):  

1º ___________________________________________ série ______ Idade ______  

2º ___________________________________________ série ______ Idade ______  

3º___________________________________________ série ______ Idade ______  

Orientador:____________________________________________________________  

Co-orientador:_________________________________________________________  

Instituição: ______________________________________________________  

Cidade: _____________________________________________________________   

 

 

1. INTRODUÇÃO  

Na introdução devem constar: problema, delimitação do assunto, justificativa, 

hipóteses, objetivos (geral e específicos), além de outros elementos necessários para 

situar o tema do trabalho. Nos objetivos podem ser acrescidos metas e indicadores, 

conforme o caso. Essas partes não devem estar seccionadas, mas devem formar um 

texto conciso, objetivo, impessoal e direto a respeito do assunto abordado no trabalho.  

 

 

METODOLOGIA (DESCRIÇÃO DETALHADA DOS MÉTODOS, PROCEDIMENTOS E 

MATERIAIS) 
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Detalhar todos os procedimentos e modelos experimentais (incluindo variáveis, 

normas, referenciais, instrumentos e recursos usados para a coleta de dados. Devem 

constar neste item: - início e término da pesquisa (conforme cronograma e caderno de 

campo); - local da pesquisa e descrição; - descrição dos métodos de análise, avaliação, 

validação, tratamento estatístico dos dados obtidos (quando aplicável).  

 

3. RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS  

Além dos resultados obtidos, apresentar análise dos dados com o devido 

embasamento técnico. Recursos como tabelas, gráficos, ilustrações e imagens, devem 

ser utilizados a critério do(s) aluno(s) pesquisador(es).  

 

4. CONCLUSÃO 

 Apresentar resposta(s) ao(s) problema(s) exposto(s) na abertura do projeto, com 

base nos resultados obtidos. As hipóteses se confirmaram? As metas foram alcançadas? 

O projeto atingiu os objetivos propostos? De que forma o projeto contribui para a área 

da ciência em que está inserido? Caso a pesquisa não tenha sido totalmente concluída, 

relatar que etapas já foram atingidas e quais as etapas a serem executadas (elencar os 

procedimentos a serem adotados para desenvolvê-las).  

 

5. REFERÊNCIAS 

 Listar as 03 (TRÊS) principais referências, entre livros, artigos científicos e sites 

da Internet, seguindo o modelo padronizado. Estas referências devem ter sido citadas 

no corpo do relatório.  

 

5.1 Como fazer as referências 

 A listagem de dos documentos citados no decorrer do trabalho, deve ser feita 

considerando alguns elementos essenciais (autor, título, local, editora, data de 
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publicação) que podem variar conforme o tipo de documento. Seguem alguns exemplos 

de documentos variados.  

a) livro com um autor: AIRES, Júlia Castro. Assessoria jurídica. 10 ed. Porto Alegre: 

Globo, 2004.  

b) livro com dois autores: ARAÚJO, Milene; SOUZA, Cláudio Ricardo. Como redigir 

textos dissertativos. 2. ed. Coimbra: Atlas, 2003.  

c) livro com três autores: BATAI, Taís et. Al. A criança e a televisão. Coimbra: Atlas, 

2000.  

d) publicações de órgãos, Entidades, Associações: BIBLIOTECA NACIONAL, Relatório 

de atividades anuais, Brasília: 1999.  

e) livros em que o autor é o mesmo do citado anteriormente: CARDOSO, Milca. Guia do 

Apicultor. Porto Alegre: Ática, 1997. _________. Diálogos. Curitiba: Atual, 2003.  

f) artigos de revistas: FERREIRA, Valter et. al. Gastronomia gaúcha. Vida e Saúde, 

Belo Horizonte, v.15, n.107, p. 23-9, jan. 2001.  

g) artigos de revistas sem autor: GASTRONOMIA gaúcha. Vida e Saúde, Belo 

Horizonte, v.15, n.107, p. 23-9, jan. 2001.  

h) Artigos de jornal, suplementos, cadernos, boletins da imprensa: GOMES, Bruno de 

Medeiros. Circuitos Elétricos. Zero Hora, Porto Alegre, 28 mai. 2001. p.03. Folha do 

Estudante. Caderno B.  

i) entrevistas, relatos, palestras, debates, conferências: HOMEM, Adão da Silva. 

Projeções da consciência. São Leopoldo, UNISINOS, 17 jul. 2003. Registros sobre o 

curso de conscienciologia. Entrevista cedida à Bruna Andrade.  

j) programa de TV ou rádio: MENTES privilegiadas. Fantástico. São Paulo, Rede Globo, 

10 dez. 2004. PROGRAMA DE TV. HIPNOSE NA MEDICINA. Conversando sobre 

saúde. Porto Alegre, Rádio Gaúcha, 12 fev. 2004. PROGRAMA DE RÁDIO.  

k) documentos produzidos em meios eletrônicos: RAMOS, Isabel. Receitas Deliciosas. 

Ivoti: Massa Isabela. Disponível em: < http:www.isabela.com.br> Acessado em:10 nov. 
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2009. VARALO, Adones Pinto. Recursos ambientais. Mensagem pessoal recebida por: 

amandamporto@brturbo.com.br. Acessado em 25 fev.2005.  

l) CD, DVD, fitas de vídeo: OS PERIGOS DOS ALIMENTOS. Produção de Taís 

Camargo. São Paulo, 2005. DVD.  

m) documentos referenciados em parte ( o autor é diferente do autor da obra) ZIGNET, 

Renata Flores. Conjuntura econômica. In: SOUZA, Edevaldo. Economia Brasileira. 17. 

ed. Porto Alegre: Globo, 2008.  

 

 

 

PROJETO PIRENÓPOLIS E CHAPADA DOS VEADEIROS 

 

(EXCURSÃO INTERDISCIPLINAR PARA PIRENÓPOLIS E CHAPADA) 

 

JUSTIFICATIVA  

O ambiente escolar cada vez mais precisa se adequar as várias modalidades de 

ensino. Reportamo-nos a crítica de Zibas (2005), a respeito da reforma do ensino médio 

da década de 90 a mesma salienta a importância da reforma diante da virada do século 

abordando algumas das constatações sobre a nova realidade: necessidade de uma 

escola democrática; ensino significativo para o alunado; e o enriquecimento do conteúdo 

atrelado às expectativas dos jovens. 

Baseado neste contexto fundamentou-se este trabalho. 

Quando a escola assume o compromisso político de se tornar um ambiente 

acolhedor, mas, convicto de seu papel social na formação dos indivíduos, entramos em 

sintonia com uma escola democrática, não visando apenas atrelar o conhecimento 

sistematizado ao mercado de trabalho, mas torná-lo um ser capacitado a enfrentar 

diversas situações, buscando uma nova forma de realizar e pensar. 

Dessa forma, podemos tornar o ensino significativo para o alunado através da 

interface entre as diversas disciplinas escolares. Consequentemente, este intercâmbio, 

nos leva a enriquecer o nosso conteúdo contextualizando com a realidade e expectativa 

dos alunos. 
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Aos poucos percebemos que nossos alunos buscam cada vez mais inovações 

para o seu aprender e nós educadores devemos permanecer em estado de alerta 

realizando a interface e a contextualização desses conteúdos, a fim de colocar a escola 

não só como um ambiente exclusivo para formação intelectual, mas abrangente aliando-

se a nova característica deste aluno, lhe proporcionando acesso à informação e 

buscando desenvolver nele o senso crítico-consciente da sua importância na melhoria 

da sociedade. 

Diante do exposto o Projeto Pirenópolis surgiu no intuito de resgatar a importância 

da interdisciplinaridade, bem como atrelar a teoria da sala de aula à prática através de 

uma visita de campo na cidade de Pirenópolis. Assim o projeto envolverá as diversas 

disciplinas como: Arte, Filosofia, Sociologia, Física, Geografia, Português, Educação 

Física, Organização e Normas, Biologia, Desenho Técnico e História. 

 

 

 

OBJETIVO GERAL 

Despertar o interesse dos alunos participantes, por meio da observação direta, 

em diversas áreas de conhecimento, através de uma atividade extraclasse (saída de 

campo). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Adquirir conhecimentos sobre a história local, tradições, autores, suas obras e 

arquitetura; 

  Perceber o papel da religiosidade local, através do perfil da comunidade. 

  Conhecer a política e os elementos simbólicos que envolvem a cultura local; 

  Aplicar os conceitos de força e energia, através das atividades desenvolvidas; 

  Verificar a formação de ondas mecânicas em rios; 

 Observar a propagação da luz e formação de sombras; 

 Aplicar conceitos de cinemática, durante a realização da visita de campo; 

 Verificar características geográficas do local; 

  Conhecer a vegetação de cerrado presente no ambiente(identificação de fungos); 

 Observar as atividades econômicas presentes no local; 

  Informar-se sobre obras literárias e artísticas locais; 

  Realizar caminhadas, utilizando-se das trilhas existentes; 

 Perceber mudanças fisiológicas, após executar as diversas atividades promovidas 

na visita de campo. 
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 Verificar a frequência cardíaca pré e pós atividades; 

 Aplicar o conceito de aptidão física no desenvolver das atividades propostas; 

 Confeccionar relatórios sobre temas relevantes apreendidos na visita de campo, 

obedecendo às normas da ABNT; 

 Conhecer a fauna e a flora do cerrado; 

 Instigar a busca do conhecimento através de vários questionamentos a respeito 

da visita de campo; 

 Aplicar conhecimento adquirido em desenho técnico utilizando-se da arquitetura 

presente no local; 

 Desenhar a planta baixa de uma das igrejas existentes no local; 

 Observar o ambiente natural de cerrado; 

 Reunir-se em grupo para realizar as diversas tarefas do dia; 

 Socializar-se com o grupo a fim de adquirir mais conhecimentos; 

 Interagir-se para desenvolver o intercâmbio de informações; 

 

 

PÚBLICO ALVO 

O referido projeto atenderá aos alunos de 2º e 3º anos devidamente matriculados 

no CEMI, não sendo permitida a inclusão de indivíduos que não façam parte da mesma. 

Deverão constar nas autorizações restrições médicas ou recomendações 

necessárias e/ou pertinentes à manutenção da boa saúde dos alunos envolvidos na 

atividade em questão. 

 

DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDA 

O projeto em questão será desenvolvido da seguinte forma: 

  Dia da visita de campo: 

o O projeto será realizado dia 29/06/16 para os alunos dos 2o anos, saída 05h 

(impreterivelmente) com previsão de chegada às 08h em Pirenópolis;  

o Em 24/06/16 para os alunos dos 3º anos, com saída 02h (impreterivelmente) e 

previsão de chegada às 07h na Chapada dos Veadeiros. 

o O retorno de Pirenópolis está previsto para  às 22h no CEMI e a Chapada às 24h. 

 

 Atividades da visita de campo: 

o Período matutino city tour pela cidade visitando os pontos turísticos e 

conhecendo as atividades locais; 
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o  No horário do almoço os alunos farão a refeição num restaurante self-service 

(previamente acertado pela realizadora do projeto), incluído na taxa, exceto 

bebidas (refrigerante ou suco). 

o Período vespertino entrada na fazenda e visita as cachoeiras existentes neste 

local. Serão realizadas atividades de trilhas, rapel e tirolesa com pessoal 

qualificado para tal atividade. (anexo I) 

 

OBS: Os alunos serão responsáveis pelo lanche da tarde, bem como contaremos com a 

colaboração da direção para complementá-lo. 

 

 

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Recursos e materiais necessários para implantação do projeto seguem: 

 Espaço: sala de aula para a reunião dos pais sobre o projeto; 

 

 Vestuários necessários aos participantes: 

 Calça jeans e camiseta; 

 Tênis e/ou botas; 

 Chinelos; 

 Trajes de banho; 

 Toalha; 

 Protetor solar, repelente de insetos; 

 Boné; e 

 Garrafa de água (squezze); 

 

 Material de apoio: 

o Um carro de apoio equipado com material de resgate; 

o Prancha; 

o Material de primeiros socorros; 

o Cordas, capacete e ganchos. 

 

OBSERVAÇÕES: 
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 É terminantemente PROIBIDO O TRANSPORTE, E AINDA, A INGESTÃO DE 

BEBIDAS ALCÓOLICAS, antes, durante e após a realização da saída de campo; 

 Alunos que fazem uso de medicação controlada, deverão se manifestar com 

antecedência à equipe de organização do evento; 

  Serão de inteira responsabilidade do aluno pesquisador/visitador o manuseio 

e o zelo de materiais de áudio, vídeo e aparelhos eletrônicos capazes de 

armazenar dados (mp3, mp4, telefone celular, máquinas fotográficas entre 

outros). Esta observação deverá constar na autorização. Anexo II 

 O projeto é destinado apenas aos alunos dos segundos e terceiros anos do CEMI. 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Os alunos serão orientados pelos professores que fazem parte do projeto. 

 

Avaliação: 

 Construir um trabalho abordando todos os tópicos das disciplinas envolvidas (Física, 

; Português,  Arte, Filosofia, História, Sociologia, Geografia, Educação Física, 

Matemática, Empreendedorismo e Marketing; Biologia; LEM; Web 1 e 2; ); 

 O trabalho deverá ser confeccionado individualmente e/ou em grupo, de acordo com 

a disciplina, em material impresso e em material magnético, conforme as normas 

desenvolvidas na disciplina Organização e Normas; 

 Será realizada observação direta da participação de cada aluno, podendo esta contar 

como critério de avaliação; 

 A menção será aplicada no 2º Bimestre, podendo o conteúdo trabalhado ser inserido 

na avaliação interdisciplinar;  

 Poderá ser atribuído até 2,0 pontos na avaliação, a critério de cada professor. 

 

 

OBS: Aos alunos que por algum motivo não participarem da saída de campo deverão 

realizar um trabalho de pesquisa. Obedecendo também aos critérios de cada professor 

envolvido; e entregar um relatório nos mesmos moldes que foram submetidos o aluno 

que participou da saída de campo. 
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PROJETO MEMORIAL DO CERRADO E SANTA BRANCA ECOTURISMO 

 

Antônio Adriano Teixeira  

 

1.TEMA  

Ecologia do cerrado, ecoturismo e sustentabilidade, evolução da vida e das 

sociedades humanas e Brasil Colônia.  

 

2. APRESENTAÇÃO  

 O projeto inclui uma visitação ao Memorial do Cerrado que funciona no Campus 

II da PUC-Goiás, além de uma tarde no Clube de Pesca e Lazer Três Ilhas . Em ambas 

as visitas serão abordados aspectos voltados para a Biologia do Cerrado e Ecoturismo, 

a evolução da vida e das sociedades humanas, além do Brasil Colonial.  A visita ao 

Memorial do Cerrado ocorrerá no turno matutino. Neste espaço os alunos terão a 

oportunidade de visitar os seguintes espaços:  - Museu de História Natural;  - Vila 

Cenográfica de Santa Luzia;  - Aldeia Indígena;  - Quilombo;  - Espaço de Educação 

Ambiental.  Em todos os espaços os alunos serão acompanhados por monitores que 

darão suporte necessário para o entendimento dos conteúdos e para sanar possíveis 

dúvidas na execução do projeto.  Na visita ao Clube de Pesca e Lazer Três Ilhas, no 

turno vespertino, os conteúdos de ecoturismo e ecologia do cerrado continuarão a ser 

abordados, além da parte lúdica do projeto. Neste espaço os alunos irão almoçar, fazer 

uma trilha por uma mata de galeria, visitar cachoeiras e terminar em uma lagoa, onde 

poderão participar de um piquenique e a prática de esportes.   

 

3. JUSTIFICATIVA   

O projeto nasceu da necessidade de estudo da biologia do cerrado, sua fauna e 

flora, aplicado nas disciplinas de Biologia e Geografia. Além disso, a visitação abordará 

aspectos relacionados à evolução da vida e das sociedades humanas, sendo aplicados 



 

 

180 

 

nas disciplinas de História, Sociologia, Filosofia e Arte. Na visitação ao Memorial também 

será abordado o aspecto cultural da sociedade brasileira na época colonial. No anexo A 

estão apresentados os objetos de estudo no Memorial, bem como as áreas possíveis de 

visitação.  O presente também inclui uma visita ao Clube de Pesca e Lazer Três Ilhas. 

Neste espaço continuarão a ser abordados aspectos relacionados à ecologia do cerrado, 

porém agora com um olhar voltado para o ecoturismo e a sustentabilidade. Aqui também 

serão aplicadas atividades de socialização e integração com a natureza, além da parte 

de lazer, que inclui o banho em cachoeiras, passeio a cavalo, piquenique e esportes.  

4. OBJETIVO GERAL  

 Estudar a Biologia do Cerrado, conhecendo sua fauna e flora, a evolução da vida 

na Terra, a evolução das sociedades humanas e o Brasil Colonial.  

5. OBJETIVO ESPECÍFICO  

 - Melhorar a socialização entre os alunos;   

- Apresentar ao aluno a importância da manutenção de ecossistemas como o 

Cerrado;  

 - Integrar o aluno à natureza;   

- Promover a prática de atividades como trilhas, esportes e piqueniques.   

6. PÚBLICO ALVO   

Alunos do 1º ano. 

7. METODOLOGIA E EXECUÇÃO  

 A visita ocorrerá em um dia letivo, sendo neste ano, no dia 18/05/2018. O ônibus 

saíra do CEMI seguindo à Goiânia, no turno matutino, aonde ocorrerá à visitação ao 

Memorial do Cerrado. A visita levará em média uma hora e meia. Em seguida os alunos 

retornam ao ônibus que seguirá em direção à Terezópolis, próximo à Anápolis, com 

destino ao Clube de Pesca e Lazer Três Ilhas. Na chegada ocorrerá o almoço, com 

duração de cerca de uma hora. Logo após o almoço, os alunos seguirão para uma trilha 

por uma mata de galeria, tendo informações sobre ecoturismo e sustentabilidade, 

visitarão cachoeiras e terminarão em um lago. No lago ocorrerá a parte lúdica do projeto, 
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com atividades esportivas e um piquenique.  A última etapa do projeto consiste na 

execução de um trabalho avaliativo dentro das disciplinas.  

8. AVALIAÇÃO   

Será realizada mediante a execução de um trabalho dentro das disciplinas de 

Geografia, História, Sociologia, Filosofia, Arte, Língua Portuguesa,  Web 1, LEM, 

Matemática, OeN, Biologia. Outras disciplinas poderão compor o trabalho, mediante 

orientação dos professores.  

9. ANEXO 

Memorial do Cerrado  

Eleito em 2008 como o local mais bonito de Goiânia, O Memorial do Cerrado, 

complexo científico que funciona no Campus II da PUC Goiás, é um dos projetos do 

Instituto do Trópico Subúmido que representa as diversas formas de ocupação do bioma 

e os modelos de relacionamento com a natureza e a sociedade. É um museu que retrata 

desde a origem do planeta Terra à chegada dos portugueses ao Brasil. O Memorial reúne 

espaços que representam as diversas formas de ocupação do Cerrado e os modelos de 

relacionamento com a natureza e a sociedade. São eles:   Museu de História Natural   

Espaço de exposições em que painéis e cenários narram a história evolutiva da Terra e 

do ambiente do cerrado. O visitante pode ver fósseis com datação de até 600 milhões 

de anos.    

Vila Cenográfica de Santa Luzia Reconstrução em tamanho original dos primeiros 

povoados de origem colonial portuguesa na região central do Brasil. A vila conta com 

espaço urbano e rural, com réplicas de fazendas e oficinas rurais, responsáveis pela 

geração de riqueza daquele tempo. Andar pelo local é uma forma de se inserir na história, 

já que o visitante fica em contato direto com as antigas moendas, alambiques de barro, 

oficina de rapadura e açúcar, oficina do ferreiro, seleiro, funilaria do carapina, serraria, 

além da venda – ponto de comércio da época – a igreja, a prefeitura, a cadeia, o bordel, 

dentre outras atrações interessantes.  

