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1. Denominação do Curso 

 

CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO  

 

2. Clientela 

  

2.1. DEFINIÇÃO 

Egressos do ensino médio, ou equivalente, todos classificados em processo seletivo. 

O projeto do Curso de Licenciatura em Computação é aderente ao Plano Nacional de 

Formação de Professores (PAR) do Ministério da Educação (MEC), destinado aos 

professores em exercício das escolas públicas estaduais e municipais sem formação 

adequada à LDB, oferecendo vagas específicas para os professores inscritos no 

referido Plano através da Plataforma Freire.  

 

2.2. QUANTIDADE DE VAGAS OFERTADAS  

Serão ofertadas 350 vagas, distribuídas em até 10 Polos, para os egressos do ensino 

médio, ou equivalente, sendo pelo menos 20% (vinte por cento) dessas vagas para 

professores participantes do PAR. 

 

2.3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

É previsto classificação em Concurso Vestibular da UFJF, no limite das vagas 

publicadas para cada opção.  

 

3. Duração 

 

O Curso foi organizado na forma de licenciatura, distribuído em oito períodos, com 

duração prevista de quatro anos, porém não mais que em cinco anos.  

 

4. Introdução 

 

A Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF - preocupada em interiorizar seus 

cursos, adotar o modelo de Educação a Distância – EAD - e adequar seus cursos ao 

modelo presencial virtual com uso de tecnologias de informação e comunicação criou 

em setembro de 2000 um grupo de trabalho para discutir e propor diretrizes para a 
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Informatização do Ensino da UFJF. O objetivo principal do documento gerado era a 

elaboração de uma proposta institucional, objetiva e exequível, que servisse para 

alavancar o uso das novas tecnologias no processo ensino/aprendizagem e os 

projetos de Educação a Distância e que fortalecesse os grupos existentes e 

emergentes. Foram então estabelecidas três metas para a UFJF: 

• Ampliação do acesso aos cursos de graduação com utilização de novas 

tecnologias, notadamente os recursos disponíveis para EAD; 

• Ampliação da oferta de educação continuada, principalmente cursos de 

pós-graduação latu-senso, através da utilização das tecnologias disponíveis 

para a EAD; 

• Criação de um padrão UFJF de EAD, entendendo-se por padrão um 

modelo de processo que incluísse as etapas de projeto, desenvolvimento e 

avaliação para todas as atividades desenvolvidas nesse contexto. 

Em abril de 2003 foi criada a Coordenação de Educação a Distância ligada à 

Pró-reitoria de Formação e em agosto de 2004 foi criado o Núcleo de Educação a 

Distância - NEAD, com o objetivo de dar suporte e infraestrutura aos projetos 

institucionais de EAD. Em 16 de março de 2006, através da Portaria nº 685/MEC, a 

UFJF foi credenciada para a oferta de cursos superiores a distância.  

Nestes últimos anos a UFJF vem buscando atingir estas metas através de 

ações que se concretizam com parcerias em projetos de EAD com o MEC, 

inicialmente através do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB. Essas ações 

têm se concentrado no atendimento a duas demandas: 

•  educação continuada, principalmente através da oferta de cursos de pós-

graduação latu-sensu; 

•  formação de professores de ensino fundamental e médio, em atendimento 

à LDB, objetivo prioritário do MEC. 

A primeira experiência da UFJF na modalidade a distância se deu no Projeto 

Veredas, que graduou, em julho de 2005, 1800 professores do Estado de Minas em 

Pedagogia. Depois foi criado o projeto Polos Universitários Regionais, que visava a 

implantação de cursos de graduação na modalidade à distância em parceria com os 

governos municipais, estaduais e federal. O Polo Universitário Regional era uma 

unidade operacional da UFJF, em municípios conveniados, que servia como referência 

física para os alunos, oferecendo toda uma infraestrutura de atendimento para facilitar 

e democratizar o acesso ao ensino superior, utilizando o modelo semi-presencial e à 

distância.  
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A seguir são destacados os principais projetos de Educação a Distância da 

UFJF, implantados nos últimos anos: Projeto Veredas – Formação Superior de 

Professores (2002), Curso de Especialização em Gestão da Educação a Distância 

(2002), Curso de Especialização em Design Instrucional para Educação On-line 

(2005), Curso de Especialização de Formação de Gestores da Rede Publica de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro (2006), bacharelado em Administração e 

Licenciatura em Física, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Pedagogia e 

Licenciatura em Química à partir de 2005 e à partir de 2010 a Licenciatura em 

Computação. 

Atualmente a UFJF atua em mais de 30 Polos pelo Sistema UAB e a seguir 

apresentamos a relação dos 10 Polos onde foi ofertada a primeira turma da 

Licenciatura em Computação: 

POLOS 

Araxá 

Barroso 

Bicas 

Cataguases 

Ilicínea 

Juiz de Fora 

Salinas 

Santa Rita de Caldas 

Sete Lagoas 

Timóteo 

 

A UFJF tomou a decisão política de utilizar a Educação a Distância para 

viabilizar a formação de pessoas que vêm sendo excluídas do processo educacional 

por questões de localização ou por indisponibilidade de tempo nos horários 

tradicionais de aula. As políticas governamentais também apontam para o apoio à 

criação e ampliação de vagas nas universidades públicas através do uso de novos 

modelos e tecnologias educacionais, que possibilitem a interiorização do ensino e a 

formação de professores em atendimento à LDB. 

Um dos aspectos que influiu nessa decisão foi a dificuldade de deslocamento 

de alunos do interior do Estado para as grandes cidades. Outro aspecto importante é 

que os alunos que se deslocam para as grandes cidades em geral não retornam a 

seus municípios de origem, o que seria desejável em razão da natural importância de 

uma melhor participação social no desenvolvimento das regiões do Estado. Dessa 

forma, a Educação a Distância contribui na medida em que permite formar 
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profissionais sem deslocá-los de seus municípios e atende aqueles que, ainda em 

serviço, buscam a graduação necessária para o exercício de sua profissão. 

Com o objetivo de democratizar o acesso à Universidade, o Departamento de 

Ciência da Computação propôs o Curso de Licenciatura em Computação, que habilita 

pessoas a atuarem na área de software e hardware em suas cidades e regiões.  

 

5. Departamento de Ciência da Computação 

 

O Departamento de Ciência da Computação (DCC) foi constituído em 1995; advindo 

do Departamento de Matemática, que em 1987 começou a oferecer o curso de 

Bacharelado em Matemática, com ênfase em Informática; que foi então renomeado 

como Bacharelado em Informática. Este curso foi reestruturado em 2001, passando a 

ser denominado Curso de Bacharelado em Ciência da Computação; com duração de 

quatro anos (oito períodos) em sua versão diurna e desde o segundo semestre de 

2003 vem sendo oferecido também no período noturno; com duração de cinco anos 

(dez períodos). Em 2011 foi criado o curso de Sistemas de Informação noturno.  

O DCC vem ampliando sua área de atuação através de várias ações, a seguir 

destacamos algumas que consideramos importantes para o projeto em tela: 

� Cursos de Pós-graduação: 

� Stricto Sensu:  

� Mestrado e doutorado Multidisciplinar em Modelagem 

Computacional, início do mestrado em 2006. 

� Mestrado em Educação Matemática, início em 2009. 

� Mestrado em Ciência da Computação, início em 2011. 

� Lato Sensu:  

� Especialização em Gestão da Educação a Distância, modalidade à 

distância, com 4 edições desde 2002. 

�  Especialização em Design Instrucional para Educação on-line  

modalidade à distância, em sua 4° edição desde 2004. 

� Especialização em Inteligência Computacional 

modalidade presencial, segunda edição, início em 2008. 

� Núcleos de Pesquisa e Desenvolvimento: 

Atualmente o DCC possui cinco Núcleos de Pesquisa e Desenvolvimento: 

• Núcleo de Engenharia do Conhecimento - NEnC 

• O Grupo de Computação Gráfica - GCG  
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• Laboratório de Aplicações e Inovações em Computação –  

• O Laboratório de Fisiologia Computacional e Computação de Alto Desempenho 

– FISIOCOMP,  

• Núcleo de Computação Científica – NCC. 