Aldeia indígena   Réplica em tamanho original de uma aldeia indígena modelo 

Timbira, que tem o formato circular, na qual cada casa tem um caminho de acesso ao 
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pátio – centro de atividades da tribo.   Quilombo   Sítio geográfico e local de resistência 

ocupado e organizado por populações africanas ou afrobrasileiras que fugiam da 

escravidão. No Memorial do Cerrado há uma réplica fidedigna dos modelos de quilombos 

existentes no cerrado.    Espaço de Educação Ambiental Dalila Coelho Barbosa  

Auditório ao ar livre, com 150 lugares, e local destinado a oficinas educativas, 

piqueniques e recreação.  Trilhas Ecológicas   Com 2 km de extensão, ela foi aberta no 

interior da reserva intacta de floresta tropical e de cerrado que existe na Estação Ciência 

São José. Trata-se de um local ideal para o contato com a natureza e o desenvolvimento 

do espírito esportivo e de aventura. Como espaço protegido, a "Trilha da Semente 

Peregrina" propicia ao visitante a oportunidade de realizar a interação de conhecimentos 

relativos ao meio ambiente, notadamente o conhecimento científico do mundo vegetal e 

animal.  

 

10. Referências do Projeto MEMORIAL DO CERRADO E SANTA BRANCA 

ECOTURISMO  

 

INSTITUTO DO TRÓPICO SUBÚMIDO. Memorial do Cerrado. Disponível em: 

<http//www.ucg.br/ucg/institutos/its/site/home/secao.asp?id_secao=123>.Acesso em 17 

de mar 2013. LOPES, S. Bio. (Volume único). São Paulo: Saraiva, 2008. Ministério da 

Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: ensino médio. Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. 

Brasília: MEC/SEMT, 1999. REATTO, A.; CORREIA, J. R.; SPERA, S. T. MARTINS, E. 

de S. Solos do bioma Cerrado: aspectos pedológicos. In: SANO, S. M. & ALMEIDA, 

S. P. (Eds.). Cerrado: ambiente e flora. Planaltina, DF: EMBRAPA-CPAC, 2008. 

SANTA BRANCA ECOTURISMO E POUSADA. Disponível em:  

<http//www.santabrancaecoturismo.com.br>. Acesso em 17 de mar 2013.  

 

PROJETO EMPRESA 2018 
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Professor Idealizador/Coordenador e Supervisor: José Milton Barbosa  

 

Período de Execução: no decorrer do 3º e 4º Bimestres Carga horária: 02 (duas) aulas 

semanais Público alvo e/ou Participante: alunos do 1º, 2º e 3º anos. 

 1. Justificativa  

Com a publicação do Decreto n.º 5.154/2004 que resgatou o princípio de 

integração do Ensino Médio com a Educação Profissional previsto na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB criou-se a possibilidade da oferta do ensino 

propedêutico integrado à educação profissional técnica.   

Diante deste novo cenário, em 20/12/2005 o Conselho de Educação do Distrito 

Federal, por meio do Parecer n.º 277/2005, autorizou a oferta do Ensino Médio Integrado 

à Educação Profissional Técnica de Nível Médio com o Curso de Técnico em Informática, 

aprovando seu Plano de Curso e Matriz Curricular, a funcionar no Centro de Ensino 

Médio Integrado – CEMI.   

Dentro desta Matriz Curricular, a disciplina Organização e Normas, um dos 

componentes técnicos previstos para o curso de Técnico em Informática nesta 

modalidade de ensino, têm como proposta a introdução de conceitos básicos da área de 

Administração, importantes para a formação profissional desses alunos ao lhes 

proporcionar uma incipiente visão do universo empresarial do qual eles também serão 

inseridos no futuro, como profissionais da área de informática.   

Neste sentido, o Projeto Empresa, uma atividade que já vem sendo desenvolvida 

com sucesso com os alunos da disciplina Organização e Normas desde o ano de 2007, 

que fazem parte do primeiro ano do curso, têm por objetivo complementar a 

aprendizagem dos alunos em relação aos conteúdos teóricos abordados, dentro de uma 

metodologia totalmente prática de aplicação dos conteúdos assimilados na construção 

de todos os passos necessários a constituição de uma empresa fictícia sob a orientação, 

supervisão e a coordenação do professor da disciplina e, a partir dos últimos três anos, 

contando também com a participação efetiva de vários outros docentes de disciplinas 

previstas para o primeiro ano, tanto como coordenadores quanto avaliadores do projeto.   
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2. Objetivo Geral   

Propiciar aos alunos uma visão real do cenário empresarial, em todas as suas 

interfaces funcionais, e no qual estarão inseridos no futuro como profissionais de 

informática, através de uma proposta de execução prática das principais atividades 

desenvolvidas nos ambientes organizacionais, após uma abordagem teórica 

preparatória dos conteúdos previstos, tanto para a disciplina Organização e Normas, 

quanto para outras disciplinas correlatas ao projeto e previstas para esta série de 

aplicação.  

3. Objetivos Específicos  

 Ampliar o alcance de aplicação do conteúdo programático previsto para a 

disciplina, oferecendo aos alunos uma oportunidade de vivenciar de fato 

algumas das principais práticas organizacionais desempenhadas nas 

empresas;  

 Fomentar o enriquecimento profissional dos alunos com a apresentação de 

novas perspectivas de metodologias de ensino.  

 

4. Metodologia   

Fundamentalmente, as metodologias empregadas no desenvolvimento do projeto 

serão as seguintes:  

 1ª Fase: após a conclusão da abordagem teórica dos conteúdos previstos em 

sala de aula pelo professor da disciplina, todas as turmas de primeiro ano serão divididas 

em empresas, de áreas ou ramos econômicos previamente sorteados. Nesta fase a 

metodologia adotada será o sistema direto de orientação e supervisão pelo professor, 

onde todas as instruções e orientações necessárias à construção e ao desenvolvimento 

da execução do projeto serão apresentadas aos alunos de todas as turmas, 

igualitariamente. Nesta fase os alunos do primeiro ano também receberão de outros 

professores de disciplinas técnicas correlatas aos temas abordados e participantes do 

projeto, instruções e orientações nas respectivas aulas de suas disciplinas.   
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2ª Fase: nesta fase a metodologia adotada de orientação será a supervisão é 

indireta; exercida em primeira instância pelos alunos de 2º e 3º anos (monitoria), sempre 

supervisionados pelo professor-coordenador, e, em segunda instância e sempre que 

solicitada e a qualquer tempo, pelo professor-coordenador e dos demais professores das 

disciplinas correlatas mencionados na fase anterior. Nesta 2ª fase cabe ressaltar que a 

metodologia ocorre de modo indireto pelo fato da responsabilidade de realização do 

projeto exigir, primeiramente, a dedicação e o interesse dos alunos de cada turma no 

cumprimento de todas as atividades já previamente anunciadas pelo professor. Cabe 

esclarecer ainda que, os alunos de 2º e 3º anos participantes, nesta fase do projeto, além 

de serem conhecedores dos conteúdos abordados e exigidos, uma vez que são alunos 

egressos do 1º ano em anos anteriores, também receberão o devido treinamento pelo 

professor para que possam desempenhar devidamente suas funções de orientadores e 

supervisores do projeto.  

5. Acompanhamento e Avaliação   

O acompanhamento do presente projeto será realizado, como já foi anteriormente 

mencionado, pelo professor da disciplina Organização e Normas, em todas as etapas de 

execução do mesmo, envolvendo as funções de instrução, orientação, treinamento e 

supervisão e, também pelos demais professores das disciplinas técnicas, envolvidos na 

execução do projeto.  

Quanto ao processo de avaliação, este envolverá os seguintes seguimentos: o 

professor-coordenador, os professores participantes do projeto, demais professores da 

instituição, os coordenadores e/ou membros da Direção, ex-professores que atuaram 

anos anteriores na instituição, que assim desejarem e se disponibilizarem a participar e 

colaborar nesta fase do projeto. Os critérios a serem avaliados serão oportunamente 

divulgados, na ocasião da proximidade da etapa de culminância do projeto, 

estabelecidos em formulário padrão próprio, após uma ampla e necessária discussão 

dos parâmetros e diretrizes, bem como da pontuação a ser atribuída por cada professor 

do primeiro ano em sua disciplina; discussão essa realizada em coordenações gerais da 

instituição de ensino. Pontuação de 2,00 para todas as disciplinas, exceto Organização 

e Normas que terá nota de 5,00 pontos.  

6. Cronograma de Execução do Projeto  
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Atividades  

Bimestres (2º Semestre) 3º 4º 1º Mês 2º Mês 1º Mês 2º Mês  

1. Apresentação e exposição do conteúdo em sala.  

2. Orientação e supervisão – 1º anos – pelo professor-coordenador e demais professores 

das disciplinas correlatas.  

3. Treinamento – 2º e 3º anos – e supervisão dos trabalhos pelo professor-coordenador.  

4. Orientação e supervisão indireta pelos professores e alunos monitores.  

5. Discussão de parâmetros/pontuação; 

6. Apresentação e avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GINCEMI – GINCANA CULTURAL DO CEMI 

 

APRESENTAÇÃO  
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O projeto da Gincana Cultural surgiu em 2008, com o objetivo principal de 

aproximar a comunidade da escola e valorizar as potencialidades artísticas e intelectuais 

dos educandos. Apresentando a cada ano um tema geral e incentivando a pesquisa, o 

debate e a criação artística e intelectual, o projeto visa também integrar todas as 

disciplinas do currículo escolar, motivando professores e alunos a trabalharem de forma 

interdisciplinar. Dessa forma, esse projeto engloba os demais projetos da escola, 

transformando-os em um único e grande evento, apresentado à comunidade. Buscando 

a reflexão crítica e a criatividade, as metodologias de trabalho consistem no incentivo à 

pesquisa em materiais diversos, o debate em aulas expositivas dialogadas e o trabalho 

de criação. Espera-se com esse projeto uma participação ainda maior dos pais no 

trabalho desenvolvido na escola como também despertar nos alunos o gosto pela busca 

do conhecimento e a valorização da escola como um lugar de aprendizado e prática da 

cidadania.  Assim, acredita-se que eles possam, através da pesquisa e da reflexão, 

interpretarem melhor o estado em que vivem e descobrirem-se a si mesmos como 

diferentes e ao mesmo tempo iguais. Neste ano de 2018, teremos como tema principal “ 

A copa do Mundo”, onde os educandos deverão trabalhar o assunto proposto 

integralizando conteúdos à forma lúdica. O evento ocorrerá no 3º bimestre, do ano letivo 

corrente e acontecerá na própria escola.  

JUSTIFICATIVA  

A escola pública tem como uma de suas principais funções instrumentalizar o 

aluno para o exercício consciente da cidadania. Para isso, torna-se de fundamental 

importância o incentivo à pesquisa, à produção artística e intelectual e ao 

desenvolvimento da arte. É através dos trabalhos de prática esportiva, de pesquisa 

científica e de criação artística que o educando constrói seu conhecimento e descobre a 

relação teórica e prática desse conhecimento com o seu cotidiano, atribuindo significado 

a sua realidade e a questões existenciais mais profundas.  

 

OBJETIVOS GERAIS  
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  Desenvolver nos educandos e pais a concepção de uma escola pública como 

lugar de integração, desenvolvimento sócio–cultural, arte e conhecimento 

científico e humanístico, aproximando a comunidade da escola. 

  Integrar as diversas disciplinas que compõem o currículo escolar através de um 

trabalho que privilegie a interação entre elas na produção e aplicação prática dos 

conhecimentos adquiridos.  

  Incentivar o trabalho de pesquisa, a reflexão crítica na construção do 

conhecimento escolar do educando bem como da produção intelectual através da 

criação artística e do desenvolvimento da cidadania.  

  Promover a interdisciplinaridade e a união entre os professores.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  Estudar sobre personalidades importantes da história da humanidade e 

mostrar suas reais contribuições para as sociedades que viveram. 

  Compreender as particularidades da época em que viveu a personalidade.  

  Aprender sobre as formas de arte contemporâneas à personalidade bem 

como o estilo artístico predominante. 

  Destacar a organização político-social da época da personalidade.  

  Pesquisar a biografia da personalidade, seu estilo de vestir, suas frases e 

pensamentos marcantes.  

 Conhecer os estilos de dança e esportes da época da personalidade.  

 

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS 

 Os conteúdos abaixo devem ser trabalhados em todas as turmas, pois são 

referentes a todas as personalidades, de maneira geral.    

 

PROJETO APLICATIVOS 
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Professora coordenadora e supervisora: Lidiane Alice da Rocha Mendes  

Período de execução: 3º bimestre (após ExpoCEMI) e 4º bimestre Carga horária: 

02 aulas semanais Público alvo: alunos do terceiro ano  

APRESENTAÇÃO  

Os alunos de terceiro ano Profissional deverão desenvolver um aplicativo para 

celular de plataforma Android. Aquele será apresentado pelos discentes no final do 4º 

bimestre como forma de trabalho de conclusão de curso. Tendo como valor 5,00 pontos 

a serem atribuídos na disciplina de Linguagem e Técnicas de Programação Três – LTPIII 

daquele bimestre. Serão convidados os professores de informática para avaliarem o 

referido trabalho juntamente com a professora da referida disciplina.  Tendo em vista as 

constantes mudanças, demandas e avanços tecnológicos, poderá e deverá o presente 

projeto ser atualizado no que diz respeito ao tema; sem, entretanto, se desvirtuar de seus 

objetivos. O conteúdo a ser trabalhado no projeto deverá ser ministrado no decorrer do 

ano letivo vigente. Em relação atribuição de nota por parte de outros professores de 

terceiro ano, sugere-se que seja decidido em coordenação coletiva o percentual.   

JUSTIFICATIVA  

O Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – CEMI oferece o 

curso técnico: Técnico em Informática. Neste sentido faz-se necessário a implantação 

de um projeto específico de informática para não só avaliar como também incentivar os 

discentes a valorizar a construção do conhecimento tecnológico. Ocorre a necessidade 

de implantar tal projeto no CEMI como uma das formas de se obter o produto final de um 

aprendizado de 03 anos em linguagem de programação. Sabendo-se que nesta escola 

o aluno aprende lógica de programação no primeiro ano, linguagem C no segundo e 

linguagem Java no terceiro torna-se imprescindível que a culminância de tal construção 

de conhecimento se dê de forma prática.  Num mundo em que a tecnologia acompanha 

o adolescente diariamente faz-se necessário motivar este a utilizá-la amplamente e com 

responsabilidade social.  

OBJETIVO GERAL  
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Proporcionar aos alunos o aprendizado sobre desenvolvimento de um software 

aplicativo que poderá ser utilizado de forma real. Visando assim à consolidação do 

aprendizado em programação aplicado à prática.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Promover a prática intensiva de programação;   

 aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula e laboratório;  

 valorizar a criatividade dos estudantes;  

 aumentar o interesse dos alunos no aprendizado de programação;  

 valorizar a capacidade cognitiva e intelectual dos discentes;  

 preparar os alunos para a elaboração de um trabalho de conclusão de curso.  

METODOLOGIA  

As aulas serão ministradas pela professora da disciplina a qual trabalhará com a 

linguagem e ferramentas necessárias para desenvolvimento dos referidos aplicativos. 

Cabe ressaltar também que o conteúdo da disciplina de LTPIII estará todo voltado para 

o aprendizado do desenvolvimento destes. A aprendizagem envolverá: 

 Emprego de lógica de programação orientada a objeto e de linguagem de 

programação de alto nível Java.  

 Utilização de IDE  Eclipse e SDK Android (softwares para o desenvolvimento de 

aplicações para dispositivos móveis).  

 Sistema operacional Linux.  

 01 laboratório de informática com 21 computadores.  

 Pendrives para cópias de segurança – cada aluno providenciará o seu. 

 Apostila a ser baixada da internet pelos alunos  e que ficará disponível nas 

máquinas.  

 

 

 

AVALIAÇÃO  
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O referido projeto será avaliado pelos professores convidados de informática em 

conjunto com a professora da disciplina. Obedecendo aos critérios a serem 

estabelecidos por esta. A apresentação daquele ocorrerá no laboratório de informática 

número dois.    

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO  

Atividades 

Bimestres 1º 2º  3º 4º  

1. Exposição do conteúdo em sala e prática em laboratório;  

2.. Desenvolvimento do aplicativo por parte dos alunos;  

  A partir de 09/08  

3. Apresentação do projeto escrito e explicação do código fonte para a professora  

   04/12  

4. Apresentação externa para os professores avaliadores e avaliação  

   10 e 11/12  
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MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: Todas e todos somos responsáveis e provedores da 

paz.  

Élia Martins Oliveira Rachel Lenir Otoni Sampaio  

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  

Este Projeto Interventivo (PI) é destinado aos grupos de estudantes que possam 

assumir o papel de mediadores de conflitos dentro do Centro de Ensino Médio Integrado 

à Educação Profissional do Gama - CEMI. O objetivo principal é criar estratégias de 

mediação para solucionar problemas de violência física, verbal, moral e simbólica por 

meio de estratégias diferenciadas e da participação direta dos próprios estudantes, como 

sujeitos responsáveis pela promoção da paz e solução de problemas da escola. Esta é 

uma proposta de intervenção complementar, de inclusão pedagógica e de participação 

coletiva em ações solucionadoras dos conflitos entre alunos e alunos, alunos e 

professores, alunos e demais equipes escolares. O presente projeto anseia que todos 

os estudantes estejam sempre incluídos em todas as estratégias de resolução dos 

conflitos, ajustados, sempre que necessário, às suas especificidades. O 

desenvolvimento deste trabalho será uma prática educacional rica em possibilidades 

formativas pelo caráter que assume nos afazeres escolares, pois possibilita a 

participação, a reflexão e a intervenção na realidade com vistas a transformá-la, ao passo 

em que essa transformação possibilite a ação direta dos próprios alunos envolvidos com 

os problemas cotidianos de todos os tipos de violência. A intenção primeira deste projeto, 

portanto, é mostrar aos nossos estudantes que são eles também os responsáveis pela 

melhoria da nossa Educação e de vários outros problemas sociais. O PI do Cemi 

envolverá o planejamento coletivo, a partir de ações dinâmicas e flexíveis, oportunizando 

a adequação do ensino às dificuldades diárias da escola em lidar com o conflito. Assim 

sendo, desenvolvê-lo representará o investimento em ações diferenciadas com foco na 

aprendizagem significativa, contextualizada e prazerosa. Além disso, este PI articulará 

as diversas áreas de conhecimento, as diversas categorias da escola e os diversos 

espaços-tempos da instituição. O Projeto Interventivo do Cemi visa promover o repensar 
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de concepções e práticas pedagógicas, adequando-as à promoção das aprendizagens 

dos estudantes durante o curso do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional em 

Técnico em Informática. Deverá ser realizado considerando a diversidade do espaço, 

entendido como ambiente escolar e as peculiaridades das aprendizagens dos 

mediadores e de todos os estudantes envolvidos nas situações conflituosas. Esta 

proposição de Projeto Interventivo deve ser permanente na sua oferta e flexível no seu 

processo prático, sendo dinâmico e adaptável às mudanças que podem nos surpreender. 

É importante salientar que mesmo que o aluno seja atendido e trabalhado 

individualmente, o Projeto Interventivo se apresenta como outra estratégia de 

atendimento de complemento aos trabalhos da Orientação Educacional, principalmente, 

e de todos os outros conjuntos da instituição. Bem como coloca Villas Boas: “enquanto 

se desenvolvem as atividades de intervenção entre os estudantes, investigam-se as 

melhores estratégias de aprendizagem para cada um deles” (2010, p. 34). A proposta 

deste projeto é se integrar ao grupo de educadores e à todas as equipes da comunidade 

escolar que compartilham dos mesmos objetivos e interesses, ou seja, acabar com os 

problemas das “violências” em nossa escola, o CEMI.  

Os objetivos deste PI, além disso, vislumbra os registros de todas as ações 

pertencentes à construção do Projeto Interventivo. Serão realizados, portanto, os 

registros em um Portfólio das atividades desenvolvidas pelos estudantes. Toda a 

elaboração descrita abaixo contempla uma estrutura que consulte e insira o professor no 

processo do projeto e o oriente na dinâmica de atendimento aos estudantes. Além do 

grupo de professores, a família, a equipe gestora, coordenadores pedagógicos, 

orientação educacional, equipes de serviços gerais, secretaria e administrativo serão 

partes integrantes das ações principais deste PI. As etapas deste PI se dividem em: 

capacitação, debates, reuniões, palestras, plano de ações, entrevistas, dentre outros.  

Contextualização – Breve Diagnóstico da Realidade Escolar O CEMI (Centro de 

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional do Gama) atende a 480 alunos do 

ensino médio, sendo que, neste ano de 2014, há quatro turmas de 1º ano, quatro turmas 

de 2º ano e quatro de 3º ano. A escola é profissionalizante e existe processo seletivo 

todo final de ano para entrada de novos alunos e formação de novas turmas. A prova 

consta das seguintes disciplinas, Português, Matemática e Conhecimentos Gerais. Os 
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alunos saem da escola com o Ensino Médio mais o curso Técnico Em Informática. 

Durante os 1º e 2º anos, os jovens estudam de 7h30min às 17h55min, com horário de 

almoço entre 11h45min e 13h30min, na própria escola. No 3º ano, os estudantes 

estudam de 11h45min e 12h30min e no período vespertino realizam estágio obrigatório 

de 200 horas. Os jovens são provenientes não só do Gama, mas de várias cidades e do 

entorno, escolas públicas e particulares. A maior parte participa do processo seletivo por 

opção própria e outra parte por influência dos pais. A escola oferece café da manhã, 

lanche, almoço e lanche da tarde. Não existe na escola espaço para descanso, portanto, 

os alunos descansam no chão, nos corredores, no pátio ou nas próprias salas, quando 

há tempo.  Como a coordenação coletiva é realizada às quartas-feiras, no período 

vespertino, os alunos não têm aula durante este período. São realizados vários projetos 

durante todo o ano letivo do CEMI: Projeto de Dança “Sarau”, “Projeto de Saída de 

Campo para Pirenópolis”, “Projeto de Saída de Campo para Chapada dos Veadeiros”, 

“Projeto de Saída de Campo para o Museu do Cerrado em Goiânia, Projeto de discussão 

sobre um novo modelo de Educação “Pedagogia das Virtudes”, Projeto de Consciência 

Negra “Cemi, Curta Consciente”, “Projeto Empresa”, Projeto Diversidade e Projeto de 

Iniciação Científica “EXPOCEMI”. A EXPOCEMI, em particular, envolve todos da escola, 

cada profissional orienta cerca de quatro grupos com projetos de Iniciação Científica, em 

todas as áreas do conhecimento, e esses trabalhos são apresentados numa Feira na 

escola depois de 6 meses de trabalhos. Muitos desses trabalhos são levados para Feiras 

fora da escola também. A Equipe tem que trabalhar com a complexidade e necessidades 

específicas da escola, sem deixar de lado a formação integral e cidadã dos alunos.  

IDENTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA  

Sabemos que os conflitos, se não resolvidos e se não são transformados na sua 

vertente positiva, provocam mal estar, ambientes conturbados, situações desgastantes 

que conduzem unicamente à desmotivação e aos processos violentos ainda maiores. O 

que se percebe ao pesquisar os registros escolares é a falta de opção de ação dos 

educadores, culminando em encaminhamentos e sanções que buscam a restrição de 

direitos como forma de punir alunos tidos como “agressores e indisciplinados”. 

Considerando que as punições são dadas de forma muito variável e subjetiva, o que 

prepondera é o poder do educador sobre o estudante. Identifica-se uma situação na qual 
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a possibilidade de legitimar e compreender o que gera o conflito no individuo é negada, 

assim como também é negada a oferta de outras ações possíveis, além da violência, 

quando surge uma situação conflituosa. Muitas vezes, as soluções imediatas não 

resolvem o problema a longo prazo, aliás, geralmente, estes problemas retornam com 

peso bem maior.  

A falta de uma metodologia comum de resolução de conflito nas escolas gera uma 

convivência escolar baseada na punição de casos que fogem ao desejável, constituindo-

se como uma situação-problema que pode ser amenizada ou eliminada a partir da 

reflexão e capacitação para se conseguir atuar de forma efetiva na construção da cultura 

de paz no CEMI e em todas as escolas.  

JUSTIFICATIVAS 

Na história da humanidade, o indivíduo sempre conviveu com o conflito. Embora 

seja um processo contínuo e necessário, suas consequências geram transtornos em 

todos os segmentos sociais existentes. A possibilidade de conflito existe em qualquer 

reunião de pessoas, o conflito surge da diferença de opiniões e divergências de 

interpretações. Dentro das Instituições de Ensino, observam-se vários focos de conflitos, 

por diversos motivos, mas, principalmente, pelas diferenças individuais das pessoas que 

a compõem, assim como as divergências de opiniões. A mediação de conflitos em 

contexto escolar - mas especificamente em sala de aula - é uma técnica que mostra ser 

bastante adequada para minimizar e/ou solucionar a maioria dos problemas escolares. 

A Escola como Instituição Social que reúne diferentes indivíduos é palco de muitas 

situações conflituosas. Conforme Abramovay et al. dentre as situações problemáticas 

mais recorrentes estão: comportamento agressivo (verbal, físico, moral e simbólico) dos 

alunos, desrespeito e indisciplina. Estas situações conflituosas que ocorrem no ambiente 

escolar desgastam as relações interpessoais e afetivas entre professores-alunos, 

alunos-alunos e pode prejudicar a formação escolar dos estudantes, já que dificulta o 

processo de ensino-aprendizado ou leva a evasão escolar, assim como gera processo 

de adoecimento emocional dos professores que se sentem refém da violência. Pensando 

neste problema, é necessária a utilização de técnicas bem elaboradas para a resolução 

de conflitos no ambiente escolar, tendo como ponto de partida a mediação. Sobre a 

importância da mediação, Ortega e Del Rey (2002) concordam que a escola é um cenário 
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público, submetido às normas sociais e jurídicas de direitos dos alunos, e são os 

docentes e os agentes educacionais vinculados aos estabelecimentos escolares quem 

deve dar conta de todo o processo de intervenção educacional, nesse sentido, a 

mediação escolar é uma delas. Todo esse contexto revela a importância de se preparar 

mediadores de conflitos capazes de enxergar e explorar o lado positivo do conflito, 

revertendo-o positivamente, fazendo uso de técnicas de negociação e mediação, a fim 

de que os estudantes aprendam a solucionar os problemas interpessoais a partir do 

diálogo e não da agressão. Portanto, a presente proposta de intervenção justifica-se pela 

necessidade de existirem mediadores de conflitos, que exercitem técnicas de escuta 

ativa, habilidades cognitivas e de assertividade. Entendendo que lidar com conflitos 

implica diretamente em legitimar as características individuais de cada um, sua história 

de vida e oferecer recursos de superação. Para tanto, é essencial um processo de 

formação que enfatize a necessidade de imparcialidade na mediação, ou seja, preparar 

estudantes para situações em que ainda que uma das partes pareça culpada é essencial 

que sua postura seja isenta. Enfim, esse projeto interventivo justifica-se pela 

necessidade de abertura de espaço reflexivo e formativo, de técnicas de mediação de 

conflito baseados no diálogo, com a finalidade de não só melhorar a convivência escolar, 

mas também potencializar a construção de uma sociedade que conviva em uma Cultura 

de Paz.  

POPULAÇÃO ALVO 

A população alvo constitui-se da Equipe Gestora, dos Professores e Alunos e 

servidores em geral e familiares dos estudantes do Centro de Ensino Médio Integrado – 

CEMI.  

OBJETIVOS  

Objetivo Geral:  

 Propiciar aos alunos do CEMI subsídios para que possam atuar, de forma 

sistematizada, como mediadores em situações de conflitos, visando uma 

transformação positiva dos comportamentos agressivos ou inadequados 

no cotidiano escolar.  
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Objetivos Específicos:  

 Contribuir para a melhoria da autoestima do educando, possibilitando uma melhor 

intervenção na mediação de conflitos;  

 Reconhecer a escola como espaço legítimo de diálogo, cooperação mútua, de 

entendimento e como instrumento de transformação nas relações; 

 Discutir técnicas para mediação e intervenção de conflitos, salientando a 

importância dos valores éticos para a valorização da paz.  

 

METODOLOGIA  

O presente projeto interventivo tem como foco principal a capacitação de alguns 

alunos em mediação de conflito e abertura de espaço de diálogo e reflexão sobre 

possibilidades de ações não violentas frente às situações conflituosas. Dessa forma, 

estão previstas fases de multiplicação, capacitação, sensibilização e acompanhamento 

das mediações de conflitos. Segue descrição das etapas:  

1ª Etapa: Mobilização para Realização do Projeto na Escola: Com o objetivo de 

expor o projeto interventivo e iniciar uma mobilização acerca do tema, será realizada 

uma apresentação para a equipe escolar em momento e espaço especial, de modo que 

toda a comunidade do CEMI receba o projeto como um trabalho transformador e parte 

integrante ou indispensável do cotidiano da escola. Desta maneira, almeja-se uma 

abertura simbólica do projeto, com algumas falas, palestras e participação de toda a 

comunidade. Este momento, aliás, poderá ser congregado a uma reunião bimestral de 

pais, mães e responsáveis, para que a família também se envolva ou, pelo menos, tenha 

ciência das ações de prevenção e intervenção na violência física, moral, psicológica e 

verbal ocorridas no CEMI. A segunda ação dessa etapa será a realização de enquete na 

escola. Para tanto, será aplicado um questionário, objetivando recolher informação sobre 

o que o público-alvo pensa sobre os conflitos e as possibilidades de mediação.  

2ª Etapa: Diálogos e Capacitações de Multiplicadores em Mediação de Conflito: 

Com o objetivo de preparar os membros do grupo interventivo para multiplicar uma 

metodologia de resolução de conflitos serão realizadas conversas, debates, orientações 

em grupos de estudantes que se destacam pelo perfil de liderança e popularidade; por 
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turmas; e com alguns alunos e alunas que assumiram no início do ano letivo o papel de 

representantes de turma ou cargos no Grêmio Estudantil. Esses momentos serão 

efetivados em horários vagos, isto é, nos espaços em que algum professor ou 

professora, porventura, não esteja na escola para ministrar sua aula. Também se tem a 

intenção de trabalhar com a capacitação em dias em que a instituição não funcione em 

seu horário comum, isto é, dias em que eventos, provas etc. deixem alguns estudantes 

ociosos enquanto outros realizam atividades. Esses estudantes serão convidados a 

assumirem grupos de mediação na sala de aula e também em toda a escola. Será 

requisitado destes grupos a produção de um portfólio com informações sobre as 

principais estratégias de mediação dos grupos, o registro das ações, a evolução de seus 

trabalhos. O portfólio deverá ser apresentado todos os meses e no final de todo ano. O 

portfólio permitirá a visualização de todo o processo desenvolvido. Será um instrumento 

de avaliação do projeto, porque constatará o desenvolvimento do trabalho e as 

mudanças ocorridas ao longo do processo e o repensar do trabalho enquanto ele se 

desenvolve. Aos professores, possibilitará o trabalho integrado, o acompanhamento das 

ações dos mediadores e, ainda, a apropriação das atividades em andamento pelos 

professores que ingressam durante o ano letivo. Além de contribuir para o 

acompanhamento pela família e os alunos das atividades desenvolvidas e progressos 

alcançados.  

3ª Etapa: Diálogos e Conexão das partes envolvidas Esta etapa perpassa todas 

as outras e visa vincular professores e professoras, Equipe Gestora, Coordenação 

Pedagógica, família, equipes da secretaria, administrativo, limpeza e da cozinha, sobre 

como acompanhar, orientar, colaborar com as ações de mediação efetivadas pelos 

próprios estudantes. Sendo assim, nas Coordenações de área e geral, e em momentos 

de reunião extraordinária com todas as equipes, serão trabalhadas a contribuição 

frequente e o acompanhamento diário das mediações. As principais intenções desta 

etapa são:  

 Apontamento das necessidades dos estudantes por eles e 

por aqueles que convivem de perto com eles;  

 Busca por sugestões de estratégias;  

 Colaboração na definição e efetivação dos objetivos;  
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 Sugestão de novas estratégias;  

 Organização do espaço/tempo na escola;  

 Acompanhamento do desempenho dos estudantes;  

 Colaboração na realização do diagnóstico inicial;  

 Estabelecimento de contato com a família junto com a equipe 

pedagógica;  

 Colaboração na definição de estratégias que possam 

contribuir para a autoimagem positiva dos estudantes;  

 Colaboração no planejamento do Projeto Interventivo (PI);  

 Encaminhamento do PI e demais documentos solicitados à 

DRE; 

 Diagnóstico da evolução das ações no cotidiano escolar;  

 Acompanhamento da realização do PI e realização das 

intervenções necessárias (pedagógicas, materiais, espaços, 

parcerias etc.).  

4ª Etapa: Refletindo sobre os Conflitos e a Mediação de Conflitos: Realização de 

oficinas, palestras, debates e conversas com todos os alunos (não só os mediadores) 

para tratar do tema da agressividade, da violência, do bullying, do preconceito, da 

intolerância, dentre outros. O objetivo desta ação é legitimar a raiva, a frustração, entre 

outras, como emoções válidas, e conversar sobre possibilidades, além da agressão, para 

solucionar os conflitos que surgem com essas emoções. Além disso, visase descontruir 

a percepção de que determinadas características físicas, regionais; diferenças de 

personalidade, de gênero, de estilo etc. podem justificar práticas de violência física, 

moral, psicológica ou simbólica. Realização de palestras para os pais, mães e 

responsáveis sobre agressividade e a importância do diálogo com seus filhos. 

Conscientização quanto ao perigo das discriminações raciais, de gênero, regionais, 

dentre outras.  

 

5ª Etapa: Avaliação do trabalho 
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Realização de encontro com os capacitados em Mediação de Conflito para debate 

sobre dificuldades na aplicação da metodologia, avaliação e renovação de ações de 

acompanhamento as quais não tiveram êxito.  

CRONOGRAMA 

Para que o projeto tenha início, desenvolvimento, encerramento e possa ser 

reaplicado, há uma previsão de que ele dure perpetuamente, que faça parte do Projeto 

Político Pedagógico da escola. Para tanto, considera-se que ele perdure em todo o ano 

letivo, sendo organizado no início do ano, dentro do calendário escolar.  

 

BIBLIOGRAFIA  

ABRAMOVAY, Mirian; CUNHA, Anna Lúcia; CALAF, Priscila Pinto. Revelando tramas, 

descobrindo segredos: violência e convivência nas escolas. Rede de Informação 

Tecnológica Latino-americana – RITLA, Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal – SEEDF, 2009. ORTEGA, R. & DEL REY R. Estratégias Educativas para a 
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PROJETO MONITORIA ESCOLAR 
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AUTOR:FRANCIDALVO SILVA DE AGUIAR  

 

OBJETIVO GERAL  

 Implantar a monitoria para os estudantes dos três níveis do ensino médio com a 

finalidade de melhorar a qualidade da aprendizagem nas disciplinas de Matemática e 

Física, incluindo alunos monitores do 3º ano e Educadores Voluntários Sociais do ensino 

médio sob a supervisão e orientação do professor responsável, promover a integração 

dos alunos e elevar o nível de conhecimento, buscando o nivelamento das turmas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Colaborar com a elevação do nível do ensino de Matemática e Física, aproveitar 

melhor o tempo de estudo na escola, favorecer a heterogeneidade da sala a favor da 

aprendizagem. Para os alunos monitores, aprofundar a compreensão dos conteúdos e 

desenvolver competências de relacionamento pessoal e comunicação.    

TEMPO ESTIMADO  

 Compreende um ano letivo, acontecendo no período vespertino, na terça-feira, 

no horário de 13h 30min até as 14h 30 min.  

RECURSOS UTILIZADOS NO PROJETO:  

Sala de aula, quadro branco e pincel para aula expositiva, multimídia, listas de 

exercícios, vídeos e livro didático.  

DESENVOLVIMENTO 

1ª etapa: Divulgação e Inserção no PPP A inserção do projeto no PPP da escola, 

garante-se a aplicação e a continuidade da prática do mesmo. A divulgação acontecerá 

por intermédio do professor responsável pelo projeto juntamente com o corpo docente, 

orientação educacional e monitores.  

2ª etapa: Escolha dos monitores Após a divulgação do projeto, abre-se a inscrição 

para alunos monitores, que serão escolhidos pelo professor responsável, através de 
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entrevista, que compreende saber a disponibilidade do mesmo e a afinidade com os 

temas que serão tratados na monitoria.  

3ª etapa: Implementação das atividades de monitoria Nesta etapa, o professor 

responsável pelo projeto, juntamente com os monitores, colocar-se-ão à disposição dos 

alunos interessados em participar da monitoria em sala, horário e dia estabelecidos, com 

a finalidade de auxiliar os mesmos nas suas dificuldades, com conteúdos básicos de sala 

de aula e de avaliações, resolução de exercícios e esclarecimentos de dúvidas.  

RESULTADOS ESPERADOS:  

Espera-se um melhor aproveitamento e desenvolvimento dos alunos nas aulas de 

Matemática e Física, melhores resultados de aprendizagem nas avaliações e atividades 

pedagógicas, visando a uma maior interação aluno/aluno e professor/aluno no ambiente 

escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO OFICINA DE XADREZ 
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AUTOR: Prof. Me. GETÚLIO DIAS MALVEIRA  

 

OBJETIVO GERAL  

 Implantar a oficina de Xadrez para os estudantes dos três níveis do ensino médio 

com a finalidade de incrementar habilidades necessárias ao aprendizado (atenção, 

raciocínio lógico, imaginação e criatividade), incluindo alunos monitores do 3º ano e 

Educadores Voluntários Sociais do ensino médio sob a supervisão e orientação do 

professor responsável, promover a integração dos alunos. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Incrementar a integração entre os alunos dos três níveis do Ensino Médio; 

 Colaborar no desenvolvimento de habilidades intelectuais;  

 Incentivar comportamentos academicamente desejáveis como respeito, 

paciência e atenção;  

 

TEMPO ESTIMADO   

Compreende um ano letivo, acontecendo no período vespertino, na terça-feira, no 

horário de 13h 30min até as 14h 30 min. 

 

 RECURSOS UTILIZADOS NO PROJETO: 

 Laboratório de Ciências;  

 Tabuleiros de Xadrez;  

 Relógios de Xadrez; 

 Livros de Xadrez  

DESENVOLVIMENTO 

 1ª etapa: Inclusão no projeto político-pedagógico (PPP) e divulgação A inserção 

do projeto no PPP da escola, garante-se a aplicação e a continuidade da prática do 
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mesmo. A divulgação acontecerá por intermédio do professor responsável pelo projeto 

juntamente com o corpo docente, orientação educacional e monitores.  