� Projetos de Extensão: 

� Programa de Informatização em convênio com o Comitê para 

Democratização da Informática e Cidadania de Juiz de Fora 

(CDINFO).  

� Disciplinas da graduação presencial oferecidas à distância: 

� Iniciação Científica em Computação 

� Projeto Final em Computação 

� Laboratório de Computação III 

� Informática e Sociedade 

� Informática na Educação 

� Projeto Universalização da Informática 

o Oferecimento de cursos básicos de Informática à distância, 

como editores de texto, planilhas, linguagens, entre outros de 

demanda específica, para alunos de outros cursos da UFJF, 

que não do curso de Ciência da Computação. Número de 

vagas 500, por semestre letivo. 

� Cursos de graduação – modalidade a distância em que professores do DCC 

coordenam disciplinas  

� Pedagogia 

� Matemática  

� Administração  

� Química 

� Física. 

 Dentro desta nova perspectiva de oferecimento de cursos de graduação à 

distância, o DCC mostra que tem condições de prover o apoio necessário ao 

desenvolvimento de seus egressos, através de incentivos à educação continuada e à 

atuação dos mesmos em projetos de EAD, de informática educativa nas escolas e de 

pequenos empreendimentos. 
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6. Projeto Pedagógico 

 
6.1. CONCEPÇÃO, FINALIDADE E OBJETIVOS 
 
A educação em nível nacional está em fase de grandes mudanças na busca do 

atendimento às exigências da sociedade contemporânea. São profundas as mudanças 

estruturais na organização do ensino formal principalmente quando relacionamos a 

sistematização dessa educação com o mercado de trabalho atual. 

A educação visa a promoção e a realização humana, portanto, deve promover 

mudanças de atitudes e comportamentos e desencadear uma nova maneira de pensar 

e um agir crítico, criativo e com iniciativa para solucionar problemas de seu cotidiano. 

Deve promover a emancipação que só acontecerá por meio de uma consciência 

crítica. A organização do processo educativo deve contribuir para a formação de 

valores essenciais ao homem e úteis para colaborar com as transformações sociais. 

A finalidade do Curso de Licenciatura em Computação é suprir a demanda por 

educadores capacitados na área de Informática para atuarem na rede de ensino 

público e privado, no atendimento aos níveis de ensino fundamental, ensino médio e 

educação profissional técnico de nível médio, bem como, para exercerem o papel de 

instrutores em cursos desenvolvidos por empresas privadas, dada a carência atual do 

mercado por profissionais qualificados e também em projetos de Educação a 

Distância, tanto no suporte aos laboratórios específicos como na tutoria das disciplinas 

e módulos. 

O curso deve proporcionar ao Licenciado em Computação o trabalho 

multidisciplinar com professores de outras áreas, as quais poderão integrar a 

Computação no aprendizado dos conteúdos das outras ciências nos diferentes níveis 

e modalidades de ensino. Pretende-se que os estudantes se desenvolvam de forma 

harmoniosa e equilibrada, em todas as áreas de sua personalidade, adquirindo 

consciência crítica, habilidades investigativas e tornem-se competentes para o 

exercício do magistério, participando como cidadãos responsáveis e úteis à sociedade.  

Os princípios que norteiam o Curso de Licenciatura em Computação são 

definidos através de valores relacionados aos aspectos profissionais e éticos, 

ajustáveis aos diversos níveis de desenvolvimento do estudante: 

• Compromisso com a Educação e com os Educadores – Acredita-se que a 

educação é a forma pela qual uma sociedade se estrutura, mantém e evolui, 

transcendendo o momento de aprendizagem formal proporcionado pelas 

instituições de ensino. Por isso, o curso assume a responsabilidade para com a 

formação de professores que sejam comprometidos com seu papel de educador, 
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competentes no exercício de seus misteres, criativos e versáteis para lidar com 

situações diferentes, conscientes do valor do profissional da educação, hábeis na 

gestão do processo ensino-aprendizagem e capazes de trabalhar em equipe, 

numa perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar. 

• Compromisso com a Ciência – Muito mais que a formação de profissionais ricos 

em conteúdo e hábeis no manejo de classe para atendimento à demanda, deseja-

se a educação para a ciência, possível com a formação de professores habilitados, 

qualificados e engajados na construção de uma educação que proporcione uma 

visão lógica e sistêmica do mundo em que vivemos. 

• Compromisso com a Humanidade – Objetiva-se participar na construção de uma 

geração capaz de desenvolver autonomia intelectual. Buscam-se incessantemente 

formas de levar o conhecimento e o desenvolvimento científico e tecnológico a 

todas as camadas da população. Acredita-se que o círculo vicioso da desigualdade 

social só será rompido quando todas as pessoas puderem usufruir das 

informações e avanços que a ciência pode proporcionar ao ser humano.  

• Compromisso com o Desenvolvimento – Deseja-se um curso pró-ativo, no 

sentido de buscar a participação em ações concretas para o desenvolvimento 

científico, social, ambiental e econômico através da educação, preparando 

cidadãos autônomos e competitivos. Procura-se desenvolver projetos que estejam 

também voltados para a geração de renda, desenvolvimento sustentável, melhoria 

da qualidade de vida e geração de conhecimentos relevantes, aliados à aplicação 

e ao desenvolvimento de novos métodos e técnicas de ensino. 

• Compromisso do Corpo Docente – Todos os docentes do curso assumem a 

responsabilidade pelo desenvolvimento do curso e auxiliam no desenvolvimento 

dos próprios estudantes, com efetivo compromisso com a educação e a qualidade 

dos profissionais que ajudam a formar. Pelo exemplo pessoal, buscam manter uma 

postura pró-ativa, dispondo-se à permanente atualização, troca de experiências e 

novos aprendizados, participando ativamente dos grupos em que estão envolvidos. 

• Compromisso com a Comunidade – Busca-se manter estreitas relações com a 

comunidade, através da realização de projetos conjuntos e participação em 

associações profissionais e de classe. Os estudantes são estimulados desde o 

início do curso a vivenciar experiências profissionais que possam contribuir com o 

desenvolvimento de sua competência profissional. 

• Excelência Profissional – Objetiva-se que todos os atores comprometidos com o 

curso, sejam docentes ou estudantes, norteiem sua atuação pela busca incessante 
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da excelência profissional, pela realização de atividades úteis, relevantes e de alta 

qualidade técnica. 

• Compromisso com a Ética – Todas as ações consideram não apenas os 

aspectos técnicos, mas também os éticos, sejam estes relacionados ao estrito 

exercício do magistério, sejam vinculados ao estabelecimento de relações 

humanas baseadas no respeito ao próximo e a si mesmo. Não se advoga qualquer 

ideologia políticopartidária, mas as discussões e valores éticos que permeiam o 

curso orientam as opções políticas dos corpos docente e discente. 

 

6.1.1. Objetivos do Curso 

O Curso de Licenciatura em Computação do Departamento de Ciência da 

Computação (DCC) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) tem por objetivo 

formar professores com uma visão tecnológica em computação, capazes de atuarem 

no ensino fundamental, ensino médio e educação profissional técnico de nível médio, 

com a colaboração de profissionais de diversas áreas, qualificados e comprometidos 

com o gerenciamento do processo de ensino-aprendizagem, estimulados a pesquisar, 

criar e a investir na própria formação. Além dessa formação, o Licenciado em 

Computação será dotado de conteúdos e habilidades para atuarem como instrutores 

de cursos em empresas privadas e também em projetos de Educação a Distância, 

tanto no suporte aos laboratórios específicos como na tutoria das disciplinas e 

módulos. 

 

6.2. JUSTIFICATIVA 

A Computação ganha espaço nos currículos escolares do ensino fundamental, médio 

e profissionalizante e superior, seja como um instrumento de aprendizagem ou como 

uma forma de aproximar os discentes do mundo da tecnologia e ao mercado de 

trabalho. 

As diretrizes norteadoras da educação média e fundamental encaminhadas 

pela LDB- 9.394 de dezembro de 1996 abrem novas perspectivas de valorização 

curricular, no desenvolvimento de habilidades curriculares orientadas pelas 

transformações do mundo e a preparação básica para o trabalho. Nesse ponto de 

vista, a Computação é visualizada não só como um facilitador do aprendizado do 

aluno, mas como disciplina necessária à formação do cidadão na contemporaneidade. 

Para atender a estes anseios o plano nacional de educação, lei nº 

10.172/2001, sugere que “é preciso avançar mais nos programas de formação e de 

qualificação de professores. A oferta de cursos para a habilitação de todos os 
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profissionais do magistério deverá ser um compromisso efetivo das instituições de 

educação superior e dos sistemas de ensino”. É com esta visão que o curso de 

Licenciatura em Computação foi formulado. 

É preocupação dos governos federal, estaduais e municipais que todas as 

escolas sejam dotadas de laboratórios de informática com acesso a internet. Nesse 

contexto deve haver uma preocupação no sentido de preparar profissionais para 

atender a essa realidade. Se por um lado os professores não se sentem confiantes a 

utilizar os novos recursos educacionais e computacionais, os alunos também não são 

motivados a enfrentar os desafios do mundo contemporâneo, levando a um quadro de 

desinteresse e diminuição de investimentos necessários à modernização 

computacional. A formação e qualificação dos educadores se tornam fundamentais 

neste processo de amadurecimento. 

De fato, a carência de profissionais de educação em Computação dificulta o 

acesso dos alunos à tecnologia. Esta necessidade vai de encontro à proposta do curso 

de Licenciatura em Computação, justificada com base nas metas definidas pelo Plano 

Nacional de Educação de 2001, que teve poucas dessas metas atingidas. Cabe 

destacar: 

• Para o ensino Médio: Estabelece que em 5 anos pelo menos 50%, e em 10 anos, 

a totalidade das escolas disponha de equipamentos de informática para 

modernização da administração e para apoio à melhoria do ensino e da 

aprendizagem. 

• Para o ensino Médio e Fundamental: A elaboração de padrões mínimos para 

infraestrutura, incluindo instalações de Laboratórios de Informática. 

• Iniciar, logo após a aprovação do Plano, a oferta de cursos à distância, em nível 

superior, especialmente na área de formação de professores para a educação 

básica. 

• Instalar, em cinco anos, 500.000 computadores em 30.000 escolas públicas de 

ensino fundamental e médio, promovendo condições de acesso à internet. 

• Capacitar, em dez anos, 12.000 professores multiplicadores em informática na 

educação. 

• Capacitar, em cinco anos, 150.000 professores e 34.000 técnicos em informática 

educativa e ampliar em 20% ao ano a oferta dessa capacitação. 

• Equipar, em dez anos, todas as escolas de nível médio e todas as escolas de 

ensino fundamental com mais de 100 alunos, com computadores e conexões 

internet que possibilitem a instalação de uma Rede Nacional de Informática na 
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Educação e desenvolver programas educativos apropriados, especialmente a 

produção de softwares educativos de qualidade. 

• Incentivar as universidades e demais instituições formadoras a oferecer no interior 

dos Estados, cursos de formação de professores, no mesmo padrão dos cursos 

oferecidos na sede, de modo a atender à demanda local e regional por 

profissionais do magistério graduados em nível superior. 

• Ampliar, a partir da colaboração da União, dos Estados e dos Municípios, os 

programas de formação em serviço que assegurem a todos os professores a 

possibilidade de adquirir a qualificação mínima exigida pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, observando as diretrizes e os parâmetros 

curriculares. 

A partir de 2007, com a definição do Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação do MEC, os estados e municípios elaboraram seus respectivos Planos de 

Ações Articuladas, onde puderam refletir suas necessidades e aspirações, em termos 

de ações, demandas, prioridades e metodologias, visando assegurar a formação 

exigida na LDB para todos os professores que atuam na educação básica.  

Dessas ações surgiu o Plano Nacional de Formação (PAR) destinado aos 

professores em exercício das escolas públicas estaduais e municipais sem formação 

adequada à LDB. A adesão da UFJF se fez então pela oferta de cursos superiores 

públicos, gratuitos e de qualidade, sendo um deles a Licenciatura em Computação na 

modalidade à distância.  

Na última década, muito se tem feito para a implantação, no Brasil, de cursos à 

distância, tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação. A Educação a 

Distância representa uma grande oportunidade para a enorme massa de excluídos 

dos processos tradicionais de ensino das universidades brasileiras, em especial as 

públicas, bem como um desafio para educadores, gestores, pesquisadores e todos 

aqueles que por esse processo venham a se interessar. Para atender a essas 

iniciativas a formação de professores conteudistas, tutores e gestores tem tido grande 

destaque. Dessa forma vemos como uma grande oportunidade de atuação dos 

egressos do curso de Licenciatura em Computação os projetos e cursos a distância. 

Há necessidade de profissionais para atuarem nos laboratórios tanto no suporte 

quanto na administração de oficinas e práticas dos alunos e uso de softwares 

educacionais. Como licenciados os mesmos poderão atuar também como professores 

e tutores em diferentes disciplinas e módulos. 

O DCC da UFJF, considerando o potencial técnico e pedagógico dos seus 

profissionais e não alheio às diretrizes educacionais e à demanda por formação de 
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educadores na área de Computação apresenta o projeto de Curso de Licenciatura em 

Computação, modalidade a distância.  

A proposta do curso está elaborada considerando as diretrizes contidas nos 

referenciais de qualidade para Educação a Distância, nas diretrizes do Decreto nº 

5.622, de 19 de dezembro de 2005 que regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394, de 20 

de dezembro de 1996. O projeto do curso obedece também, as diretrizes para cursos 

de licenciaturas: Resolução CNE/CP nº1 de 18 de Fevereiro de 2002, que Institui 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena e a Resolução 

CNE/CP nº 2 de 19 de Fevereiro de 2002, que Institui a duração e a carga horária dos 

cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação 

Básica em nível superior. Considerou ainda, a proposta pedagógica do Currículo de 

Referência para cursos de Licenciatura em Computação da Sociedade Brasileira de 

Computação. (CR-LC/2002). De acordo com os critérios de acesso ao PAR, o curso 

de Licenciatura em Computação terá parte das vagas para professores que atuem no 

sistema público de ensino.  

 

6.3. PERFIL DO EGRESSO 

O profissional formado no curso de Licenciatura em Computação deverá ser capaz de 

trabalhar nos níveis de ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante, para tanto ele 

receberá uma formação social, pedagógica, humanística e técnica adequada. Além 

disso, o licenciado em Computação pode trabalhar no âmbito empresarial como 

instrutor na disseminação do conhecimento. Também poderá atuar em projetos de 

Educação a Distância, tanto no suporte aos laboratórios específicos como na tutoria 

das disciplinas e módulos. 

Como um profissional atento às inovações do seu momento histórico é 

imprescindível criatividade, iniciativa, sociabilidade, capacidade de expressão, 

organização, liderança, postura ética e elevada capacidade técnica e científica, assim 

o profissional de Licenciatura em Computação deve ter condições de assumir o papel 

de agente transformador da sociedade, capacidade de provocar mudanças por meio 

da incorporação de novas tecnologias educacionais. 