2ª etapa: Escolha dos monitores Após a divulgação do projeto,  abre-se a inscrição 

para alunos monitores, que serão escolhidos pelo professor responsável, através de 

entrevista, que compreende saber a disponibilidade do mesmo e a afinidade com os 

temas que serão tratados na monitoria.  

3ª etapa: Implementação das atividades da oficina Nesta etapa, o professor 

responsável pelo projeto, juntamente com os monitores, abrirá inscrições para a oficina 

tanto para alunos que já conhecem o xadrez quanto para aqueles que desejam aprender 

ou incrementar suas habilidades no jogo.  

RESULTADOS ESPERADOS:  

Espera-se um incremento na atenção e concentração dos alunos nas atividades 

escolares, melhora nas relações dos alunos com os demais e incremento no 

desempenho escolar, especialmente nos componentes curriculares que mais exigem 

raciocínio lógico.  

BIBLIOGRAFIA  

TIRADO, Augusto C. S. B. Meu primeiro livro de xadrez. Curitiba: 2003. LASKER, 

Edward. ChessStrategy, 1915.  
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CEMI, CURTA CONSCIENTE! 

Rachel Lenir Otoni Sampaio  

 

INTRODUÇÃO  

Dentro dos cinco séculos da história brasileira a consubstanciação ou 

enraizamento de africanos/as e de seus/uas descendentes foi sendo consolidada nos 

mais diversos aspectos da sociedade. A influência africana na cultura brasileira foi, cada 

vez mais, recebendo reconhecimento e, hoje, nossa sociedade já é capaz de admitir a 

impossibilidade de se falar (honesta e verdadeiramente) da cultura brasileira sem 

mencionar as matrizes africanas que a compõe. Através de um esforço nacional, 

sobretudo, dos movimentos sociais negros ou de ativistas e pesquisadores, esse 

reconhecimento tem ganhado foco nas últimas décadas e exigido a revisão da história 

brasileira e inclusão dos/as negros/as em todas as esferas da sociedade. Para legitimar 

e efetivar essas reivindicações, a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, reforça e respalda 

o reconhecimento, revisão e inclusão dos negros e negras na história brasileira, ao tornar 

obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira (BRASIL, 2003, Art. 26) nas 

grades curriculares dos ciclos fundamental e médio, ministrados nas redes oficiais e 

públicas do país.  A partir de 2003, então, a legislação outorga a inclusão ao conteúdo 

programático da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura 

negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição 

do povo negro nas áreas social, econômica e políticas pertinentes à História do Brasil 

(BRASIL, 2003, Art. 26 § 1o) e a inclusão, no calendário escolar, do dia 20 de Novembro, 

aniversário de morte de Zumbi dos Palmares (1695), como “Dia Nacional da Consciência 

Negra”. É com base na Lei 10.639 e com suporte institucional do compromisso com a 

justiça, o respeito e valorização da diversidade étnica e racial do Brasil que o Centro de 

Ensino Médio Integrado do Gama (CEMI) criou um projeto voltado à “Consciência Negra” 

e ao mesmo tempo à sua característica singular (já citada aqui no Projeto Político 

Pedagógico) de Ensino tecnológico integrado ao Ensino regular. O projeto em questão 

recebeu o nome de Cemi, Curta Consciente.  De um lado, a produção de vídeos de curta-

metragem estimulando o aprofundamento das habilidades em informática e tecnologias 
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gerais, de outro lado, o conteúdo dos filmes pautados, exclusivamente, na “afro-

brasilidade” de forma interdisciplinar.  

JUSTIFICATIVA  

A necessidade de se abordar e trabalhar criteriosamente na Escola Pública a 

“afro-brasilidade” por meio de vídeos se justifica, em primeiro lugar, pela promoção de 

uma parcela significativa da população brasileira, mais precisamente 45% da demografia 

nacional – o país com maior população de origem africana fora da África (ONU, 2001). 

Traduzir essa indigência em projetos pedagógicos os quais não só desconstruam valores 

discriminatórios e racistas, mas que também considerem o perfil contemporâneo de 

alunos e alunas componentes da chamada “sociedade semiúrgica” (KELNNER, 2005), 

representa a aliança entre o conhecimento da verdadeira história brasileira com as 

características peculiares de jovens que agora se definem em novas formas de 

aprendizado. Jovens pertencentes à “sociedade semiúrgica” e à “sociedade do 

espetáculo” priorizam a percepção, o sensitivo, a forma e o concreto como maneiras de 

se entender o mundo (PEREZGOMES, 2001).  A produção de filmes sobre a 

“Consciência Negra”, portanto, se fundamenta pela ressignificação reflexiva dos saberes 

(SOBRINHO, 2010) e o respeito ao novo perfil de estudante cujo aprendizado tem grande 

envolvimento com as linguagens e narrativas de caráter virtual e tecnológico. 

Obviamente, uma tarefa como essa não constitui desafio fácil de ser efetivado, o que 

requer tempo e processos de discussão. Por isso, a equipe de professores/as, 

coordenadores/as e direção do CEMI percorreu um grande debate e negociação no 

“coletivo” para que o projeto chegasse a este PPP. Tendo surgido da sugestão do 

professor Edson Garcia de Oliveira sobre todas as séries e turmas da Escola prepararem 

vídeos através de celulares com enfoque no meio ambiente, a ideia se propagou e sofreu 

múltiplas transformações. Depois de muitas ponderações e conversas, decidiu-se, por 

fim, pela proposta de se trabalhar curtas-metragens durante o 3º e 4º bimestre do ano 

letivo. A estreia do projeto se deu no ano de 2011 e desde lá recebeu algumas mudanças. 

Em 2014, o projeto permanece com os mesmos objetivos, mas a metodologia sofreu 

alterações necessárias.  

OBJETIVOS  
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O objetivo geral deste projeto se fundamenta na intenção de aplicar métodos, 

técnicas e recursos para criação de vídeos os quais consigam informar produtores e 

telespectadores sobre questões gerais da afro-brasilidade e entrelaça-las ao 

desenvolvimento de habilidades tecnológicas voltadas ao perfil e realidade cognitiva 

dos/as jovens estudantes contemporâneos/as.  Junto a esse objetivo geral, procura-se, 

de forma mais específica, possibilitar a desconstrução de ideias preconcebidas sobre a 

cultura afro-brasileira; valorizar iniciativas de inclusão, dando visibilidade às ações 

afirmativas já promovidas pela sociedade; operar a valorização e preservação do 

patrimônio cultural afro-brasileiro; ampliar o conhecimento e a compreensão sobre a 

história dos/as afrodescendentes e a história da África; implementar de forma abrangente 

a Lei 10.639; relacionar e adequar o tema da “Consciência negra” às diversas disciplinas 

do currículo regular e do tecnológico; agregar conteúdo às condições de aprendizado da 

aluna e aluno informatizado, tecnológico, multi-identitário, dinâmico e complexo.  

METODOLOGIA  

Para se alcançar os resultados previstos pelos objetivos, é fundamental traçar a 

maneira pela qual se concretizarão as tarefas de acordo com o tempo a ser dedicado ao 

projeto. Neste sentido, o esquema de execução se dará pela seguinte divisão de etapas 

de trabalho:  

 Definição dos/as orientadores/as e coorientadores/as e definição do 

subtema de cada turma: O planejamento entre os professores e 

professoras da área de Humanas se iniciará no 1º bimestre, o trabalho com 

as turmas começará no 3º e a culminância no 4º bimestre. Somente as 

turmas de 2º anos do CEMI produzirão os vídeos e cada uma delas ficará 

responsável por um subtema da Consciência Negra. Cada professor/a das 

Ciências Humanas orientará uma turma e os/as demais professores/as do 

CEMI serão distribuídos/as de forma igualitária como coorientadores/as, 

respeitando-se a distribuição equitativa de professores/as de todas as 

áreas para todas as turmas. O grupo de orientador/a e coorientadores/as 

deverá se aprofundar no subtema para apoiar a turma pela qual são 

responsáveis;  
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 Definição dos grupos e estudos prévios: Neste momento, cada grupo 

começará a se associar e buscar contextos, tópicos, 

acontecimentos, argumentos e conjunturas específicas para 

direcionamento dos seus vídeos. Essa etapa se guiará pela leitura e 

conhecimento amplo sobre a afro-brasilidade antes da escolha 

definitiva do assunto formador de cada filme. Embora essa escolha 

seja de responsabilidade dos/as próprios/as alunos/as, haverá, 

durante 1 mês, a exigência da entrega semanal de resenhas e 

fichamentos de materiais diversificados, como textos, músicas, 

imagens, reportagens e vídeos sobre a “Consciência Negra”. Os 

materiais serão recomendados pelos/as professores/as e, em 

alguns momentos, sugeridos pelos/as próprios/as alunos/as;  

 Elaboração do roteiro: Com os grupos preparados, se permitirá que 

cada grupo escolha a forma como tratará o subtema de sua turma, 

o que falar e como falar, ou melhor, como farão o seu “recorte” 

particular. Um “passo a passo” para elaboração do roteiro será 

oferecido pelos/as professores/as para que todos/as façam o 

detalhamento das cenas e minúcias da produção do curta. Os 

roteiros devem ter “introdução, desenvolvimento e conclusão”, isto 

é, a estória a ser contada deve ter nexo. Antes da versão final, os 

roteiros serão corrigidos, no mínimo, 2 vezes. Os grupos poderão 

escolher entre 3 categorias:  ▪ Ficção: Narrativa imaginária, irreal, ou 

referência às obras (de arte) criadas a partir da imaginação. Obras 

ficcionais podem ser parcialmente baseadas em fatos reais, mas 

sempre contêm algum conteúdo imaginário. No cinema, ficção é o 

gênero que se opõe a documentário; ▪ Documentário: É um gênero 

cinematográfico que se caracteriza pelo compromisso com a 

exploração da realidade. Pode, também, significar uma prova da 

“verdade”. É a tentativa de respeito ao concreto, à estória mais perto 

do que realmente ela é. Não pode haver invenções contadas e nem 

situações sem comprovações. Encenações, cenários, imaginações 

não cabem na narrativa do documentário; ▪ Animação: refere-se ao 
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processo segundo o qual uma estória é contada a partir das cenas 

criadas por computação gráfica, ou fotografia de imagem 

desenhada, ou desenhos sozinhos. Não há seres vivos atuando no 

filme e todos os contextos são desenhados ou criados;  

 Execução do roteiro e produção do vídeo: Com os roteiros prontos, 

os grupos já estarão preparados para a produção dos curtas. Ficará 

à cargo de cada grupo o aparelhamento total dos vídeos e a parte 

prática do filme. Os vídeos deverão, obrigatoriamente, ter filmagem 

de cenas, mesmo que em alguns momentos sejam incluídas 

imagens e vídeos de outros produtores (respeitando-se as 

referências). Vídeos com slides não serão aceitos. A filmagem 

poderá ser feita em locais diferentes e com atores/atrizes 

distintos/as, ou melhor, com pessoas fora do grupo e/ou de fora do 

espaço da Escola. É de suma importância que os/as participantes 

os/as quais possuem falas tenham boas dicção e articulação na 

comunicação para que não se comprometa a escuta e compreensão 

das mensagens e conversas;  

 Edição dos vídeos: Haverá a parte de “acabamento” do vídeo antes 

da apresentação. É neste momento em que se cria o título, faz-se 

as legendas (de preferência em fonte amarela, letra padrão e com 

tempo da escrita compatível com o tempo das falas), a revisão 

ortográfica, a revisão das imagens e do áudio, a inclusão de sons e 

imagens, o corte de cenas dispensáveis, os acertos do limite de 

tempo mínimo e máximo (30 segundos e 6 minutos), a inclusão da 

narrativa (se houver) e a criação dos créditos. Os créditos devem 

seguir o esquema seguinte:  ▪ Ordem de apresentação no início: 

nome do projeto em que o vídeo foi feito “Cemi, Curta Consciente – 

2014”, nome completo e logo da escola em que o projeto acontece, 

nomes completos e logos dos/as patrocinadores/as, nome completo 

e logo da produtora do filme (se houver), título; ▪ Ordem no final do 

filme: FIM; nome completo, série, número na chamada dos/as 

componentes do grupo, endereço de email; nome do/a orientador/a 
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e coorientadores/as; nome completo do elenco; nome completo de 

todas as pessoas que trabalharam detrás das câmeras 

(diferenciando diretor/a, produtor/a, roteirista etc.); referências 

bibliográficas da pesquisa; referências às imagens e músicas que 

não são de autoria do grupo; nome completo, endereço, e-mail e 

contato da escola em que o projeto se realiza; 

  Mostra dos Curtametragens “Cemi, Curta Consciente”: A mostra 

acontecerá no dia 24/11/2018, durante o quarto bimestre letivo. Será 

apresentada em, mais ou menos, 5 salas da escola, concomitante 

às 4 ou 5 oficinas as quais também estarão acontecendo em outras 

salas. No final da mostra, haverá apresentações no pátio da escola 

e uma feijoada será servida no horário do almoço. A feijoada será 

feita a partir da doação de toda a comunidade escolar. Embora só 

estudantes dos 2º anos produzirão os vídeos, toda a escola 

participará da mostra e o grupo de docentes da área de Humanas 

se comprometerá em envolver as turmas de 1º e 3º anos com 

trabalhos de redação, resenhas dos vídeos da mostra etc.  

  Avaliação/Pontuação- Ficha de acompanhamento da orientação 

durante o processo.(grupo de humanas) - sugestão Falta anexar 

ficha de avaliação. ATIVIDADES/TEMPO 1° quizena de Agosto 2° 

quizena de Agosto 1° quizena de Setembro 2° quizena de Setembro 

1° quizena de Outubro 2° quizena de Outubro 1° quizena de 

Novembro 2° quizena de Novembro Definição dos/as 

orientadores/as e coorientadores/as e definição do subtema de cada 

turma X        Definição dos grupos e estudos prévios X XX      

Elaboração do Roteiro    X X    Execução do roteiro e produção do 

vídeo      X X  Edição dos vídeos       X  Mostra         X 
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FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - FIC 

 

ELABORAÇÃO:  

1- Dados de Identificação   

Denominação do curso: FIC-Assistente de Recursos Humanos Local de oferta: 

Centro de Ensino Médio Integrado do Gama Modalidade: Presencial Turno(s) de oferta: 

Vespertino. Carga horária total: 210 horas  

 

Equipe Diretiva:    Carlos Lafaiete Formiga Menezes  

                              Antônio Adriano Teixeira 

Andréa Alexandra de S. Oliveira Sá  

Rosângela de Souza Dias  

 

CURSO FIC EM ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS  

 

Dados Gerais da Oferta Razão Social: CEMI – CENTRO DE ENSINO MÉDIO 

INTEGRADO DO GAMA Endereço: EQ 12/16 ÁREA ESPECIAL SETOR OESTE GAMA 

– DF Telefone: (61) 3901–8293 (61) 3901-8078 e-mail cemi.cregama@gmail.com Site 

www.cemi.com.br Etapa/Modalidade Educação profissional integrada ao ensino médio  

 

HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÕES  

Habilitação: FIC – Assistente de Recursos Humanos Carga Horária Total: 210 horas   

 

 

DENOMINAÇÃO  
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CURSO FIC EM ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS  

REGIME DE MATRÍCULA SEMESTRAL  

 

1. JUSTIFICATIVA  

O CEMI-GAMA é uma instituição de ensino vinculada a Secretaria de Estado de 

Educação e Esporte do Distrito Federal que tem como objetivo oferecer educação 

pública, gratuita e de qualidade, buscando o desenvolvimento social, tecnológico e 

econômico do Distrito Federal e da região do entorno. Visando atender a demanda local 

e regional é que propomos o curso FIC (Formação Inicial e Continuada) de Assistente 

de Recursos Humanos. Este curso aparece como uma opção para a formação de mão 

de obra para atuação nas instituições públicas e privadas. A carência de mão de obra 

qualificada, a valorização dos recursos humanos por parte das organizações, o 

entendimento que as pessoas (funcionários) formam o principal recurso das empresas 

públicas ou privadas e a crescente demanda do mercado de trabalho por esse 

profissional justificam a oferta do curso de formação inicial em Assistente de Recursos 

Humanos. Tendo em vista uma capacitação inicial a indivíduos portadores de certificado 

do ensino fundamental, que habitam a região do DF e/ou Entorno, sejam elas pessoas 

de baixa renda, que estejam fora do mercado de trabalho e/ou tenham interesse em 

conhecer ou se capacitar a uma nova profissão o CEMI-GAMA se propõe, a formar 

profissionais capazes de realizar atividades de Assistente de Recursos Humanos, de 

forma a contribuir para o desenvolvimento de ações tecnicamente corretas nos 

processos do departamento de pessoal das instituições publicas, privadas ou mista desta 

região. Assim, o CEMI-GAMA propõe-se a oferecer o curso de formação inicial e 

continuada em Assistente de Recursos Humanos, na modalidade presencial, por 

entender que estará contribuindo para a elevação da qualidade dos serviços prestados 

à sociedade, formando o Assistente de Recursos Humanos, através de um processo de 

apropriação e de produção de conhecimentos científicos e tecnológicos, capaz de 

contribuir com a formação humana integral e com o desenvolvimento socioeconômico da 

região articulado aos processos de democratização e justiça social.  
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2. OBJETIVOS  

Formar profissionais capazes de desempenhar funções de apoio administrativo e 

operar sistemas de informações gerenciais na área de recursos humanos.  

 

2.1. Objetivos Específicos  

 Formar profissionais para atuar como auxiliar na execução dos processos 

da área de Recursos Humanos;  

 Executar rotinas de processos administrativos do setor de Recursos 

Humanos de uma empresa;  

 Realizar atividades de apoio ao planejamento, execução, avaliação e 

controle dos processos de recrutamento e seleção, treinamento e 

desenvolvimento, avaliação de desenvolvimento, avaliação de 

desempenho, progressão funcional, cargos, salários e benefícios; 

 Capacitar profissionais na edição de texto, planilhas eletrônicas e 

apresentações em diapositivos.  

 

3. REQUISITOS PARA INGRESSO NO CURSO  

O curso FIC em Assistente de Recursos Humanos, na modalidade presencial, é 

destinado a estudantes da rede publica e/ou privada, alem de trabalhadores com ensino 

fundamental completo ou ensino médio incompleto. A matrícula inicial será efetuada 

através de inscrições abertas aos interessados, e caso o número de inscritos ultrapasse 

o número de vagas disponíveis, o candidato será submetido a processo seletivo através 

de sorteio. Este será realizado no pátio do CEMI, no dia posterior ao ultimo dia de 

inscrição, no período vespertino.  

 

3.1. Documentação Necessária Para Matrícula  

1. Histórico escolar do Ensino Fundamental (original); 

2. Título do Eleitor (fotocópia legível, para maiores de 18 anos);  
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3. Comprovante de quitação do serviço militar (fotocópia legível, para maiores de 18 anos 

do sexo masculino);  

4. Carteira de Identidade de estudante (fotocópia legível);  

5. CPF do estudante e responsável; (fotocópia legível) 6. Comprovante de residência; 

(fotocópia legível)  

7. 2 fotos 3x4.  

 

4. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO DO CURSO  

O concluinte do Curso de Formação Inicial em Assistente de Recursos Humanos, 

oferecido pelo CEMIGAMA, deve apresentar um perfil que o habilite a ingressar e 

permanecer no mundo de trabalho no eixo tecnológico de Gestão e Negócios, de modo 

a desempenhar as seguintes atividades:  

 Preparar, organizar, solicitar e emitir documentos e processos, de 

acordo com a legislação trabalhista.  

 Calcular a folha de pagamento e acompanha horas trabalhadas, 

horas extra, faltas e atrasos.  

 Elaborar documentos de descrição, análise de cargos e documentos 

relativos às obrigações acessórias da área;  

 Organizar informações cadastrais dos empregados; 

 Realizar cálculos diversos do departamento de pessoal e preparar o 

recolhimento de encargos;  

 Compreender os processos motivacionais e a importância do 

Trabalho em Equipe;  

 Realizar seleção, admissões e demissões de funcionários;  

 Compreender a importância e o processo de Avaliação de 

Desempenho dos profissionais;  

 Compreender os conceitos de Treinamento, Desenvolvimento e 

Educação;  

 Reter talentos.  
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5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

A matriz curricular do curso FIC em Assistente de Recursos Humanos, na 

modalidade presencial, está organizada por componentes curriculares em regime 

modular, com uma carga horária total de 210 horas. Os módulos estão separados por 

quantidades de semanas, portanto os módulo 1, 2 e 3 possuem 4 semanas, enquanto 

que o módulo 4, possui seis semanas. A hora-aula dos cursos é definida como tendo 50 

minutos de duração. Vale salientar que os componentes curriculares que compõem a 

matriz estão articulados, fundamentados numa perspectiva interdisciplinar e orientados 

pelo perfil profissional de conclusão, ensejando uma formação técnico-humanística. O 

quadro abaixo descreve a matriz curricular do curso e a seguir é apresentado as 

ementas.  

Matriz Curricular  

1º 2º 3º 4º Hora-aula (50 min)  

Hora relógio (60 min)  

 

 

Disciplina 

 

Quantidade de horas-aula semanal por módulo  

 

 

Carga-

horária 

total  

Informática 

Básica 

 

4 

 

2 

 

0 

 

0 

 

6 

 

5 

 

Ferramentas de 

internet 

 

0 

 

2 

 

4 

 

6 

 

12 

 

10 

 

Introdução a 

recursos 

humanos 

 

8 

 

10 

 

0 

 

0 

 

9 

 

7,5 

 

Retenção de 

Pessoas 

 

0 

 

7 

 

8 

 

0 

 

15 

 

12,5 
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Motivação e 

Trabalho em 

Equipe 

 

0 

 

0 

 

0 

 

12 

 

12 

 

10 

 

Ética e 

Cidadania 

 

12 

 

0 

 

0 

 

0 

 

12 

 

10 

 

Avaliação de 

Desempenho 

 

0 

 

6 

 

6 

 

9 

 

21 

 

17,5 

 

Treinamento & 

Desenvolvimento 

 

0 

 

6 

 

6 

 

9 

 

21 

 

17,5 

 

Produção de 

texto e Redação 

Oficial 

12 4 2 0 18 15  

Recrutamento & 

seleção 

0 4 5 9 18 15  

Cargos, salários 

e Benefícios 

0 4 5 9 18 15  

Sistema 

Operacional 

Windows e Linux 

8 7 0 0 15 12,5  

Editor de 

Diapositivo 

0 1 8 12 21 17,5  

Editor de Texto 12 12 3 0 27 22,5  

Editor de 

Planilha 

0 0 9 18 27 22,5  

TOTAL 56 56 56 84 252 210  

 

 

5.2. Ementa dos Conteúdos do Curso FIC – Assistente de Recursos 

Humanos  

 Disciplina: Informática Básica  
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Carga horária: 5h  

Ementa: Hardware e Software, sistemas operacionais, gerenciamento de pastas 

e arquivos, painel de controle e impressão. Identificar os componentes básicos de um 

computador: entrada, processamento, saída e armazenamento. Iniciar o aluno no uso 

dos recursos da informática.  

 

Bibliografia:  

 CAPRON, H.L. e JOHNSON, J.A. Introdução à informática. São Paulo : Pearson 

Prentice Hall, 2004.  Braga, William. Informática Elementar2ed: Windows Xp, 

Word 2003 e Excel 2003. Alta Books. 2007.  

 Morimoto, Carlos Eduardo. Linux - Entendendo o Sistema - Guia Prático. 

Sulina. 2005.  REZENDE, Denis A, ABREU, Aline F. Tecnologia da informação. 

São Paulo: Atlas, 2006.  

 OLIVEIRA, Rômulo; CARISSIMI, Alexandre S; TOSCANI, Simão S. Sistemas 

operacionais. 3. ed. Porto Alegre: Sagra Luzzato, 2004.  

 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Ed Paz e Terra, 1999.  

 

 Disciplina: Ferramentas de Internet  

Carga horária: 10h Ementa: Conceito e história da Internet: o que é internet? 

Como funciona? Conceitos básicos de internet, servidor, URL, site, páginas da web, www 

e domínio; Estrutura para acesso: roteadores (hub, switch), placa de rede e placa de fax 

modem; Tipos de conexão: dial up, ADSL, modem; Segurança na Internet: programas 

maliciosos e vacinas; Navegadores: barra de endereço, barra de navegação, elementos 

da página da web e pesquisa na internet; E-mail: provedores de e-mail, criando uma 

conta de e-mail, acessando uma conta de e-mail, lendo e escrevendo emails; 

Ferramentas da Internet: Lista de discussão, fóruns, comunidades virtuais, compras on-

line, blogs, chats, programas de mensagens instantâneas e Skype.  
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Bibliografia:  

 CAPRON, H.L. e JOHNSON, J.A. Introdução à informática. São Paulo : Pearson 

Prentice Hall, 2004.  

 Braga, William. Informática Elementar, 2ed: Windows Xp, Word 2003 e Excel 

2003. Alta Books. 2007.  

 Morimoto, Carlos Eduardo. Linux - Entendendo o Sistema - Guia Prático. 

Sulina. 2005.  

 

 Disciplina: Introdução a recursos humanos 

Carga horária: 7,5h  

Ementa: As Mudanças e Transformações nas organizações; A importância da 

área de Recursos Humanos / Gestão de Pessoas na atualidade; o papel do 

Assistente de Recursos Humanos. 

 

Objetivos: 

 Levantar as expectativas e o perfil dos participantes;   

 Explicitar o cenário atual do mundo organizacional;  

 Apresentar os subsistemas que compõe a área de Recursos 

Humanos; 

 Explicar sobre a importância do papel dos profissionais de recursos 

humanos dentro das organizações;  

 Identificar as mudanças e transformações nas organizações e na 

função do RH;  

 Conhecer, comparar, analisar e compreender os conceitos, 

objetivos, subsistemas e papel do profissional de Recursos 

Humanos / Gestão de Pessoas.  

 

Bibliografia:  
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 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3° Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2008.  

 

 Disciplina: Retenção de Pessoas  

Carga horária: 12,5 

Ementa: Cultura Organizacional; Higiene, Segurança e Qualidade de Vida  

Objetivos: 

 Conceituar e identificar cultura organizacional;  

 Explicar, analisar e conceituar a importância da área de Higiene & Segurança do 

Trabalho;  

 Discutir e entender sobre o estresse no mundo atual e suas implicações para as 

organizações;  

 Conceituar e compreender a qualidade de vida no trabalho e orientar a elaboração 

de programas nesta área;  

 Conceituar segurança no trabalho.  

 Bibliografia: 

 BOM SUCESSO. Edina de Paula. Trabalho e Qualidade de Vida. Rio de Janeiro: 

Qualymark, 1997.  

 HITT, Michael A. Comportamento Organizacional: uma abordagem 

estratégica. Rio de Janeiro: LCT, 2011.  

 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3° Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2008.  

 

 Disciplina: Motivação e Trabalho em Equipe  

Carga horária: 10h  

Ementa: Motivação; Processos Motivacionais; Trabalho em equipe; Como Motivar 

uma equipe. 
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Objetivos: 

 Apresentar as teorias da Motivação;  

 Contextualizar sobre a importância da motivação nas organizações;  

 Conceituar Equipe de Trabalho (Grupo X Equipe); 

 Proporcionar vivências sobre o trabalho em equipe;  

 Refletir sobre a importância do trabalho em equipe para o sucesso das 

organizações;  

 

Bibliografia: 

 CHIAVENATO, Idalberto. Gerenciando pessoas: o passo decisivo para a 

administração participativa. 3° Ed. São Paulo: Makron Books, 1994. 

 HITT, Michael A. Comportamento Organizacional: uma abordagem estratégica. Rio 

de Janeiro: LCT, 2011.  

 ROBBINS, Stephen P. Comportamento Organizacional. 11° Ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2008. 

 MOSCOVICI, F. Equipes dão certo. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1998.  

 

 Disciplina: Ética e Cidadania  

Carga horária: 10h  

Ementa: Ética e profissão; Responsabilidade social e sustentabilidade nos 

negócios. Conhecer a Ética na profissão, sua atuação como profissional na sociedade 

brasileira. Estimular o trabalho e códigos de ética profissional. Compreender o que é 

Ética e Cidadania e suas relações com a vida em sociedade.  

Objetivos: 

 Concepção de ética;  

 Concepção de cidadania;  

 Relação entre ética e cidadania;  

 Ética e cidadania no cotidiano.  

 

Bibliografia:  
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 SECRETARIA de Educação Básica - SED/MEC. Ética e cidadania: construindo 

valores na escola e na sociedade [recurso eletrônico]. Brasília: MEC, 2007.  

 ELIN, Elizabeth; HERSHBERG, Eric. Construindo a democracia: direitos humanos, 

cidadania e sociedade na América Latina. São Paulo: Edusp, 2006. 334 p. (Direitos 

Humanos ; v. 1).  

 BUFFA, Ester; ARROYO, Miguel; NOSELLA, Paolo. Educação e cidadania: quem 

educa o cidadão?. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1988. 94 p. (Polêmicas do nosso tempo, 

v. 23).  

 SEVERINO, Antônio Joaquim. Filosofia da educação: construindo a cidadania. São 

Paulo: FTD, 1994. 152 p. (Coleção aprender e ensinar).  

 GUTIÉRREZ, Francisco; PRADO, Cruz; INSTITUTO PAULO FREIRE. Ecopedagogia 

e cidadania planetária. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 128 p. (Guia da escola cidadã).  

 COVRE, Maria de Lourdes M. O que é cidadania. São Paulo, Brasiliense, 2007.  

 DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. São Paulo, 1998.  

 

 

 Disciplina: Avaliação de Desempenho  

Carga horária: 17,5h  

Ementa: Avaliação de Desempenho; Quem deve avaliar um profissional; métodos 

de avaliação; a importância do feedback.  

Objetivos: 

 Conceituar avaliação de desempenho;  

 Compreender as diferentes formas de se avaliar o desempenho de um 

profissional. Para os avaliadores: Auto-avaliação do Desempenho; Chefia 

imediata; Equipe de Trabalho, Avaliação por Comissão e Avaliação 360°.  

 Compreender o papel do RH no processo de Avaliação de Desempenho;  

 Compreender a importância do Feedback no processo avaliativo.  

 

Bibliografia: 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3° Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2008.  
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RABAGLIO, Maria Odete. Ferramentas de Avaliação de Performance com 

foco em competências. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006.  

ROCHA-PINTO, PEREIRA. Dimensões funcionais da gestão de pessoas. 

Série de Gestão de Pessoas. Rio de janeiro: editora FGV, 2005.  

 

Disciplina: Treinamento & Desenvolvimento  

Carga horária: 17,5h  

Ementa: Treinamento; Diagnóstico das Necessidades de Treinamento; Desenho 

e Avaliação do Programa de Treinamento; Desenvolvimento de Pessoas; Técnicas de 

Desenvolvimento de Pessoas.  

Objetivos: 

 Compreender o conceito de Treinamento;  

 Conseguir diagnosticar as necessidades de treinamento no ambiente de 

trabalho.  

 Definir o processo de treinamento e suas formas de avaliação.  

 Compreender o conceito de Desenvolvimento de Pessoas.  

 Conhecer as técnicas de Desenvolvimento de Pessoas.  

 

Bibliografia: 

 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3° Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.  

 ROCHA-PINTO, PEREIRA. Dimensões funcionais da gestão de pessoas. Série de 

Gestão de Pessoas. Rio de janeiro: editora FGV, 2005.  

 DUTRA. Gestão de Pessoas: Modelos, Processos, Tendências e Perspectivas. 

Atlas. São Paulo, 2002  

 PACHECO, Luzia. Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2005.  

 

 Disciplina: Produção de texto e Redação Oficial  

Carga horária: 15h   

Ementa: Entender as técnicas para elaboração de textos e redação oficial. 

Compreensão do sentido nas mensagens orais e escritas. Utilização competente da 
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linguagem oral e escrita de acordo com as intenções comunicativas. Coerência na defesa 

dos pontos de vista e na apresentação de argumentos.  

Objetivos: 

 Organização do texto escrito de natureza técnica, científica e/ou 

acadêmica. 

 Características da linguagem técnica, científica e/ou acadêmica.   

 Sinalização da progressão discursiva entre frases, parágrafos e outras 

partes do texto.  

 Estratégias de pessoalização e de impessoalização da linguagem.  

 Discurso alheio no texto escrito de natureza técnica, científica e/ou acadêmica.  

 Formas básicas de citação do discurso alheio: discurso direto, indireto, 

modalização em discurso segundo a ilha textual.  

 Convenções da ABNT para as citações do discurso alheio.  

 Gêneros técnicos, científicos e/ou acadêmicos: resumo, resenha, relatório e artigo 

científico.  

 Estrutura composicional e estilo.  

 Tópicos de gramática, leitura e produção de textos técnicos  

 

PROGRAMA  

Bibliografia: 

 ALEXANDRE, M. J. de O. A construção do trabalho científico: um guia para 

projetos pesquisas e relatórios científicos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2003.  

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: NBR 6023: informação e 

documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.  

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: NBR 10520: informação e 

documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.  

 BECHARA, E. Gramática escolar da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 

2001.  

 BRAKLING, K. L. Trabalhando com artigo de opinião: re-visitando o eu no exercício 

da (re) significação da palavra do outro. In: ROJO, R. (org.). A prática da linguagem 
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em sala de aula: praticando os PCN’s. Campinas, SP: Mercado de letras, 2000, p. 221-

247. (Coleção as faces da Linguagem Aplicada).  

 BRANDÃO, T. Texto argumentativo: escrita e cidadania. Pelotas, RS: L. M. P. 

Rodrigues, 2001.  

 FARACO, C. A. TEZZA, C. Oficina de texto. Petrópolis: Vozes, 2003.  

 GARCEZ, L. H. do C. Técnica de redação: o que preciso saber para escrever. São 

Paulo: Martins Fontes, 2002.  

 LEIBRUDER, A. P. O discurso de divulgação científica. In: BRANDÃO, H. N. (coord.). 

Gêneros do discurso na escola. São Paulo: Cortez, 2000, p. 229-253. (Coleção Aprender 

e ensinar com textos), v. 5. 

 SAVIOLI, F. P.; FIORIN, J. L. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 

1996. 

 

 

 

 

 Disciplina: Recrutamento & Seleção (R&S)  

Carga horária: 15h  

Ementa: Mercado de Trabalho; Conceito de Recrutamento; Técnicas de 

Recrutamento; Conceito de Seleção; Técnicas de Seleção de Pessoas.  

Objetivos: 

 Compreender a dinâmica do mercado de trabalho;  

 Introduzir o conceito de competência;  

 Definir o conceito de cargo e de descrição de cargo;  

 Conceituar Recrutamento de Pessoas e suas técnicas, recrutamento interno e 

externo;  

 Compreender o processo de Seleção de Pessoal e as técnicas para realizar esta 

atividade.  

 

Bibliografia:  

 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3° Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.  



 

 

226 

 

 ROCHA-PINTO, PEREIRA. Dimensões funcionais da gestão de pessoas. Série de 

Gestão de Pessoas. Rio de janeiro: editora FGV, 2005.  

 

 Disciplina: Cargos, salários e Benefícios  

 

Carga horária: 15h  

Ementa: Introdução a História do Direito Trabalhista, Relações Trabalhistas; 

Administração de Salários; Benefícios e Serviços Sociais.  

Objetivos: 

 Fornecer noções sobre a História do Direito Trabalhista no Brasil;  

 Discutir as rotinas trabalhistas;  

 Explicar as formas de remuneração do trabalho, como o FGTS (Fundo de 

garantia por Tempo de Serviço);  

 Discutir e entender a avaliação e classificação de cargos;  

 Promover discussão sobre a Previdência Social, explicando as assistências 

e benefícios;  

 Explicar a importância da Pesquisa e Política Salarial.  

 

Bibliografia: 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da república Federativa do Brasil. Brasília, 

DF, Senado, 1988.  

 Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT  ZIMPECK. B. G. Administração de 

Salários. 7° Ed. Atlas.  

 OLIVEIRA. A. Manual de Cargos e Descrição de Salários. 2° Ed. Atlas, 2007.  

 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3° Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.  

 

 Disciplina: Sistema Operacional Windows e Linux  

Carga horária: 12,5h  

Ementa: Conceitos básicos de: arquitetura dos sistemas operacionais, gerência 

de processos e memória, virtualização, instalação de versões atuais e anteriores do 

Windows, Linux e opcionalmente outros sistemas, drivers de dispositivos e sistemas de 

arquivos.  
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Objetivos: 

 Componentes de um computador;  

 Lógica Digital;  

 Sistemas Operacionais Windows e Linux;  

 História do Windows e Linux;  

 Comandos básicos de administração de redes em sistema operacional 

Windows e Linux;  

 Gerenciamento de contas;  

 Shell Script;  

 Paradigmas das linguagens de programação.  

 

Bibliografia:  

 Braga, William. Informática Elementar.2ed: Windows Xp, Word 2003 e Excel 2003. Alta 

Books. 2007.  

 CAPRON, H.L. e JOHNSON, J.A. Introdução à informática. São Paulo : Pearson 

Prentice Hall, 2004.  

 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Ed Paz e Terra, 1999.  

 LUNARDI, M. A. Comandos Linux – Edição Compacta. Rio de Janeiro: Ciência 

Moderna, 2007.  

 MARÇULA, M; BENINI-FILHO, P. Informática – Conceitos e Aplicações. São Paulo: 

Érica, 2° ed., 2007. 

 Morimoto, Carlos Eduardo. Linux - Entendendo o Sistema - Guia Prático. Sulina. 

2005.  

 NEVES, J. C. Programação Shell Linux. 9º ed., Rio de Janeiro: Brasport, 2013.  

 NULL, L.; LOBUR, J. Princípios Básicos de Arquitetura e Organização de 

Computadores. São Paulo: Bookman, 2010.  

 OLIVEIRA, Rômulo; CARISSIMI, Alexandre S; TOSCANI, Simão S. Sistemas 

operacionais. 3. ed. Porto Alegre: Sagra Luzzato, 2004.  

 REZENDE, Denis A, ABREU, Aline F. Tecnologia da informação. São Paulo: Atlas, 

2006.  

 VELLOSO, F. Informática – conceitos básicos. Rio de Janeiro: Campus, 7° ed., 2004.  
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 Disciplina: Editor de Diapositivo  

Carga horária:17,5h  

Ementa: Visão geral da apresentação eletrônica, ferramentas das apresentações 

eletrônicas, fazendo e imprimindo uma apresentação eletrônica, transição de slides, 

efeitos e animação. Manipular apresentações com animações e estimular a criatividade 

com a utilização dos recursos do editor na elaboração de apresentações eletrônicas.  