Espera-se, ainda, que o licenciado possa contribuir com pesquisa, articulação e 

projeto de novas ferramentas informatizadas que facilitem e diversifiquem o processo 

de ensino-aprendizagem de diversas disciplinas, colaborando com outros professores 

para divulgar e aproximar o corpo docente e discente ao uso do computador. 
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É neste espírito empreendedor e colaborativo que o perfil profissional do curso 

de Licenciatura em Computação se baseia. Dessa forma, os egressos do Curso 

devem ser: 

• Comprometidos com o papel de educador, com disposição para atualizar 

constantemente seus conhecimentos, habilidades e atitudes, acompanhando os 

avanços científicos e tecnológicos; 

• Competentes no exercício de seus misteres, com capacidade teórica e 

metodológica para orientação dos estudos dos discentes, tanto no ambiente de 

sala de aula como extraclasse; 

• Criativos e versáteis para lidar com situações diferentes, dialogando com a 

comunidade, buscando inserir a prática educativa no contexto social, em ações 

voltadas para a promoção do desenvolvimento sustentável; 

• Conscientes do valor do profissional da educação como agente responsável na 

modificação da realidade em que atua; 

• Hábeis para gerir o processo ensino-aprendizagem, estruturar e sistematizar 

informações e envolver os discentes no processo de construção do conhecimento; 

• Capazes de relacionar-se produtivamente com outros profissionais e trabalhar em 

equipe, numa perspectiva interdisciplinar; 

• Planejar o ensino de Computação de forma contextualizada, aplicando os 

conceitos envolvidos a exemplos do cotidiano, ressaltando os aspectos sociais, 

tecnológicos, ambientais, políticos e éticos, demonstrando as aplicações da 

Computação na sociedade; 

• Aplicar métodos e técnicas de ensino e avaliação adequados às diversas situações 

do processo ensino-aprendizagem; 

• Desenvolver recursos didáticos e instrucionais relativos à sua área de atuação e 

avaliar a qualidade do material disponível; 

• Analisar, de maneira crítica, seus próprios conhecimentos científicos e 

educacionais, e refletir sobre o comportamento ético que a sociedade espera de 

sua atuação e de suas relações com os contextos culturais, socioeconômicos e 

políticos; 

• Desenvolver projetos de pesquisa educacional, visando o aprimoramento do 

ensino conceitual e experimental. 
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6.4. HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

Estes profissionais adquirirão os seguintes conjuntos de competências e habilidades 

durante o curso: 

No Âmbito Profissional 

• Articular os conhecimentos teóricos com a prática. 

• Entender a forma de construir e de comunicar o conhecimento a seus futuros 

alunos. 

• Expressar-se escrita e oralmente com clareza e precisão. 

• Interagir em outras áreas do conhecimento. 

• Realizar a aprendizagem continuada, fazendo da sua prática profissional fonte de 

produção de conhecimento. 

• Analisar e selecionar material didático e elaborar propostas alternativas. 

• Desenvolver-se na área de pesquisa. 

• Trabalhar com conceitos abstratos na resolução de problemas. 

• Ter consciência da importância social da profissão como possibilidade de 

desenvolvimento social coletivo. 

• Ter a capacidade de disseminar e utilizar os conhecimentos adquiridos no dia a dia 

da vida da comunidade. 

• Atuar no ensino utilizando metodologia de ensino variada;  

• Contribuir para despertar o interesse científico e o desenvolvimento intelectual do 

educando. 

• Exercer a sua profissão com espírito dinâmico, criativo, na busca de novas 

alternativas educacionais, enfrentando como desafio as dificuldades do magistério. 

• Conhecer criticamente os problemas educacionais brasileiros. 

• Identificar no contexto da realidade escolar os fatores determinantes no processo 

educativo, tais como o contexto socioeconômico, política educacional, 

administração escolar e fatores específicos do processo ensino-aprendizagem. 

• Assumir conscientemente a tarefa educativa, cumprindo o papel social de preparar 

os alunos para o exercício consciente da cidadania. 

• Refletir de forma crítica à sua prática em sala de aula, identificando problemas de 

ensino e aprendizagem. 

• Compreender e avaliar criticamente os aspectos sociais, tecnológicos, ambientais, 

políticos e éticos relacionados às aplicações da Informática na sociedade. 

• Conhecer teorias psicopedagógicas que fundamentam o processo de ensino-

aprendizagem, bem como os princípios de planejamento educacional. 
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• Contextualizar a área de Computação em termos históricos, políticos, sociais e 

econômicos. 

• Utilizar, adequada e eficazmente, tecnologias de informação na solução de 

problemas relativos a domínios de aplicação específicos. 

• Prever/compreender os impactos das novas tecnologias no homem, nas 

organizações e na sociedade. 

• Disseminar o conhecimento e estimular a pesquisa no âmbito empresarial. 

• Aplicar conhecimentos de forma independente e inovadora, acompanhando a 

evolução da área e contribuindo para a busca de soluções em diferentes setores 

nas organizações. 

• Desenvolver projetos de software ergonomicamente concebidos, incorporando, 

entre outros aspectos, modelos cognitivos e lingüísticos que dão suporte a 

elementos de usabilidade, garantindo uma efetiva interface homem-máquina. 

• Identificar e compreender a arquitetura de computadores para otimizar as 

possibilidades de desenvolvimento de tarefas afeitas à atuação profissional, bem 

como os respectivos resultados. 

• Selecionar sistemas operacionais em função de suas características e da 

disponibilidade de ferramentas, privilegiando o mais adequado. 

• Identificar tecnologias de redes de computadores necessárias para atender as 

necessidades da organização. 

• Integrar Sistemas de Bancos de Dados às soluções em tecnologia da informação 

nas organizações 

• Refletir de forma crítica a sua prática em sala de aula, identificando problemas de 

ensino e aprendizagem. 

• Compreender e avaliar criticamente os aspectos sociais, tecnológicos, ambientais, 

políticos e éticos relacionados às aplicações da Informática na sociedade. 

• Saber planejar, avaliar e selecionar software educacional de acordo com os 

objetivos educacionais e as teorias de aprendizagem. 

 

No Âmbito Pessoal 

• Possuir conhecimento sólido e abrangente na área de atuação. 

• Possuir capacidade crítica para analisar de maneira conveniente os seus 

próprios conhecimentos, assimilar os novos conhecimentos científicos e 

educacionais e refletir sobre o comportamento ético que a sociedade espera de 
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sua atuação e de suas relações com os contextos culturais, socioeconômicos e 

político. 

• Identificar os aspectos sociais e filosóficos que definem a realidade 

educacional. 

• Identificar o processo ensino-aprendizagem como processo humano em 

construção. 

• Ter uma visão crítica com relação ao papel social da Ciência e à sua natureza 

epistemológica, compreendendo o processo histórico-social de sua construção. 

• Saber trabalhar em equipe e ter uma compreensão das diversas etapas que 

compõem uma pesquisa educacional. 

• Ter interesse no auto-aperfeiçoamento contínuo, curiosidade e capacidade 

para estudos extracurriculares individuais ou em grupo, espírito investigativo, 

criatividade e iniciativa na busca de soluções para questões individuais e 

coletivas relacionadas com o ensino de Computação, bem como para 

acompanhar as rápidas mudanças tecnológicas oferecidas pela 

interdisciplinaridade, como forma de garantir a qualidade do ensino de 

Computação. 

• Ter formação humanística que permita exercer plenamente sua cidadania e, 

enquanto profissional, respeitar o direito à vida e ao bem estar dos cidadãos. 

• Ter habilidades que o capacitem para a preparação e desenvolvimento de 

recursos didáticos e instrucionais relativos à sua prática e avaliação da 

qualidade do material disponível no mercado, além de ser preparado para atuar 

como pesquisador no ensino de Computação. 

 
6.5. ÁREAS DE ATUAÇÃO 

O profissional Licenciado em Computação poderá atuar em diversos setores da 

economia pública e privada, nas seguintes funções: 

• Professor de informática no Ensino Médio e Fundamental; 

• Professor de disciplinas da área de informática em cursos técnicos de nível 

médio; 

• Instrutor em cursos de informática na iniciativa privada; 

• Pesquisador de novas tecnologias educacionais informatizadas, tanto na 

economia pública quanto privada; 

• Gerente de área de tecnologia em instituições educacionais; 

• Coordenador de laboratórios de Educação a Distância e suporte a Plataformas 

de EAD; 
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• Tutor ou coordenador de disciplinas ministradas a distância. 

 

6.6. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO - PEDAGÓGICA 

6.6.1. Fundamentação 

A proposta do curso, no qual se conduzirá a formação do profissional de Licenciatura 

em Computação, tem como tendência a reflexão/ação/reflexão que se configura como 

uma política de valorização dos saberes já existentes, o desenvolvimento dos 

princípios teóricos e metodológicos que sustentam a Computação como Ciência e a 

Educação, integrando o ensino e a pesquisa educacional no processo de formação do 

professor como também, conduzir o futuro professor em uma interação orgânica na 

escola de todos os níveis.  