 

Objetivos: 

 Visão geral do Software;  

 Como trabalhar com os modos de exibição de slides;  

 Como salvar, fechar e abrir apresentação: o Tipos de arquivos gerados pelo 

editor de planilhas eletrônicas;  

 Como imprimir apresentação apresentações, anotações e folhetos;  

 Fazendo uma apresentação: o desing da apresentação o utilizando listas o 

formatação de textos o inserção de formas, figuras, efeitos de som, vídeo, 

gráficos e hiperlinks o configurar e utilizar slide mestre  

 Como criar anotações de apresentação; 

 Utilizar transição de slides, efeitos e animação.  

 

Bibliografia:  

 Apostilas disponíveis em http://www.broffice.org.br/ 

 Braga, William. Informática Elementar2ed: Windows Xp, Word 2003 e Excel 2003. Alta 

Books. 2007.  

 DE PAULA JÚNIOR, Marcellino F., UBUNTU -GUIA PRÁTICO PARA INICIANTES. Rio 

de Janeiro: Ciência Moderna,2007.  

 GUILHEN, Bruno. Br Office.org para concursos. Rio de Janeiro: Impetus, 2011.  

http://www.broffice.org.br/
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 JANG, Michael., Guia de Estudos para Certificaçăo Ubuntu -Exame LPI 199. Rio de 

Janeiro: Ciência Moderna, 2009.  

 MANZANO, Jose Augusto N G., Br Office.org2.0 –Guia Prático de Aplicação. São 

Paulo: Globo, 2006.  

 MARÇULA, M; BENINI-FILHO, P. Informática – Conceitos e Aplicações. São Paulo: 

Érica, 2° ed., 2007.  

 Morimoto, Carlos Eduardo. Linux - Entendendo o Sistema - Guia Prático. Sulina. 

2005.  

 NEVES, J. C. Programação Shell Linux. 9º ed., Rio de Janeiro: Brasport, 2013.  

 OLIVEIRA, Rômulo; CARISSIMI, Alexandre S; TOSCANI, Simão S. Sistemas 

operacionais. 3. ed. Porto Alegre: Sagra Luzzato, 2004.  

 REZENDE, Denis A, ABREU, Aline F. Tecnologia da informação. São Paulo: Atlas, 

2006.  

 SCHECHTER, Renato., Br Office.org 2.0 –Calc e Writer. Rio de Janeiro: Campus, 

2006.  

 VELLOSO, F. Informática – conceitos básicos. Rio de Janeiro: Campus, 7° ed., 2004.  

 

 Disciplina: Editor de Texto 

Carga horária: 22,5h  

Ementa: Visão geral do editor de textos, digitação e formatação do texto, 

configuração de página, bordas e sombreamento e ferramentas de desenhos. Relacionar 

e descrever soluções de software para escritório. Operar softwares utilitários. Capacitar 

o usuário a utilizar os recursos de edição de texto independente do software utilizado   

Objetivos: 

 Visão geral do software;  

 Configuração de páginas e colunas;  
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 Digitação e manipulação de texto (Copiar, recortar e colar texto);  

 Nomear, salvar e encerrar sessão de trabalho (tipos de arquivos gerados 

pelo editor de texto);  

 Abrir documento gravado (modos de abertura do documento);  

 Formatação de fonte;  

 Formatação de texto: (Recuos, tabulação, parágrafos, espaçamentos e 

margens; Marcadores e numeradores; Capitular);  

 Correção ortográfica e dicionário; 

 Inserção de quebra de página;  

 Tabelas (Bordas e sombreamento);  

 Modelos;  

 Ferramentas de desenho;  

 Inserção de imagens e objetos: (Cabeçalho e rodapé; Caixa de texto; 

Comentários; Hiperlink; Número de páginas.)  

 

Bibliografia: 

 Apostilas disponíveis em http://www.broffice.org.br/ 

 Braga, William. Informática Elementar2ed: Windows Xp, Word 2003 e Excel 2003. 

Alta Books. 2007.  

 DE PAULA JÚNIOR, Marcellino F., UBUNTU -GUIA PRÁTICO PARA INICIANTES. Rio 

de Janeiro: Ciência Moderna,2007.  

 GUILHEN, Bruno. BrOffice.org para concursos. Rio de Janeiro: Impetus, 2011. 

 JANG, Michael., Guia de Estudos para Certificaçăo Ubuntu -Exame LPI 199. Rio de 

Janeiro: Ciência Moderna, 2009.  

 MANZANO, Jose Augusto N G., Br Office.org2.0 –Guia Prático de Aplicação. São 

Paulo: Globo, 2006.  

 MARÇULA, M; BENINI-FILHO, P. Informática – Conceitos e Aplicações. São Paulo: 

Érica, 2° ed., 2007.  

http://www.broffice.org.br/
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 Morimoto, Carlos Eduardo. Linux - Entendendo o Sistema - Guia Prático. Sulina. 

2005.  

 NEVES, J. C. Programação Shell Linux. 9º ed., Rio de Janeiro: Brasport, 2013.  

 OLIVEIRA, Rômulo; CARISSIMI, Alexandre S; TOSCANI, Simão S. Sistemas 

operacionais. 3. ed. Porto Alegre: Sagra Luzzato, 2004.  

 REZENDE, Denis A, ABREU, Aline F. Tecnologia da informação. São Paulo: Atlas, 

2006.  

 SCHECHTER, Renato., Br Office.org 2.0 –Calc e Writer. Rio de Janeiro: Campus, 

2006.  

 

 Disciplina: Editor de Planilha 

Carga horária: 22,5h  

Ementa: Visão geral da planilha eletrônica, digitação e formatação dos dados e 

das células, configuração de planilha, fórmulas e funções e apresentação dos dados em 

forma de gráficos. Relacionar e descrever soluções de software para escritório. Operar 

softwares utilitários. Operar softwares utilitários. Capacitar o usuário a utilizar os recursos 

de edição de planilha eletrônica independente do software utilizado. Manipular valores 

alfanuméricos possibilitando apresentá-los de forma estatística. 

Objetivos: 

 Visão geral do software;  

 Manipular linhas, colunas e endereço da célula;  

 Digitar e manipular de textos e números: Copiar, recortar e colar conteúdo 

de células;  

 Nomear, salvar e encerrar sessão de trabalho e também tipos de arquivos 

gerados pelo editor de planilhas eletrônicas;  

 Abrir planilha gravada;  

 Fazer Fórmulas e aplicar funções (Soma, Subtração, Multiplicação, 

Divisão, Média);  
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 Formatar células (Fonte, Alinhamento, Formato de número);  

 Configurar da planilha para impressão;  

 Classificar e filtrar dados;  

 Utilizar formatação condicional;  

 Vincular planilhas;  

 Criar novas planilhas;  

 Gráficos  

 

Bibliografia: 

Apostilas disponíveis em http://www.broffice.org.br/ 

 Braga, William. Informática Elementar2ed: Windows Xp, Word 2003 e Excel 2003. 

Alta Books. 2007.  

 DE PAULA JÚNIOR, Marcellino F., UBUNTU -GUIA PRÁTICO PARA INICIANTES. Rio 

de Janeiro: Ciência Moderna,2007.  

 GUILHEN, Bruno. Br Office.org para concursos. Rio de Janeiro: Impetus, 2011.  

 JANG, Michael., Guia de Estudos para Certificaçăo Ubuntu -Exame LPI 199. Rio de 

Janeiro: Ciência Moderna, 2009.  

 MANZANO, Jose Augusto N G., Br Office.org2.0 –Guia Prático de Aplicação. São 

Paulo: Globo, 2006.  

 MARÇULA, M; BENINI-FILHO, P. Informática – Conceitos e Aplicações. São Paulo: 

Érica, 2° ed., 2007.  

 Morimoto, Carlos Eduardo. Linux - Entendendo o Sistema - Guia Prático. Sulina. 

2005.  

 NEVES, J. C. Programação Shell Linux. 9º ed., Rio de Janeiro: Brasport, 2013.  
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 REZENDE, Denis A, ABREU, Aline F. Tecnologia da informação. São Paulo: Atlas, 

2006.  

 SCHECHTER, Renato., Br Office.org 2.0 –Calc e Writer. Rio de Janeiro: Campus, 

2006.  

 VELLOSO, F. Informática – conceitos básicos. Rio de Janeiro: Campus, 7° ed., 2004. 

 

5.3. Metodologia  

O Curso será ministrado ao longo de 18 semanas letivas, três vezes na semana 

nas segundas, terças e quintas, com 5 horas-aulas, 5 horas-aulas e 4 horas-aulas 

respectivamente por semana, compreendendo uma carga horária total de 14 horas-aula 

por semana. Considerando que a hora-aula seja de 50 minutos, este curso tem um total 

de 252 horas-aula, ou seja, um total de 210 horas-relógio. O curso será ministrado por 

meio de aulas expositivas, debates, dinâmicas de grupos, realização de palestras, 

atividades práticas em laboratório de informática e atividades práticas de aula de 

simulação da rotina empresarial. Será feito uso de recursos multimídia como vídeos, 

músicas e slides para a realização das aulas. Além disso, o curso poderá oferecer 

momentos de educação à distância, de acordo com as necessidades específicas de cada 

componente, mediante a utilização de Ambiente Virtual de Aprendizagem e/ou atividades 

de apostilas, sendo ofertado ao aluno plantões de dúvidas agendados previamente.  

 

 

6. PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO CONTROLE E AVALIAÇÃO  

A avaliação ficará a critério do professor, podendo ser utilizados diversos tipos de 

instrumentos avaliativos conforme a necessidade do componente curricular, portanto 

dependendo das peculiaridades de cada disciplina, o educando poderá ser avaliado 

pelos diferentes instrumentos de avaliação:  

 Assiduidade e interatividade;  

 Realização de trabalhos propostos;  
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 Realização de lista de exercício;  

 Participação, realização e apresentação de seminários;  

 Participação em aulas teóricas;  

 Participação e realização de relatórios de aulas práticas;  

 Participação em feed-back no final das aulas;  

 Participação de fóruns;  

 Apresentação de seminários individuais ou em grupo;  

 Realização de portifólios;  

 Realização de estudos dirigidos;  

 Realização de provas escritas, oral e/ou práticas.  

Para que o aluno seja considerado APTO, deverá atingir média final de 5,0 pontos 

e, além disso, deverá demonstrar a compreensão dos conteúdos e o desenvolvimento 

das habilidades necessárias. E também este aluno deve ter uma assiduidade igual e/ou 

superior a 75% das aulas dadas. O aluno que não atingir média final igual ou superior a 

5,0 pontos poderá requerer junto ao professor do componente curricular, sob a 

supervisão do coordenador de FIC, a realização de uma nova avaliação de 

aprendizagem, visando o desenvolvimento de habilidades e competências não 

alcançadas durante o processo de ensino e deverá atingir, no mínimo, 50% da nota para 

ser considerado aprovado no componente curricular. A atividade de avaliação, realizada 

pelo professor, permitirá a identificação daqueles estudantes que não atingiram com 

proficiência os objetivos do curso e que deverão ser submetidos a um processo de 

reorientação da aprendizagem, onde serão oferecidos estudos de recuperação. As 

avaliações e estudos de recuperação serão planejados e efetuados pelos professores 

de acordo com os princípios da avaliação previstos na proposta pedagógica da 

instituição, incluindo liberdade e autonomia relacionados a aspectos didático 

metodológicos para definir qual a metodologia e instrumentos avaliativos são mais 

adequados à realidade.  

7. ESPECIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA  

O Centro de Ensino Médio Integrado do Gama tem a infraestrutura necessária 

para a realização do curso FIC proposto, contando com dependências para acolhimento 
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dos alunos, salas de aula devidamente mobiliadas com cadeiras móveis e armário para 

organização dos materiais, sala de atendimento, salas para Direção, Secretaria, 

Coordenação e Docentes, laboratórios de informática, bibliotecas com o acervo contendo 

os títulos da bibliografia básica indicada no correspondente Plano de Curso, 

computadores conectados à Internet e outros equipamentos, como televisão, vídeo/DVD, 

projetor de slides e retroprojetor/data show.  Equipamentos específicos do curso - 

Computadores com os seguintes softwares: o Edição de imagens; o Edição de texto; o 

Edição de planilhas; o Edição de banco de dados.  

7.1. Acervo bibliográfico e multimídia  

O CEMI dispõe de uma Biblioteca com espaços para estudo coletivo. Ela opera 

com um sistema manual de acesso e empréstimo do seu acervo. O acervo está dividido 

por áreas de conhecimento, facilitando, assim, a procura por títulos específicos, os quais 

somam, hoje, mais de 2.000 exemplares, contemplando parte das áreas de abrangência 

do curso de informática, administração e recursos humanos. A Biblioteca possui 60m², 

funcionando diariamente das 7h30min às 17h30min e oferece serviços de empréstimo, 

renovação e reserva de material.  

7.2. Recursos materiais / equipamentos / laboratórios 

A nova concepção curricular requer recursos didáticos adequados que viabilizem 

práticas pedagógicas que possibilitem ao estudante acesso à informação variada e 

atualizada e, ainda, ofereçam condições para diferentes práticas de estudo; abrindo 

espaço para a curiosidade e a criatividade, assim como para novas possibilidades de 

informação e de conhecimento.  

Os laboratórios, em número de quatro, são destinados a atender o curso de ensino 

técnico integrado de informática assim como o curso FIC de Assistente de recursos 

humanos. Cabe ressaltar que a capacidade de atendimento dos laboratórios é de 30 

estudantes, requerendo, portanto, que as turmas deste curso tenha um limite de 30 

alunos. O acervo bibliográfico deve contemplar além das obras de consulta geral, 

material específico para formação profissional.  

AMBIENTE  
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 Laboratório de Informática 01, 02, 03 e 04   

Item Especificação Quantidade: 

1 Microcomputador Pentium IV 2800 GHz, HD 80 GB; 

1 memória 256 MB DDR, placa de som e vídeo onboard; 

1 placa de rede; 

1 CD – Rom 52X. 21 2 Monitor LCD – 15” preto; 

Mouse óptico, 21;  

Teclado ABNT 2, 21; 

Estabilizador 300 VA; 

Cadeiras; 

Mesa do Professor; 

Cadeira fixa do professor; 

Quadro Branco; 

Quadro de avisos; 

Data show; 

Caixa de som; 

Ar condicionado. 

 

AMBIENTE  

 Biblioteca   

Item Especificação Quantidade  

1 Estantes 10 

2 Bibliocantos 22  
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3 Mesas de Reunião 03  

4 Cadeiras Escolares 22  

5 Armário de aço de duas portas 01  

6 Caixa-estante 01  

7 Mesa com 04 gavetas 01  

8 Livros literários 1100  

9 Livros técnicos e Cientificos 400  

10 Coleção 200  

11 Atlas 120  

12 Dicionários Bilingues (Inglês / Português) 90  

13 Dicionário Português 90  

14 Gramática 100  

 

AMBIENTE 

 Sala de aula 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,08, 09, 10, 11 e 12   

Item Especificação Quantidade  

1 Cadeiras universitárias 42  

2 Mesa do professor 01  

3 Cadeira do professor 01  

4 Quadro Branco 01  

5 Quadro de avisos 01  

6 Ventilador com umidificador de parede  01  

7 Ar condicionado 01  
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8. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO   

Os Quadros abaixo descrevem, respectivamente o pessoal docente de apoio 

técnico-pedagógico necessários ao funcionamento do Curso, tomando por base o 

desenvolvimento simultâneo de três turmas para cada período do curso, considerando 

que cada turma tem um mínimo de 20 alunos e Maximo de 34 alunos.  

Quadro de docentes do Curso Descrição Quantidade Professor com graduação / 

Licenciatura / Bacharelado / Especialização / Mestrado / Doutorado / Formação Técnica 

na área de Informática e/ou administração – 3. 

Professor com graduação / Licenciatura / Bacharelado / Especialização / Mestrado / 

Doutorado / Formação Técnica na área de administração e/ou Recursos Humanos e/ou 

Gestão de Pessoas - 2  

Professor com graduação / Licenciatura / Bacharelado / Especialização / Mestrado / 

Doutorado / Formação Técnica na área de administração e/ou Recursos Humanos e/ou 

Gestão de Pessoas e/ou Letras Língua Portuguesa - 1  

TOTAL 6  

Quadro de apoio técnico-pedagógico Descrição Quantidade Coordenador com 

graduação em Licenciatura e/ou Bacharelado em qualquer área do conhecimento – 1. 

Profissional de nível superior na área de Pedagogia, para assessoria técnicopedagógica 

ao coordenador de curso e aos professores, no que diz respeito implementação das 

políticas educacionais da Instituição e o acompanhamento pedagógico do processo de 

ensino e aprendizagem - 1  

TOTAL 2  

Esta unidade escolar não dispõe de todos os servidores para a execução deste curso, 

portanto faz-se necessário a contratação de profissionais, seja contrato temporário ou 

contrato efetivo da SEDF -  9 
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CERTIFICADO E DIPLOMA  

Após a integralização dos componentes curriculares do curso de formação inicial 

e continuada em Assistente de Recursos Humanos, na modalidade presencial, será 

conferido ao egresso o Certificado de Assistente de Recursos Humanos.  
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PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DA MODALIDADE DE EAD – EDUCAÇÃO À 
DISTÂNCIA. 

 

CURSO TÉCNICO EM PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS 

 

JUSTIFICATIVA   

Estamos na era da informação e fica cada vez mais evidente a relevância da 

concepção de procedimentos, métodos e profissionais capacitados para as exigências 

presentes e futuras. As quantidades de dados estão maiores e as soluções para 

tratamento, armazenamento, filtro de informações e segurança são mais necessárias. A 

troca de informações e dados pela Internet, transações bancárias e o compartilhamento 

de conteúdo, isso para citar algumas das opções que têm movimentado o mundo virtual, 

expandiram exponencialmente nos últimos tempos e a convergência é que o uso da rede 

será ainda mais amplo nos próximos, com a utilização de celulares, tablets e outros 

dispositivos móveis. Empreendedorismo digital é a expressão do momento, sendo uma 

opção para muitos que estão encontrando possibilidades de quebrar paradigmas com 

relações ao desempenho no mundo do trabalho. Novas propensões e novas 

necessidades devem ser detectadas e estudadas. O uso de softwares está mais evidente 

em todos os setores de desempenho empresarial, em diversas áreas, seja na 

administrativa, comercial, industrial, entre outras, independente da proporção ou 

dimensão do negócio, as adequações do sistema, suporte, manutenções e instalações 

são imprescindíveis para que estas possam atingir seus objetivos e tirar vantagem da 

tecnologia. Nos últimos anos o mercado de videogames movimentou US$ 1 (um) bilhão 

somente no Brasil. É tanta gente comprando que, no período de 2009 a 2014, as vendas 

de jogos online cresceram 256% e as de joguinhos mobile, aqueles que rodam em tablets 

e celulares, 780%. Além das exigências do mundo do trabalho pelos conhecimentos de 

novas tecnologias, outro aspecto que pode ser considerado como motivação para a 

implantação deste curso é o elevado índice de evasão dos estudantes dos cursos de 

informática generalista. A oferta de um curso direcionado de programação em jogos 

digitais estimula o estudante a buscar conhecimento das ferramentas e aplicativos da 
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tecnologia digital. Desta forma, é necessário implementar cursos e modalidades de 

ensino pertinentes às demandas do mundo do trabalho e as práticas sociais precisam 

ser o foco das instituições de ensino. Com a oferta deste curso a distância, o CEMI-

GAMA adota uma nova visão na modalidade de educação profissional o qual possibilita 

acesso à formação profissional  para pessoas que tenham empecilhos quanto à 

disponibilidade de tempo e mobilidade urbana, principalmente às pessoas com 

limitações físicas, que necessitam seguir um curso presencial, mas que precisam de 

capacitação e competência para o trabalho.  De acordo com o decreto 5.622/05, a EaD 

é considerada uma estratégia de extensão democrática da promoção à educação de 

qualidade em diversas áreas assim, podendo ser aplicada à Educação Profissional. 