Os princípios norteadores do Curso foram concebidos conforme referenciais 

gerais que regem a formação de professores e as especificidades da modalidade de 

Educação a Distância, observadas as questões epistemológicas e metodológicas 

necessárias à formação de conceitos científicos inerentes à formação do profissional 

de educação. 

Na organização didático-pedagógica foram considerados como princípios: 

• uma metodologia de ensino que privilegie a construção dos conhecimentos 

como princípio educativo; 

• a flexibilidade, quanto ao respeito ao ritmo e condições do aluno para 

aprender o que se exigirá dele; 

• a autonomia dos alunos e o autogerenciamento da aprendizagem; 

• a interação como ação compartilhada em que existem trocas, capaz de 

contribuir para evitar o isolamento e manter o processo motivador da 

aprendizagem; 

• a contextualização que é um recurso para tirar o aluno da condição de 

expectador passivo; 

• articulação entre teoria e prática no percurso curricular; 

• o planejamento, considerando as necessidades de aprendizagem e o perfil 

cultural dos alunos; 

• o acompanhamento do processo de aprendizagem por professores, tutores a 

distância e tutores presenciais; 

• a motivação do estudante para com o objeto da sua profissão; 

• uma base sólida para a compreensão de conceitos fundamentais à profissão 

de Licenciado em Computação; 

• o uso e difusão de novas tecnologias; 
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• relacionamento entre os vários campos da Computação; 

• incentivo à pesquisa e extensão como princípio educativo. 

Esses aspectos serão desenvolvidos de modo que o curso garanta aos seus 

egressos uma sólida formação de conteúdos físicos, formação pedagógica dirigida ao 

trabalho do professor, formação de conteúdos de áreas afins necessárias ao exercício 

do magistério e uma formação que possibilite a vivência crítica da realidade do ensino 

em sua região, tornando-os capazes de experimentar propostas interdisciplinares com 

seus alunos. 

A aprendizagem é compreendida como um dos elementos do processo 

educativo que possibilita a ressignificação da Educação a Distância, principalmente 

em termos de permitir, em razão de suas características, o rompimento da noção de 

tempo/espaço da escola tradicional. 

 

6.6.2 Organização Didática 

A consolidação dos princípios educativos será garantida por meio de uma equipe 

multidisciplinar, composta de Professor formador/conteudista, Tutor a distância, Tutor 

Presencial, Técnico de Laboratório e Coordenação, que trabalharão o planejamento, a 

organização, a execução, a assessoria e a orientação do processo de aprendizagem, 

dando ênfase a uma postura de construção do conhecimento, numa metodologia 

dialética, na qual se propicie a passagem de uma visão do senso comum – o que o 

aluno já sabe com base em suas experiências de vida, a uma formação de novos 

conceitos/científicos. Tudo isso mediante o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

voltadas à mobilização do aluno para o conhecimento, a disponibilização de 

instrumentos que lhe proporcione oportunidades de construir conhecimentos novos e o 

desenvolvimento da capacidade de elaboração de sínteses integradoras do saber 

construído com aqueles que já possuíam anteriormente. 

O aluno será o centro do processo. Os Tutores a distância e presenciais 

deverão utilizar-se de uma metodologia que garanta a troca de informações entre os 

estudantes e entre estudantes e Tutores. Através da condução “não diretiva” do 

processo é que o aluno construirá sua própria aprendizagem. O Tutor, aqui, será um 

mediador, fornecendo os instrumentos e conteúdos necessários à construção dos 

conceitos científicos que sejam os conhecimentos. 

O Tutor presencial deverá incentivar permanentemente e sensibilizar o aluno 

sobre o que vai fazer. Deve valorizar a importância da participação do aluno em todo 

processo de orientação e aprendizagem, considerando-o como sujeito de sua 

aprendizagem. 
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Os estudantes deverão ser capazes de sair de uma postura passiva, 

assumindo um papel mais ativo no processo, tornando-se agentes de sua própria 

aprendizagem na busca da construção dos seus conhecimentos. Para tal, serão 

disponibilizados meios para que o estudante desenvolva sua capacidade de 

julgamento, de forma suficiente, para que ele próprio esteja apto a buscar, selecionar e 

interpretar informações relevantes ao aprendizado. 

Um dos pontos chaves para o sucesso na formação do profissional de 

Licenciatura em Computação é a motivação do estudante. Pensando em maneiras de 

resolver essa questão, os Professores, junto com os Tutores devem ter a preocupação 

real com uma orientação efetiva do aluno que apresenta dificuldades. Outro importante 

fator a ser considerado é a atualização dos conhecimentos e suas aplicações. Os 

assuntos relativos às novas tecnologias tendem a despertar um grande interesse nos 

estudantes, bem como suas relações com a sociedade. 

Vemos com total importância, para o êxito deste projeto, que as atividades 

propostas no curso propiciem oportunidades para o desenvolvimento das habilidades 

complementares, desejáveis aos profissionais da área, vendo o aluno como um todo, 

relacionando também suas atitudes e respeitando as peculiaridades de cada 

disciplina/atividade didática, bem como a capacidade e a experiência de cada docente. 

O estímulo e o incentivo ao aprimoramento dessas características devem ser 

continuamente perseguidos, objetivando sempre a melhor qualidade no processo de 

formação profissional. 

Assim configurado, o currículo a ser cumprido associará a dinâmica propiciada 

pela metodologia EAD à complexidade dos processos que envolvem a atuação dos 

profissionais que atuarão na área de Licenciatura em Computação. O processo de 

aprendizagem em formato EAD será produzido, executado e avaliado sob 

responsabilidade do DCC, com acompanhamento presencial e não presencial através 

de Tutores a distância, presenciais e técnico de laboratório. 

• Os Momentos presenciais: serão realizados nos polos municipais com a 

mediação de um Tutor presencial e sempre que possível um Técnico de 

laboratório. Os polos municipais deverão garantir espaços que permitam a 

interação, constante reflexão, atividades práticas, debates, avaliação dos 

conteúdos e o encaminhamento aos estudos independentes. A metodologia 

adotada deverá permitir o desenvolvimento do aluno por métodos 

socializantes, sócio-individualizantes e individuais para poder atingir todos os 

alunos em suas diversidades. 
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• Os Momentos não presenciais: ocorrerão por meio do auto-estudo e através 

da Internet, usando o ambiente de aprendizagem Moodle para interação, 

disponibilidade de materiais didáticos e ainda fascículos impressos 

relacionados aos conteúdos. Também poderá ser utilizada a Web conferência 

com os Professores e Tutores a distância.  

 

6.6.3. Material Didático 

O material didático a ser utilizado para o desenvolvimento de cada um dos conteúdos 

propostos buscará estimular o estudo e produção individual de cada aluno, não só na 

realização das atividades, mas também nas práticas centradas na compreensão e nas 

experimentações. 

Todo o material didático constitui-se como dinamizador da construção curricular 

e também como um elemento balizador metodológico do Curso. Serão utilizados 

materiais já elaborados por outras instituições para oferta de cursos e disciplinas 

equivalentes e outros materiais complementares ficarão a cargo dos professores do 

DCC, cabendo a essa coordenação e ao CEAD a reprodução e distribuição desse 

material. 

Serão disponibilizados na jornada de aprendizado dos alunos, um conjunto de 

recursos de aprendizagem disponíveis no ambiente web, ou material impresso ou 

audiovisual. Cada disciplina do curso utilizará material em diversas mídias, conforme 

seu planejamento pedagógico, onde constará o conteúdo que o aluno precisa estudar, 

além de exercícios. Esse material será colocado ao dispor dos alunos nos polos ou por 

meio da web. 

 O CEAD conta com equipamento para Web e Vídeo Conferencia, Sala de 

produção Áudio Visual e equipamento para filmagem de vídeo aulas e similares. O ICE 

conta com salas para gravação de vídeo aulas, com lousa interativa. 