Diante desse cenário, o CEMI-GAMA busca levar educação de qualidade a um número 

maior de pessoas utilizando-se da EaD e apresenta, aqui, as bases educacionais que 

podem garantir o acesso e a continuidade nos estudos de uma parcela significativa da 

comunidade. A presente proposta de curso técnico a distância segue as exigências da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional; do Decreto n° 5.622 de 19 de dezembro de 2005 que Regulamenta 

o art. 80  da Lei nº 9.394/96; da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 que aprova o 

Plano Nacional de Educação – PNE; do Decreto n° 5.154, de 23 de julho de 2004 que 

regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394/96; do Decreto nº 8.268, 

de 18 de junho de 2014 que altera o Decreto nº 5.154/2004; da Resolução nº 01/2012 – 

CEDF (alterada em seus dispositivos pela Resolução nº 01/2014 – CEDF, publicada no 

DODF nº 43, de 26 de fevereiro de 2014); da Resolução n° 06/2012 – CNE/CEB, da 

Resolução nº 1/2016 – CNE/CEB; da Lei nº 5.499, de 14 de julho de 2015 que aprova o 

Plano Distrital de Educação – PDE; Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal, publicado no DODF nº 91 de 13 de maio de 2015, p. 10 a 33. Os jogos 

eletrônicos, além de proporcionar alta rentabilidade, comparada ao mercado de 

produção cinematográfica, é uma proposta lúdica de importante crédito na cultura atual. 

Possuem várias aplicações, entre elas: educação, treinamentos empresariais, 

entretenimento, desenvolvimento de comportamento, conceitos e integração social. A 

tecnologia da informação nos coloca no centro de uma nova revolução  educacional. 

Vivemos no que se convencionou chamar sociedade da informação e podemos 

facilmente prever novas demandas na educação como desenvolver as virtudes 
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empreendedoras e profissionais com habilidades técnicas, capacidade de trabalho em 

equipe, a integração de conhecimentos multidisciplinares e de acompanhar tendências 

tecnológicas e novos desafios. O curso Técnico em Programação de Jogos Digitais foi 

pensado como potencializador do perfil profissional técnico, integrador e globalizado, 

necessário a este mercado, ainda bastante carente de centros de formação em Brasília. 

Ele também capacita o estudante a atuar como programador de software, acatando a 

um pleito  constante existente no mercado de desenvolvimento softwares específicos. 

Outro fator motivador para a criação deste curso é a posição privilegiada desta região, 

que se encontra próximo ao Campus da Universidade de Brasília – UnB, onde é 

oferecido diversos cursos de engenharia. Esta proximidade geográfica traz consigo 

diversos benefícios, entre eles a possibilidade de verticalização para a Educação 

superior em áreas afins, a oportunidade para egressos em mercados próximos e a 

possibilidade de atividades empreendedoras, tendo em vista que está sendo formada 

demanda na região e que a produção de softwares e jogos envolve etapas muitas vezes 

terceirizadas pelos fabricantes (como a edição de trilhas sonoras, trabalhos de arte, 

migração para plataformas móveis, traduções e outros). Para o CEMI-GAMA, este curso 

terá um custo de implantação e manutenção relativamente moderado, pois já existem 4 

(quatro) laboratórios de informática,  disponibilidade de alguns softwares livres e 

materiais online de consulta para todas as etapas de criação de jogos.  

 

OBJETIVOS E METODOLOGIA  

O Curso Técnico em Programação de Jogos Digitais tem por objetivo formar 

profissionais qualificados, criativos, inovadores e empreendedores, capazes de 

desenvolver atividades além das funções típicas da área, seguindo os padrões de 

qualidade e produtividade requeridos pela natureza do trabalho do técnico.  

 

Objetivos Específicos: 

 Fornecer sólida formação tecnológica e humanista aos estudantes;  

 Fornecer formação conceitual e as bases metodológicas e conceituais 

necessárias para uma sólida formação técnica do desenvolvedor de jogos;   
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 Incentivar a formação de equipes de trabalho interdisciplinares; 

 Identificar processos normativos do desenvolvimento de jogos; 

 Capacitar o aluno a desenvolver variados tipos de jogos a partir dos 

conhecimentos envolvidos neste processo; 

 Estimular a formação empreendedora necessária para a organização 

autoral das etapas presentes nos processos de planejamento e produção 

de jogos;   

 Incentivar a formação do pensamento crítico relacionado com as 

possibilidades criativas e inovadoras necessárias para o desenvolvimento 

de projetos de jogos;  

 Fomentar a compreensão do papel dos jogos no contexto da sociedade e 

as bases e fundamentos históricos, psicológicos, culturais e filosóficos 

presentes nesta relação.  

 

 

Metodologia 

As competências estabelecidas como necessárias para a formação profissional 

serão trabalhadas na plataforma on-line (Moodle), em aulas presenciais e em aulas 

práticas em laboratórios, com trabalhos individuais, por meio de visitas técnicas, em 

estudos de casos, em seminários, participação de fóruns e chats na plataforma on-line e 

também leituras de livros e apostilas impressos e virtuais. Devido a esta área envolver 

equipes profissionais com competências diferentes, embora complementares (a 

produção, o desenvolvedor e o gerenciamento de games), deverá ser identificado em 

cada aluno suas aptidões para as respectivas competências. Com base no 

reconhecimento dos interesses e aptidões de cada aluno em relação às especializações 

desta área, será dada ênfase à(s) respectiva(s) competência(s) profissional(ais), sendo 

as demais competências trabalhadas de forma complementares, permitindo o 

conhecimento empírico de todos os processos que envolvem a criação de um jogo. Com 

o intuito de estreitar a relação do estudante com a instituição, a estrutura curricular 

propõe que ocorra um contato de 3,5 horas (três horas e trinta minutos)  da carga horária 
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semanal  para momentos didáticos dentro escola. Nestes momentos os alunos terão 

oportunidade de realizar atividades didáticas, ter acesso a monitoria, ter acesso aos 

laboratórios e biblioteca, recuperar conteúdos, desenvolver projetos integradores, 

assistir a seminários, e outras atividades que tenham como foco enriquecer a formação 

do profissional.   

 

PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO ENSINO DA 

APRENDIZAGEM E DO CURSO 

  

● A Unidade Escolar, respeitadas as condições físicas e pedagógicas, promoverá 

oportunidades de complementação de estudos, com o objetivo de suprir eventuais 

insuficiências formativas constatadas no processo avaliativo dos estudantes.  

● Para prosseguimento de estudos, o aproveitamento de conhecimentos e experiências 

dos estudantes, relacionados com o perfil profissional na habilitação do curso Técnico 

em Programação de Jogos Digitais, poderá ocorrer, após avaliação pelos professores, 

observadas as orientações do Regimento Escolar, no que diz respeito à 

complementação de estudos, adaptação e adequações curriculares, bem como as 

Diretrizes de Avaliação Educacional: aprendizagem, institucional e em larga escala.  

Para efetivar o reconhecimento de estudos e experiências neste curso técnico, a Unidade 

Escolar deve observar os seguintes procedimentos básicos, já previstos para o Ensino 

Médio:  

 Analisar previamente o histórico escolar apresentado pelo aluno a fim, de 

certificar-se de sua regularidade e de sua autenticidade;  

 Encaminhar a documentação do aluno à equipe responsável pela análise dos 

casos de adaptação de estudos, a fim de serem definidas as áreas do conhecimento 

e/ou componentes curriculares em que se verifique a necessidade de adaptação;  

 Exigir complementação de estudos, quando for verificada ausência de 

componente curricular;  



 

 

246 

 

 O interessado, quando maior de idade, ou seu responsável deverá tomar 

ciência, na Secretaria Escolar, das adaptações de estudos a serem cumpridas;  

 A conclusão da análise e a decisão quanto, às adaptações a serem realizadas, 

deverá ser lavrada em ata específica;  

 Registrar as adaptações de estudos na Ficha de Matrícula, na Ficha Individual 

do Aluno e no documento de transferência ou equivalente;  

 Receber do(s) professor(es) responsável(is) pela(s) adaptação(ões) de estudos 

os registros referentes ao cumprimento das adaptações quais sejam: habilidades e 

competências correspondentes ao(s) componente(s) curricular(es), resultados das 

avaliações e a carga horária, que deverão ser arquivados na pasta/ no dossiê do aluno;  

 Registrar, após o cumprimento das adaptações, em ata, na Ficha Individual do 

Aluno e na Transferência, os resultados finais das adaptações e, em caso de 

transferência, também no Histórico Escolar.  

A complementação de estudos, bem como as adaptações de estudos e as 

adequações curriculares devem ter programação especial que permita ao estudante a 

continuidade de seu percurso educacional, sem prejuízo da formação técnica, como 

também devem, necessariamente, ser concluídas no mesmo período letivo. Como visto, 

o aproveitamento de estudos e experiências ocorrerá mediante avaliação, criteriosa, 

pelo(s) professor(es) de curso ou do(s) componente(s) curricular(es) correspondente(s) 

àqueles de outros cursos da Educação Profissional de Nível Médio, cujas ementas sejam 

equivalentes às que estão propostas neste curso. Os estudantes oriundos desses cursos 

poderão ser liberados desses componentes curriculares, após análise e referendum do 

Conselho de Classe, visando o alcance do perfil profissional do curso. Caso o estudante 

tenha cursado componentes curriculares de outro curso, seu histórico escolar será 

avaliado, criteriosamente, pelo(s) professor(es) da(s) disciplina(s) concluída, e, em se 

tratando de ementas semelhantes às que estão propostas neste curso, poderá ser 

liberado de fazê-la(s), após análise e referendum do Conselho de Classe De acordo com 

a legislação básica da educação profissional, o estudante terá aproveitamento de estudo, 

referente às etapas ou módulos cursados em outros estabelecimentos, cursos livres de 

educação profissional de nível básico, cursados em escolas técnicas, instituições 
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especializadas em educação profissional, ONGs, entidades sindicais e empresas. Os 

conhecimentos adquiridos no trabalho também poderão ser aproveitados mediante 

parecer da escola que oferece o curso, à qual compete avaliação, reconhecimento e 

certificação, para prosseguimento ou conclusão de estudos. O aproveitamento de 

estudos referentes aos cursos etapas ou módulos de nível técnico, desenvolvidos em 

escolas devidamente autorizadas independe de ratificação por parte da escola e das 

constantes do curso pleiteado, desde que haja compatibilidade entre as competências e 

habilidades, bases científicas, instrumentais e tecnológicas adquiridas e as requeridas. 

A experiência de trabalho poderá ser aproveitada a partir de avaliação específica, 

definida pela escola com fins de comprovação das competências e habilidades atreladas 

às disciplinas ou módulos a que se refere o aproveitamento.  

 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA  

O Centro de Ensino Médio Integrado do Gama tem a infraestrutura necessária 

para a realização dos cursos técnicos propostos, contando com dependências para 

acolhimento dos estudantes, salas de aula devidamente mobiliadas com cadeiras móveis 

e armário para organização dos materiais, sala de atendimento, salas para Direção, 

Secretaria, Coordenação e Docentes, laboratórios de informática, bibliotecas com o 

acervo contendo os títulos da bibliografia básica indicada no correspondente Plano de 

Curso, computadores conectados à Internet e outros equipamentos, como televisão, 

vídeo/DVD, projetor de slides e retroprojetor/data show.  Equipamentos específicos do 

curso  

● Smartphones com sistema operacional Android  

● Smartphones com sistema operacional Windows Phone  

● Tablets com sistema operacional Android  

● Computadores com os seguintes softwares:   

● Desenvolvimento de animações para Web  

● Desenvolvimento de interfaces para Web  
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● Desenvolvimento de páginas Web 

 ● Edição de imagens 

 ● Edição de texto sem formatação e para linguagem programada 

 ● Ilustração vetorial  

● Navegadores  

● Servidor gerenciador de banco de dados relacional 

 ● Servidor Web  

O CEMI-Gama, disponibilizará as seguintes funcionalidades: ● administração 

remota de conteúdo, imagens e notícias visando comunicar à comunidade de usuários 

as informações relativas aos cursos, eventos e serviços oferecidos pelo colégio; ● 

ferramentas para habilitar arquivos de texto para download; ● fóruns destinados à 

interação professor-educando no intuito de contribuir no aprendizado e apoio em EaD; ● 

formulários on-line para cadastro e matrículas; ● página de consulta de resultados de 

provas com acesso individualizado para o educando identificado eletronicamente; banco 

eletrônico de questões com montagem de testes e simulados on-line para exercícios e 

auto avaliação de estudos.  
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Apêndices Projeto ExpoCEMI 

 

Anexo I: Roteiro para a Elaboração do Diário de Bordo: 

Diário de Bordo Toda equipe participante do projeto deve elaborar o documento 

que constará todos os registros de cada etapa desenvolvida ao longo da execução da 

pesquisa. Este documento é intitulado Diário de Bordo.  O que é?  O DB é um Livro ou 

caderno em que se anota aquilo que se faz ou que se sucede diariamente, bem como 

acontecimentos, impressões e confissões. (Minidicionário GAMA KURY da Língua 

Portuguesa).  

O Diário de bordo é um caderno de capa dura ou pasta onde os estudantes 

registram as etapas que realizam para desenvolver o projeto. Este registro deve ser 

detalhado e preciso, indicando datas e locais de todos os fatos, passos, descobertas e 

indagações, investigações, entrevistas, testes, resultados e respectivas análises. Como 

o próprio nome diz, este é um diário que será preenchido ao longo de todo o trabalho, 

trazendo as anotações, rascunhos e qualquer ideia que possa ter surgido no decorrer do 

desenvolvimento do projeto.  

Onde nasce o Diário de Bordo? Nasce da ideia de pesquisa. Porque o DB é tão 

importante para o estudante? Porque é através do DB que há a formação quando os 

estudantes enfrentam as aprendizagens práticas ou outras situações em que se 

deparam. Para que serve o Diário de Bordo? Os registros contidos no DB servirão de 

base para a elaboração do Relatório do Projeto (sintético). Confeccione o seu diário no 

decorrer da execução do projeto, o mesmo será apresentado na Mostra EXPOCEMI, 

iniciando com o Termo de Abertura e em seguida com os dados de identificação. Dados 

de Identificação:  

 Nome da Escola;  

 Tema Geral;  

 Título de Pesquisa;  

 Nome completo dos componentes e série;  

 Nome do orientador e coorientador (se houver); 
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 Nome do Líder;  

 Se preferir poderá ilustrar com fotos da equipe e dos orientadores.  

 

O que deve conter no Diário de Bordo?  

2. Como se originou a ideia da pesquisa; 

3. Como foi organizada a equipe; 

4. Como identificaram o problema, as hipóteses, justificativa, relevância e 

objetivos da pesquisa; 

5. O registro do levantamento bibliográfico (ideias dos autores sobre o 

tema da pesquisa); 

6. A metodologia empregada; 

7. O registro detalhado e preciso dos fatos, dos passos, das descobertas e 

das novas indagações; 

8. O registro dos testes e resultados alcançados, tanto positivos como 

negativos; 

9. As entrevistas conduzidas, etc.; 

10. As páginas todas enumeradas; 

11. As explicações e observações, dados estatísticos se houver;  

12. Listagem dos pontos principais que você aprendeu; 

13. A resposta do grupo quanto solução implementada, se foi capaz de 

resolver o problema ou não. Explique em detalhes; 

14. O registro das datas e locais das reuniões e investigações; 

15. Respostas às indagações, dificuldades, decisões:  

1. Se você tivesse que refazer o projeto o que mudaria? 

2. Será dada a continuidade a esse projeto? 

3. O que será feito dele após apresentação?  

 Todos os registros devem ser manuscritos;  

 Fotografe, filme, grave os resultados do desenvolvimento de seu projeto ou as 

fases do mesmo, isto pode ajudar a documentação e a apresentação na feira.  
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Quem deve usar (deixar registros) no Diário de Bordo? Os autores da pesquisa; 

orientadores para dar sugestões; pais e ou demais pessoas que deixaram sua 

contribuição.  

O que NÃO deve ser feito com o Diário de Bordo:  

1. Colocar textos da internet ou digitados;  

2. Passar o caderno ou qualquer registro “a limpo”; 

3. Usar caderno com espiral; 

4. Usar caderno sem numeração;  

 

 

Anexo II: Relatório Final de Pesquisa. 

 

RELATÓRIO FINAL DE PESQUISA  

 

ATENÇÃO: será necessária apenas 1 via (este deverá permanecer no estande). 

O Relatório tem como finalidade básica transmitir com exatidão o desenrolar da 

pesquisa, suas limitações, as conquistas, a análise dos dados obtidos, as conclusões e 

recomendações. Deve ser escrito em português, espanhol ou inglês, incluindo: 

 Capa; 

 Folha de rosto; 

 Folha de aprovação; 

 Dedicatória (opcional); 

 Agradecimentos (opcional); 

 Epígrafe (opcional); 

 Resumo em língua vernácula; 
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 Lista de ilustrações (se houver); 

 Lista de tabelas (se houver); 

 Lista de abreviaturas e siglas (se houver); 

 Lista de símbolos (se houver); 

 Sumário. 

 INTRODUÇÃO. Apresentação do tema e sua delimitação; pequeno histórico do 

problema; problema; justificativa; hipóteses; objetivos (geral e específico). 

 REFERENCIAL TEÓRICO. Pode estar em capítulo ou estar inserido dentro de 

qualquer parte do relatório, mas tem que constar. 

 METODOLOGIA (OU MATERIAIS E MÉTODOS. Início e término da pesquisa 

(conforme cronograma e caderno de campo); o Local da pesquisa e descrição; o 

Delineamento da pesquisa; o Variáveis (se for o caso); definição conceitual, operacional 

e controle das variáveis, indicadores usados; população e sistema de amostragem; 

instrumentos de coletas de dados, equipamentos e materiais; o Procedimentos: 

descrição das etapas, técnicas, normas e procedimentos usados para a coleta de dados; 

o Descrição dos métodos de análise, avaliação, validação, tratamento estatístico dos 

dados obtidos, etc. 

 RESULTADOS E DISCUSSÕES o Mostrar os resultados e fazer uma discussão 

sobre o significado  

 CONCLUSÃO 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 GLOSSÁRIO (opcional) 

 ANEXOS (opcional) 

Anexo III: Termos de Abertura e Fechamento de Diário de Bordo 

 

DIÁRIO DE BORDO Nº _______/____/_____  
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TERMO DE ABERTURA 

 

 Aos _________ dias do mês de __________________ do ano de ____________, 

lavra-se o presente “Termo de Abertura” deste Diário de Bordo de Pesquisa, contendo 

_______ páginas devidamente numeradas, que servirá para a escrituração de todos os 

registros de  ocorrências e desenvolvimento do Projeto identificado abaixo , cujo objetivo 

visa ao cumprimento dos requisitos de registros conforme aplicabilidade do Produto final 

do Projeto:. 