Dentre os materiais didáticos básicos do Curso constarão: - Fascículos  

Os textos-base serão produzidos em forma de fascículos, com o objetivo não só de 

garantir o desenvolvimento do conteúdo básico indispensável ao curso, mas também 

de oportunizar o processo de reflexão-ação-reflexão por parte dos alunos, na medida 

em que, dialogicamente, propõe reflexões sobre sua prática em relação às teorias 

estudadas. Além disso, haverá nos fascículos sugestões de tarefas e pesquisas, com 

o objetivo de aprofundamento teórico na área de conhecimento trabalhada. Os textos 

dos fascículos serão compreendidos, também, no contexto curricular do curso, como 
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sinalizadores dos recortes de conteúdo feitos nas áreas de conhecimento e das 

abordagens metodológicas propostas. - Livros 

Os livros indicados como leitura obrigatória e complementar estarão à disposição dos 

alunos na biblioteca dos Polos ou em bibliotecas virtuais.  

- Artigos de Revista e Jornais 

Os professores e tutores selecionarão artigos de revistas e jornais relativos aos temas 

estudados e deverão disponibilizá-los aos tutores e alunos do curso, oportunizando, 

assim, uma maior dinamicidade na construção do currículo. Além dos textos sugeridos 

pelos coordenadores de área, os alunos serão incentivados a buscarem outros textos, 

principalmente na Web. 

- Software Educacional  

Dentre os softwares educacionais a serem utilizados no curso, estão as hipermídias a 

serem produzidas especialmente para o curso de Licenciatura em Computação, com o 

objetivo de aprofundar alguns dos conteúdos dos fascículos e outros disponíveis em 

repositórios de objetos de aprendizagem na Web.  

- Palestras  

Fazem parte também da dinâmica curricular, palestras e conferências proferidas por 

ocasião da realização dos seminários presenciais, especialmente para os alunos do 

curso. 

- Textos dos Alunos 

Á medida que os alunos estiverem produzindo seus textos, resultados dos estudos e 

pesquisas realizados, eles serão colocados em disponibilidade na biblioteca dos Polos 

e na biblioteca Virtual. 

- Webconferência  

A webconferência será ministrada por professores e tutores a distância. A 

webconferência é gerada a partir de um estúdio e transmitida para os polos/salas, 

ligadas ao circuito de forma simultânea, possibilitando a interação síncrona entre os 

polos e, principalmente, entre o conferencista e os polos.  

- Vídeos e DVDs 

Serão gerados vídeos educativos complementares aos materiais disponíveis nas 

disciplinas.   

O Curso de Licenciatura em Computação vem sendo oferecido por Instituições 

públicas como IFET/ES, IFET/MA, Universidade Estadual do Ceará, Universidade 

Estadual de Goiás, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Universidade 

Federal da Grande Dourados, e Universidade Federal do Maranhão. Na região 
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sudeste o CEDERJ também oferece o curso de Tecnólogo de Sistemas de 

Computação.  Dessa forma, o Departamento de Ciência da Computação, acreditando 

no espírito colaborativo e no compartilhamento dos materiais educacionais 

desenvolvidos nas instituições integrantes do sistema, entende que poderá reutilizar o 

material didático impresso já desenvolvido para cursos da área. Até o presente 

momento foram utilizados materiais impressos do IFET/ES, do CEDERJ e da UFMG. 

Sendo assim o DCC se concentrará em desenvolver materiais para outras mídias. 

Os alunos recebem no início do curso, no primeiro encontro presencial na 

UFJF, um CD com o Guia do aluno e outras instruções. Ao longo dos semestres 

letivos são enviados aos Polos, para cada aluno, pelo menos um material didático 

impresso relativo a cada disciplina. São disponibilizados vídeo aulas ou vídeos 

relativos às disciplinas, o DCC trabalha para ampliação desse material e até o 

presente momento foram produzidos uma média de pelo menos 3 para cada disciplina. 

O material didático na Web tipo hipermídia vem sendo desenvolvido, mas a prioridade 

tem sido a realização de vídeo aulas, mas o DCC está trabalhando para o 

desenvolvimento desses materiais.  

 

6.6.4. Orientação para os alunos 

O aluno do Curso de Licenciatura em Computação receberá, no momento da 

matrícula, um Guia do aluno em forma de manual escrito e que também estará 

disponível por meio digital no ambiente de aprendizagem. 

Constará de informações tais como: 

• Características da Educação a Distância  

• Como realizar o estudo a distância 

• Como realizar os estudos presenciais 

• Funcionamento do Polo 

• Tempo de percurso 

• Equipe de tutores e administrativos 

• Organização e estrutura curricular 

• Metodologias utilizadas no desenvolvimento do curso 

• Materiais didáticos 

• Estágio curricular 

• Formas de comunicação entre Tutor Presencial, Tutor a distância, coordenação 

e alunos 

• Avaliação da aprendizagem 
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• Sugestões para maior aproveitamento do tempo de estudos individuais e a 

distância (Hábitos de estudos). 

 Todo o material didático correspondente a uma disciplina do Curso será 

acompanhado de um Guia da Disciplina. Nesse Guia o aluno encontrará orientações 

sobre: 

• Conteúdo da disciplina 

• Tempo mínimo necessário dedicado ao estudo 

• Como ter contato com o professor e com os tutores da disciplina 

• Previsão dos momentos presenciais 

• Cronograma da realização das avaliações 

• Critérios de aprovação 

• Interação entre o aluno e seu tutor e entre o aluno e seus colegas de 

disciplina. 

 

6.6.5. Produção, Edição e Distribuição de Material Didático 

O Centro de Educação a Distância da UFJF conta com uma coordenação operacional 

que coordenará todas as ações da produção, edição e distribuição do material 

didático. Neste projeto as principais ações de gerenciamento dessas ações se 

concentrarão em:  

• Preparar, editar e reproduzir o material didático para os cursos de 

preparação de professores e tutores; 

• Preparar e reproduzir o guia do aluno; 

• Reproduzir o material didático do curso; 

• Acompanhar a compra e distribuir os livros das bibliotecas.  

 

6.6.6. Sistema de tutoria 

Em qualquer sistema de ensino, seja na modalidade presencial ou à distância, a 

comunicação entre alunos e professores é fundamental para que a aprendizagem 

ocorra. Daí que a eficiência de um sistema educacional depende basicamente do 

sistema de comunicação que assegure esta interatividade, o que se dará na medida 

em que exista uma infraestrutura de suporte para que se desenvolva uma metodologia 

de ensino que promova a aprendizagem ativa. 

 Em um curso a distância, em que o aluno está fisicamente distante do 

professor, importantes elementos deverão estar envolvidos para que a interação 
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aluno/professor/tutor ocorra de fato. A tutoria se destaca como um dos principais 

componentes para que essa comunicação se estabeleça. 

 Nos diversos modelos de EAD, a tutoria tem desempenhado funções de 

mediação entre os conteúdos das disciplinas e os alunos, entre professores e alunos, 

e os alunos entre si. É da competência da tutoria tanto a orientação acadêmica quanto 

a orientação não acadêmica. O tutor, dentro de um sistema de Educação a Distância, 

é a figura que estabelece o vínculo mais próximo do aluno, seja presencialmente ou à 

distância, tanto do ponto de vista dos conhecimentos acadêmicos como do ponto de 

vista das atitudes do aluno perante o estudo; o aluno que opta por estudar na 

modalidade a distância precisa ser orientado na especificidade desse aprendizado e 

constantemente motivado para que o abandono do curso seja evitado. 

 Não podemos definir um modelo universal de tutoria que seja o mais eficiente 

para EAD. Cada sistema tem as suas peculiaridades e deve buscar enfrentá-las dentro 

do contexto em que se desenvolve. Levando em conta importantes experiências 

consolidadas de Educação a Distância, no Brasil e no exterior, estabelecemos o 

planejamento do sistema de tutoria. 

 A tutoria se dá em duas modalidades: presencial e a distância. Assim como à 

coordenação de disciplina, cabe aos tutores presenciais ajudar o aluno no 

planejamento e na administração do tempo acadêmico, visando à sua autonomia 

intelectual, tornando-se, assim, importante agente na diminuição dos níveis de 

abandono e de trancamento de matrícula.  

 Os tutores a distância, por sua vez, têm como função atender e orientar os 

alunos, dirimindo suas dúvidas acerca dos conteúdos, através de desafios cognitivos 

que promovam o reconhecimento da questão por parte do aluno.  

 Além disso, pelo fato de os tutores manterem um vínculo interpessoal muito 

mais estreito com os alunos, o exercício de sua tarefa volta-se ainda para a 

manutenção desse aluno motivado e interessado em sua própria formação, evitando, 

também aqui, a evasão e o descompromisso com o estudo. É tarefa da tutoria 

promover o trabalho colaborativo e cooperativo entre alunos, estimular o estudo em 

grupos e procurar motivar o estudante durante o curso para evitar evasão do sistema. 

 A DCC equacionará para o curso em tela seu sistema de tutoria provendo, 

entre o Departamento e os Polos, uma infraestrutura de atendimento ao aluno que 

consistirá, como dito acima, de três modalidades de tutoria:  ● Categoria 1: professores da UFJF, responsáveis pelas disciplinas do curso, 

que coordenarão a equipe de tutores da Categoria 2 e 3 no treinamento, 

acompanhamento e tutoria. O CEAD promoverá treinamento também. 
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● Categoria 2: tutores graduados, selecionados por seleção pública e 

contratados para tal, que responderão às dúvidas relacionadas ao conteúdo 

das disciplinas, a partir das salas de coordenação de tutoria sediadas na 

universidade, principalmente por meio de Internet. O CEAD promoverá 

treinamento dessa categoria também. ● Categoria 3: tutores selecionados para atuarem nos Polos, com a função de 

acompanhar os alunos presencialmente, selecionados por seleção pública. 

Essa categoria tem a competência de motivar e encorajar os alunos, 

entusiasmá-los e manter a disciplina. O tutor local é uma extensão do 

professor que está distante. Suas atividades são semelhantes às dos 

professores; assim, é necessário que os tutores locais tenham uma 

capacitação específica para orientar os alunos de cursos à distância. O 

CEAD promoverá treinamento dessa categoria também. 

 A tutoria local se realizará presencialmente nos Polos. Os alunos contarão com 

um sistema de apoio dos tutores, onde ocorrerão encontros presenciais, 

preferencialmente no horário tarde-noite e aos sábados. Os tutores cumprirão as 20 

horas de atividades nos Polos. Além desse encontro, os estudantes contarão com o 

acompanhamento de um coordenador que estará no Polo em regime de 40 horas 

semanais. 

 A tutoria a distância será realizada por meio da Internet. Cada aluno será 

acompanhado a distância, em cada disciplina, por docentes de reconhecida 

competência e que compõem o quando acadêmico da UFJF. Auxiliando tais 

professores haverá um corpo de tutores graduados contratados para tal função. Será 

criado um esquema de tarefas em que os estudantes e os tutores presenciais contarão 

com sistema de consulta capaz de esclarecer suas dúvidas. 

 Para cada categoria de tutor são definidas diferentes áreas de atuação. As 

competências de cada categoria se complementarão de modo que o 

acompanhamento e a avaliação do aluno sejam realizados da forma mais eficiente 

possível.  

 A configuração do sistema de tutoria estará baseada na seguinte infraestrutura 

física: 

o A UFJF sediará as salas e laboratórios de coordenação e tutoria, onde os 

tutores e os professores responsáveis pelas disciplinas do curso realizarão 

as atividades relacionadas aos respectivos cursos. Essas salas serão 

equipadas com toda a infraestrutura computacional e de telecomunicações 

necessárias ao acompanhamento dos alunos nos Polos. 
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o Os Polos terão infraestrutura computacional de telecomunicações 

equivalente às existentes na Universidade para as atividades de 

coordenação do Polo e tutoria. Além dessa infraestrutura, os Polos 

contarão com laboratórios computacionais para o atendimento aos alunos e 

também com equipamentos para a utilização das mídias necessárias ao 

curso. 

 Tanto a seleção de tutores presenciais nos Polos quanto dos tutores a 

distância será realizada a partir de um processo de seleção pública liderado pela 

coordenação de tutoria e pelo CEAD, em ação conjunta com os professores 

responsáveis pelas disciplinas do curso. 

 Para viabilizar o modelo proposto o curso necessita de uma proporção mínima 

de 1 tutor para cada disciplina e para cada 25 alunos no máximo e considera que 

esses tutores são especialistas nas referidas disciplinas. 

 
6.6.7. Processo de Comunicação entre os participantes 

• Comunicação entre Alunos e Tutores  

A comunicação entre alunos e tutores é fundamental para o aluno buscando garantir a 

plenitude da sua formação e os conceitos norteadores da educação na modalidade a 

distância e para manter o aluno envolvido e motivado aos compromissos escolares e 

aos estudos. 

A interatividade dos alunos no Polo dar-se-á por meio de momentos 

presenciais de atividades e de avaliação nos polos municipais, através de encontros 

com o Tutor presencial e com Técnico de laboratório.  

Nos momentos presenciais serão utilizadas metodologias que promovam a 

discussão e reflexão conceitual, bem como, ações práticas de aplicação através dos 

laboratórios equipados com computadores e programas específicos por conteúdo, 

conforme encaminhamento do plano pedagógico da disciplina. 

Esses encontros presenciais são práticos e teóricos, sendo que nos 

laboratórios os orientadores contarão, sempre que possível, com o apoio do Técnico 

de Laboratório. 

A interatividade entre alunos e tutores a distância será realizada utilizando-se 

de ferramentas síncronas e assíncronas, tais como: fóruns, telefone, sala de bate-

papo, e-mail e webconferência, conforme plano pedagógico da disciplina, utilizando-se 

dos espaços oferecidos no ambiente de aprendizagem Moodle e salas de transmissão 

nos polos. 
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Os alunos terão liberdade de comunicar-se com os tutores presenciais sempre 

que necessário, respeitado a organização de horários de trabalho apresentados por 

esses profissionais. 

 

• Comunicação entre Tutores, Professores e Coordenadores 

Os encontros entre os Tutores e os professores ocorrerão inicialmente, de forma 

presencial, no momento de sua capacitação ao trabalho de tutoria. Ao longo do curso 

os encontros com os tutores presenciais poderão ser por meio de webconferência, 

através de e-mails e outras formas de contato virtual na plataforma Moodle, utilizando 

uma sala específica por disciplina. Os encontros objetivam a análise e a reflexão dos 

trabalhos desenvolvidos em busca do direcionamento ou redirecionamento da ação. 

A relação do coordenador do curso com os professores e tutores será 

permanente e na maioria das vezes de forma virtual. 

 

• Sistema de Comunicação e Informação 

O Sistema de Comunicação e Informação tem dois propósitos básicos. Por um lado, 

viabiliza o funcionamento do sistema de Tutoria e Coordenação, fornecendo os meios 

para os contatos necessários entre as diferentes categorias de participantes do Curso 

de Licenciatura em Computação. Por outro lado, agiliza o fluxo das informações 

indispensáveis para os trabalhos de operacionalização do curso, bem como de seu 

monitoramento e avaliação institucional. Inclui: 

o Atendimento em cada Polo: espaços locais de apoio aos alunos para 

informações, consultas, reclamações, críticas, elogios e sugestões, que 

poderão ser encaminhadas pela plataforma, via telefone, fax, correio ou e-mail. 