Projeto: ______________________________________________________________ 

Componentes do Projeto:_______________________________________________  

Local e Data _____/______/_____  

 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

Aos _________ dias do mês de __________________ do ano de ____, lavra-se 

o presente “Termo de Encerramento” deste Diário de Bordo que serviu para a 

escrituração de todos os registros de ocorrências e desenvolvimento do Projeto com o 

tema _____________________________________________. Para tanto, registramos 

neste os dados complementares: Observações: _____________________ 

____________________________________________________________________ 

Local e Data _____/______/_____  

 

Anexo IV: Manual EXPOCEMI. (Atenção: Este poderá sofrer alterações 

que será previamente comunicado aos Orientadores) 
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Manual da EXPOCEMI  

Título  

O título do projeto deve caracterizar o objeto da pesquisa e não seus objetivos ou 

benefícios. Exemplo: Área: Mecânica. Título: Construção de uma Cadeira de Rodas de 

Menor Custo Objeto: construir uma cadeira de rodas para o transporte de pacientes ou 

paraplégicos. Objetivos: o reduzir custos de processos de fabricação; o reduzir atrito e 

facilitar o deslocamento; reduzir o peso do equipamento final; o estudar novas 

articulações e adaptações ergonômicas aos usuários. Benefícios: a redução no preço do 

equipamento, aumentando a possibilidade de aquisição por parte de interessados; o 

deslocamento mais rápido e fácil com baixo gasto de energia, conforto e segurança do 

operador. Exemplo: Área: Saúde Título: Construção de uma Cadeira de Rodas 

ergonomicamente adequada Objeto: construir uma cadeira de rodas para o transporte 

de pacientes e paraplégicos. Objetivos: o reduzir os esforços no deslocamento ou 

transporte; o apresentar assento adaptável às características antropométricas estáticas 

e dinâmicas do operador; o ampliar a maneabilidade e segurança no deslocamento; o 

apresentar uma cadeira de rodas ergonomicamente mais correta. Benefícios: 

deslocamento com baixo gasto de energia, conforto e segurança do usuário.  

 

Pré-Projeto  

 Deve ser digitada em papel A-4 branco, com margem esquerda e superior de 3 

cm e 2 cm para as margens direita e inferior. O texto é digitado com alinhamento 

justificado, com espaço 1,5 entre as linhas, fonte Times New Roman, corpo 12 e cor 

preta.  

 Capa: Título do problema escolhido; Nome e número dos componentes do 

grupo, incluindo a série e turma.  

 Texto com no mínimo 03 e no máximo 08 páginas constando os seguintes 

detalhes: o Tema; o Resumo em língua vernácula (português) (Mínimo 05 e máximo de 

12 linhas);Introdução;Objetivo, Justificativa:  

 Funcionalidade;  
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 Tendências atuais relativas ao problema;  

 Preocupação social;  

 Problemas apresentados e soluções possíveis para esses problemas. o 

Hipótese:  

 Como funciona  

 Para que serve  

 Que material será utilizado  

 Conceitos utilizados para a criação do mesmo  

 Ilustrações o Cronograma e custos; o Bibliografia: seguindo as regras da ABNT. 

DICA: Depois de escrever, releia o texto, tentando explicar os trechos que não estão 

claros. Verifique também se você fez uso do material de referência  

 

Resumo  

Deve ser escrito em português, espanhol ou inglês, contendo, no máximo, 250 

palavras e, no mínimo, 150. O resumo do projeto, atendendo aos requisitos 

estabelecidos (ver Modelo), é o texto utilizado na confecção do CD contendo todos os 

“RESUMOS DA MOSTRA”. Deve ser digitado em fonte “Arial 12”, ou “Times New Roman 

14”, espaço simples. O conteúdo do resumo deve abranger exclusivamente o projeto 

desenvolvido no ano. Deve incluir: objetivo, procedimentos, resultados obtidos e 

conclusões. Pode ser utilizado um parágrafo para cada item. Modelo do Resumo:  TEMA: 

Tela virtual de ir interativo Alunos: Alexandre Santana Dias e Frederico Tales Bezerra 

Matos de Alencar Orientador: Ariomar da Luz Nogueira Filho Este trabalho trata da 

proposta relacionada ao desenvolvimento de um sistema de tela de projeção interativa 

por conexão IR (infravermelha) e Bluetooth em tempo real com o sistema operacional 

utilizado, no caso o WINDOWS. Assim este consiste em um controle que reconhece IR 

(controle remoto do Wii Remote) e este será conectado ao computador via bluetooth, 

após isso, iremos executar o software WhiteBoard (responsável pela calibragem do 

cursor). E então, este controle reconhecedor de IR deverá estar direcionado para o 
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monitor ou tela de projeção de maneira que este enxergue e distinga todo a área em que 

iremos tocar com a caneta receptora, o programa executável WhiteBoard irá reproduzir 

pontos de calibragem nos quatro cantos da tela, então com a nossa caneta infravermelho 

iremos ligar a ponta IR nos respectivos pontos de calibragem, fazendo então com que o 

cursor do mouse seja controlado pelo nosso Infravermelho. Desta maneira é possível 

entrar em contato com a tela a partir do IR usando-a como uma Touch Screen 

industrializada. Portanto este projeto é uma opção bastante viável e econômica para a 

execução de palestras e apresentações, contribuindo para a melhoria da qualidade das 

palestras e desenvoltura do apresentador evitando eventuais problemas na 

apresentação.  

 

Caderno de Campo  

Todo participante da feira deve elaborar, manter e trazer na Mostra de Projetos o 

Diário de Bordo do Projeto.  No Caderno de Campo ou Diário de Bordo: O Diário de 

Bordo é um caderno ou pasta onde o(s) estudante(s) registra(m) as etapas que 

realiza(m) para desenvolver o projeto. Este registro deve ser detalhado e preciso, 

indicando datas e locais de todos os fatos, passos, descobertas e indagações, 

investigações, entrevistas, testes, resultados e respectivas análises.  Como o próprio 

nome diz, este é um Diário que será preenchido ao longo de todo o trabalho, trazendo 

as anotações, rascunhos, e qualquer ideia que possa ter surgido no decorrer do 

desenvolvimento do projeto. O Diário não precisa ser realizado no computador, e as 

anotações podem ser feitas em um caderno de capa dura.  

O Diário de Bordo deverá ser apresentado durante a Feira. O Caderno deve 

conter:   

 Registro detalhado e preciso dos fatos, dos passos, das descobertas, das 

novas indagações; 

 Registro das datas e locais das investigações;  

 Registro dos testes e resultados;  

 Entrevistas e consultas às pessoas-fonte; O Caderno de Campo não faz 

parte dos documentos de inscrição, porém deve permanecer no estande e 
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será verificado pelo CRC, implicando na perda de pontos caso não esteja 

de acordo com o projeto. 

 

Relatório Final  

ATENÇÃO: será necessária apenas 1 via (este deverá permanecer no estande). 

O Relatório tem como finalidade básica transmitir com exatidão o desenrolar da 

pesquisa, suas limitações, as conquistas, a análise dos dados obtidos, as conclusões e 

recomendações. Deve ser escrito em português, espanhol ou inglês, incluindo:  

 capa;  

 folha de rosto;  

 folha de aprovação;  

 dedicatória (opcional);  

 agradecimentos (opcional);  

 epígrafe (opcional);  

 resumo em língua vernácula;  

 lista de ilustrações (se houver);  

 lista de tabelas (se houver);  

 lista de abreviaturas e siglas(se houver);  

 lista de símbolos(se houver);  

 sumário.  

 INTRODUÇÃO: apresentação do tema e sua delimitação; pequeno histórico do 

problema; problema; justificativa; hipóteses; objetivos (geral e específicos). 

 REFERENCIAL TEÓRICO: pode estar em capítulo ou estar inserido dentro de 

qualquer parte do relatório, mas tem que constar.  

 METODOLOGIA (OU MATERIAIS E MÉTODOS) o início e término da pesquisa 

(conforme cronograma e caderno de campo);  o local da pesquisa e descrição; o 

delineamento da pesquisa; o variáveis (se for o caso); definição conceitual, 

operacional e controle das variáveis, indicadores usados; população e sistema de 

amostragem; instrumentos de coletas de dados, equipamentos e materiais; o 

procedimentos: descrição das etapas, técnicas, normas e procedimentos usados 
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para a coleta de dados; o descrição dos métodos de análise, avaliação, validação, 

tratamento estatístico dos dados obtidos, etc.  

 RESULTADOS E DISCUSSÕES o mostrar os resultados e fazer uma discussão 

sobre o significado  

 CONCLUSÃO  

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 GLOSSÁRIO (opcional)  

 ANEXOS (opcional)  

 

Formulários Procedimentos: Detalhe todos os procedimentos e experimentos 

que serão utilizados.  

Análise de Dados: Descreva os procedimentos que serão utilizados para analisar 

os dados que respondem ao Problema ou Hipótese.  

Referências Bibliográficas: Liste pelo menos cinco referências principais (por 

exemplo, artigos de jornais, revistas científicas, livros, sites de internet, etc.) da sua 

pesquisa bibliográfica. Se você utilizar animais vertebrados, dê uma referência adicional 

sobre os cuidados com o animal.  

1. Pesquisas com Seres Humanos  

 Detalhe todos os procedimentos, inclua o que foi pedido aos participantes da 

pesquisa.  

 Descreva a Avaliação dos Riscos e como estes serão minimizados.  

 Descreva a amostra (participantes da pesquisa) estudada: o Número de 

participantes e dados gerais dos participantes (podem incluir informações como: 

idade, escolaridade, sexo, status socioeconômico, etc). Processo de recrutamento 

(onde e como os participantes foram recrutados). Procedimentos para obtenção 

do consentimento (se houve). Inclua a maneira como informou aos potenciais 

participantes sobre a natureza voluntária da participação e sobre o direito de se 

retirar da pesquisa a qualquer momento. Estratégias utilizadas para manter a 

privacidade e a confidencialidade.  
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 Inclua questionários de pesquisa, se utilizados: Liste e descreva os meios 

(questionários, pesquisas, etc.) utilizados e como você mediu a variável de 

interesse (observações de comportamento, tempo, etc.). Descreva estresse 

emocional e consequências em potencial.  

 Descreva quaisquer atividades físicas ou procedimentos, se feitos, e avalie 

criticamente o risco: o Tipo e duração da atividade/exercício físico o Método de 

ingestão, quantidades, intervalos, etc.  

 

 Pesquisa com Animais Vertebrados  

 Discuta brevemente ALTERNATIVAS EM POTENCIAL ao uso de animais 

vertebrados. Apresente uma justificativa detalhada para o uso desses animais.  

 Explique quaisquer impactos em potencial, ou contribuições, deste projeto.  

 Descreva todos os procedimentos utilizados: o Inclua métodos utilizados para 

minimizar qualquer desconforto (dor, ferimento ou outro desconforto) ao animal 

durante a experimentação. o Dosagens de drogas e concentrações químicas 

detalhadas.  

 Descreva os números (quantidade, espécies, gênero, idade, etc.). Inclua uma 

justificativa para a quantidade planejada para essa pesquisa.  

 Descreva a jaula/cercado em que o animal ficará bem como os cuidados que 

serão dispensados a ele diariamente.  

 Descreva o que ocorrerá aos animais após o fim da experimentação.  

2. Agentes Biológicos Potencialmente Perigosos  

 Descreva o processo final e a fonte de obtenção dos agentes, as precauções de 

segurança e os métodos de descarte. 

 

Substâncias Químicas, Atividades ou Equipamentos Perigosos  

 Descreva o processo de avaliação de riscos bem como seus resultados. Detalhe 

concentrações químicas e dosagens de medicamentos e drogas. Descreva 

também precauções de segurança para minimizar o risco e os métodos de 

descarte (se utilizados).  
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Formulários Para poder participar da feira, é obrigatório o envio de vários 

formulários, que contem a descrição pormenorizada do seu Projeto de Pesquisa. Os 

formulários: 1 (Formulário de Revisão para Orientador), 1A (Formulário de Revisão para 

Aluno Pesquisador), Plano de Pesquisa, 1B (Formulário de Aprovação) e Relatório 

Sintético da Pesquisa, são de apresentação obrigatória para todos os participantes, 

complementados por outros formulários, dependendo do tipo de pesquisa realizada.  

 

RELATÓRIO SINTÉTICO DA PESQUISA 

 

Orientações quanto ao preenchimento.  

Para que fazer este relatório? O objetivo da elaboração do Relatório Sintético da 

Pesquisa é a apresentação de uma compilação dos principais dados referentes ao 

projeto desenvolvido. Este documento é um dos instrumentos utilizado para avaliação 

dos projetos. Não é um simples resumo. Devem constar neste relatório os dados 

fundamentais de cada etapa do projeto, que transmitam uma ideia clara e concisa do 

que foi desenvolvido. Tamanho: mínimo de 1 e máximo de 3 páginas, MAIS A CAPA. 

Formato: folha branca A4, com texto fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 e com 

numeração de páginas. Preenchimento: Conforme modelo em anexo. Observar que os 

títulos devem ser em maiúsculo e negrito como o exposto abaixo: 

1. INTRODUÇÃO 

2. METODOLOGIA  

3. RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS  

4. CONCLUSÃO  

5. REFERÊNCIAS 

 Observação: A apresentação deste documento de acordo com o modelo 

apresentado é obrigatória e de responsabilidade exclusiva dos expositores.  
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Critérios de avaliação do Relatório Sintético:  

a) Clareza na redação  

b) Linguagem científica  

c) Conteúdo coerente com o trabalho realizado 

 Anexo: Modelo com orientações para preenchimento.  

Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional do Gama 

Curso: Ensino Médio Técnico em Informática  

Disciplina: Iniciação Científica – 1º bimestre de 2018 

 

FICHA 2 – AVALIAÇÃO DO DIÁRIO DE BORDO 

 

AVALIAÇÃO DO DIÁRIO DE BORDO -  (3,0) 

CRITÉRIOS:   

 Cumpriu 

 Não Cumpriu  

 Em Parte  

Observações: 

 Valores atribuídos a cada item  

1. Itens obrigatórios  0,5  

Termo de abertura, dados de identificação, páginas numeradas, cronologia, uma 

linha entre os registros.  

2. Registro 0,5  

Todo registro efetivado pelo grupo no diário apresenta clareza, isento de rasuras 

não justificada, pausa entre registros com consequente afirmativa de todo grupo 

(assinatura dos membros)  
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3. Atividades/ações 0,75  

Construção da estrutura do projeto/pesquisa, fatos ocorridos, passos e 

planejamentos delineados pelo grupo etc.  

4. Coerência de ideias  0,75  

Reflexões, comentários, descobertas, investigações do grupo sobre a pesquisa;  

Questões/dúvidas/indagações levantadas e que devam ser encaminhadas ou 

direcionadas ao orientador  

5. Referências 0,5  

Apontamentos e/ou fichamentos sobre referências de fontes/materiais 

consultados; Materiais elaborados pelo grupo, tais como: fotografias, filmagens, 

gravações, desenhos, esquemas, entrevistas, testes, resultados e respectivas análises 

ou conclusões etc 

TOTAL PARCIAL  

A 2  

B C 3  

TOTAL GERAL (A+B+C):  

 1,20   

 

 

Apêndice VI: (FICHA 1)Avaliação Participativa Intergrupo (3,00)- IC 

 

Projeto:__________________________Orientador:__________________ 

 Aluno avaliador:_____________________Série/Turma:________nº__________  

PONTUAÇÃO: Avaliar pelo grau de importância sendo 1 menos participativo e 5 mais 

participativo. Valor: 0,50 para cada aluno 



 

 

263 

 

ITEM  

ITEM AVALIATIVO  

Nome do Avaliado  

Nome do Avaliado Nome do Avaliado Avaliação Prof º orientador para Aluno Avaliador 

(1,50)  

A. Comparecimento aos encontros externos  

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 Máximo Nota  

B. Participação na discussão do grupo  

               0,30   

C. Empenho nas execução de tarefas que lhe foram delegadas  

               0,30   

D. Participação na elaboração do Projeto  

               0,30   

E. Colaboração com ideias, conteúdos e outros no desenvolvimento do Projeto  

               0,30   

 MÉDIA (a+b+c+d+e)     Total Somatório da média obtida pelos dois avaliadores mais a 

autoavaliação do aluno (A1)Médiax2/100 (A2)Médiax2/100 (A3)Médiax2/100   

 

Apêndice VII: Ficha de Avaliação de Projeto: 

Centro de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional  

Curso: Técnico em Informática  
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Disciplina: Iniciação Científica Série: ______     

Professor: ________________________________________________________  

(FICHA 3)  Elaboração de Pré-Projetos – Ficha de Avaliação e Acompanhamento   ( 1º 

Bim/2018)  

Grupo Avaliado nº _______- ____ Série  Turma(s) _______ - 

 TEMA: ________________________.  

Tópicos: 

 Cumpriu  

 Cumpriu Parcial  

Refazer Observações/Recomendações Pontuação Máxima Obtida 

1. Tema 

2. Justificativa do Tema        

3. Objetivo Geral       

 4. Objetivo Específico       

 5. Formulação do Problema        

6. Formulação da Hipótese      

7. Metodologia        

8. Definição dos Termos       

9. Bibliografia        

10. Cronograma        

11. Custos       

 Pontuação Total    

 

_________________________________________________ Visto do Professor  
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Apêndice VIII: Ficha Controle de frequência, Avaliação e Acompanhamento de 

Projeto Bimestral.  

PROFESSOR  ORIENTADOR:  

GRUPO  

NOME E NUMERO DOS COMPONENTES  

TURMA  

NOME PROJETO  

DATA PRESENÇA ENCONTROS AVALIAÇÃO 1,50  

AVALIAÇÃO 1,50  

AVALIAÇÃO 3,00  

AVALIAÇÃO 4,00  

TOTAL 10,00  

12/02 014  

19/02 26/02 

12/03 19/03 

26/03  

02/04  

09/04  

16/04  

23/04  

INTERGRUPO  

ORIENTADOR  

DIÁRIO DE BORDO  
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Esboço/PRÉPROJETO Ficha (1) Ficha (1) Ficha (2) Ficha (3)  

1 

2  

3  

4                                                           

5                                                          

 6                                                           

OBSERVAÇÕES:  

1. O percentual de avaliação, bem como os critérios (em vermelho acima) foi 

aprovado em reunião geral.                            

 2. O orientador deverá no campo abaixo registrar todos os pontos positivos e 

negativos que o subsidiaram à avaliação de cada grupo.  

2ª Etapa  

Nessa etapa também ocorrem às últimas conferências para a realização das 

exposições em feiras de ciências. Previstas para o fechamento do 2° bimestre.  

I. Analise das pesquisas: 

 O orientador indicará e explicará a melhor maneira de fazer a pesquisa, seja ela 

qualitativa ou quantitativa e também como montar o questionário de pesquisa/entrevista.  

II. Descrição dos projetos:  

Detalhamento minucioso das rotinas de cada montagem, efetivado por cada equipe, 

responsabilizando-se em delinear o plano de ação da montagem.  

III. Teste de execução dos projetos:  

Prova de execução do projeto de maneira individual, relatando a correção dos 

supostos erros.  

IV. Conferência parcial:  
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O orientador analisa o andamento do projeto e indica os pontos certos e errados do 

projeto.  

V. Conferência parcial:  

O orientador analisa o andamento do projeto e indica os pontos certos e errados do 

projeto.  

VI. Conferência parcial:  

O orientador analisa o andamento do projeto e indica os pontos certos e errados do 

projeto. 

VII. Conferência do banner:  

Antes de imprimir o banner este deve ser analisado pelo orientador  

VIII. Conferência do relatório final: 

O orientador analisa o relatório final para sua aprovação. 

IV. Conferência do relatório final: o orientador analisa o relatório final para sua 

aprovação.  

V. Entrega do Relatório Sintético: Entrega do resumo como no anexo 

 

 