Caberá também a essas centrais acompanhar o desenvolvimento tecnológico 

para incorporar novas tecnologias de comunicações entre os Polos e a UFJF 

que tornem o fluxo de informações cada vez mais fácil, rápido e barato. 

o Plataforma de EAD: o ambiente virtual do curso será o espaço de 

comunicação e interação, destina-se a prestar serviços de comunicação entre 

alunos, tutores e coordenadores e informação aos alunos do curso, bem como 

a disponibilizar materiais didáticos. Nessa plataforma serão disponibilizados os 

seguintes serviços: 

• Informações gerais sobre o curso; 

• Mural de informações; 

• Disciplinas e conteúdos do curso; 

• Tutoria (espaço restrito por turma); 
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• Dados pessoais dos participantes (espaço restrito); 

• Biblioteca Virtual: onde serão disponibilizados os textos e links de 

referência de estudo obrigatório e outros textos e módulos 

educacionais necessários à elaboração das monografias do curso. 

 

O curso conta com um site Web (www.ufjf.br/licomp) para comunicação 

externa com a comunidade e uma página no Facebook buscando uma maior 

informalidade na forma de comunicação com a comunidade acadêmica do curso. 

 
6.6.8. Acessibilidade às pessoas com necessidades especiais. 

O DCC está atento ao atendimento da Portaria n.º1.679 de 2 de dezembro de 1999, 

quanto a assegurar aos portadores de deficiência física e sensorial condições básicas 

de acesso ao curso. Os mantenedores dos Polos deverão viabilizar o atendimento 

especial, para a inclusão de alunos portadores de necessidades especiais. O DCC 

deverá garantir a inclusão dos interessados no curso, por meio de iniciativas que 

permitam o pleno desenvolvimento das atividades propostas, a comunicação e a 

utilização do material didático-pedagógico.  

Vale salientar que o projeto do curso prevê a disciplina de Libras como 

cumprimento ao decreto lei n.º5.626 de 22 de dezembro de 2005 que regulamenta a 

inserção da linguagem brasileira de sinais – LIBRA, como disciplina curricular 

obrigatória aos cursos de formação de professores. 

 

6.6.9 Equipe Multidisciplinar 

A equipe multidisciplinar que atuará no curso de Licenciatura em Computação será 

composta de: 

Professores - são professores com formação acadêmica adequada, especialistas, 

mestres ou doutores em áreas específicas da Computação, Educação, Matemática, 

Estatística, Português e Inglês. 

Tutor a distância – são profissionais graduados, de acordo com as disciplinas que 

forem atuar, selecionados à partir de processo de seleção público. 

Tutor Presencial – são profissionais graduados, preferencialmente nos cursos na 

área de Computação ou ainda outros profissionais com curso de pós-graduação em 

Computação, residentes na região onde se desenvolve o curso, selecionados à partir 

de processo de seleção público. 

Técnico de Laboratório - são técnicos em Informática ou graduados na área de 

Computação. 
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Coordenador de Estágio Supervisionado – Profissional/professor da UFJF.  

Coordenador do curso – Professor do DCC com formação na área de Computação.  

Coordenador de Tutoria – Professor do DCC com formação na área de Computação 

ou Educação. 

Coordenador de Material Didático - Professor do DCC com formação na área de 

Computação. 

A atuação dos profissionais em EAD apresenta características diferenciadas e 

claras quanto a seu papel quer seja de professor, tutoria ou coordenação. Cada um 

em sua especificidade será um incentivador dos alunos na instigante aventura do 

conhecimento. 

A responsabilidade de cada profissional envolvido com a aprendizagem do 

aluno se volta para a pesquisa, planejamento e aperfeiçoamento das metodologias 

mais adequadas para os temas desenvolvidos com os estudantes. Em outras 

palavras, na filosofia proposta, devem assumir o papel de orientar o estudante durante 

o processo de aprendizado, com flexibilidade para adaptar-se a situações muito 

diferenciadas e ter sensibilidade para escolher as melhores soluções possíveis para 

cada momento. 

 

Papel do Professor Formador: 

• Conhecer o Projeto Político Pedagógico do Curso. 

• Trabalhar na perspectiva da Concepção do Curso e de seu Projeto Político 

Pedagógico. 

• Decidir sobre a seleção dos conteúdos de sua disciplina. 

• Participar das reuniões pedagógicas e dos trabalhos dos órgãos colegiados do 

Curso. 

• Planejar e organizar as ações educativas junto ao coordenador do curso. 

• Elaborar e disponibilizar material didático, procurando aperfeiçoá-lo 

constantemente. 

• Assessorar e acompanhar o trabalho dos Tutores a distância e presencial. 

• Realizar reuniões periódicas com os tutores para análise, reflexão, avaliação 

para direcionamento ou redirecionamento das atividades a serem realizadas. 

• Dispor de horário específico para atendimento aos tutores. 

O trabalho dos formadores consiste em interagir com a tutoria (presencial e a 

distância), orientando os tutores em relação às estratégias a serem usadas para 

envolver cada vez mais os alunos em seus processos de construção de 

conhecimentos.  



29 

 

Universidade Federal de Juiz de Fora                                                                                                                            
Centro de Educação a Distância 
Departamento de Ciência da Computação 
 
 

Cabe aos formadores, ainda, promover encontros periódicos com os tutores 

para esclarecer dúvidas e questionamentos acerca do conteúdo das aulas, 

disponibilizar outros materiais didáticos para aqueles alunos que desejam se 

aprofundar em determinadas temáticas das aulas e oferecer materiais alternativos 

para enriquecimento de conteúdos. 

É preciso enfatizar que o atendimento ao aluno não se configura como uma 

aula, tal como no modelo presencial, mas está pautado pela necessidade de fornecer 

os esclarecimentos e orientações necessárias para que retome seu lugar de construtor 

de conhecimento. 

Os formadores também têm como tarefa a construção de instrumentos de 

avaliação para as duas modalidades: a distância e presencial. As disciplinas têm 

autonomia para montar seus instrumentos, seguindo a concepção de que toda e 

qualquer avaliação deve privilegiar a aprendizagem e esse é um momento privilegiado 

para promovê-la. Tal trabalho de avaliação pode ser feito com a participação dos 

tutores (elaboração de questões e correção das provas). 

 

Papel do Tutor a distância: 

• Conhecer o Projeto Político Pedagógico do Curso. 

• Atender e orientar os alunos, esclarecendo as suas dúvidas quanto aos 

conteúdos. 

• Acompanhar as interações dos alunos por meio da lista de discussões, fóruns 

e sala de bate-papo. 

• Manter vínculo interpessoal com os alunos, estimulando o interesse dos 

mesmos pela sua própria formação, evitando, também, a evasão e o 

descompromisso com o estudo. 

• Acompanhar a freqüência dos alunos às atividades desenvolvidas. 

• Participar das atividades de capacitação e de avaliação, promovidas pela 

Coordenação do curso e pelo CEAD. 

• Estabelecer os horários de atendimento ao aluno, junto à coordenação e Polo, 

e cumpri-los com pontualidade e assiduidade. 

• Participar da correção das Avaliações de aprendizagem. 

• Realizar atividades de extensão e pesquisa em EAD. 

• Dispor de horário específico de permanência para atendimento ao tutor 

presencial/Orientador Acadêmico. 

• Participar de reuniões pedagógicas. 

• Realizar as atividades previstas no planejamento da tutoria. 
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• Estar atento às inovações tecnológicas e buscar sua auto-superação. 

 

Papel Tutor Presencial: 

A tutoria presencial é compreendida como um dos elementos do processo educativo 

que possibilita a (res)significação da Educação a Distância, principalmente em termos 

de possibilitar, em razão de suas características, o rompimento da noção de 

tempo/espaço da escola tradicional: tempo como objeto, exterior ao homem. 

A tutoria presencial é peça fundamental para que o processo de ensino-

aprendizagem se estabeleça, uma vez que os orientadores desempenham funções de 

mediação entre os conteúdos das disciplinas e os alunos, estabelecem ainda relações 

entre alunos e Tutores a distância e entre os próprios alunos. 

A tutoria traz a possibilidade de se garantir o tempo como o tempo de cada um, 

na perspectiva do respeito às diversidades e singularidades de grupos e/ou indivíduos. 

É papel do Tutor Presencial: 

• Conhecer o Projeto Político Pedagógico do Curso. 

• Ser um mediador entre o aluno e o material didático e as atividades 

presenciais. 

• Orientar o aluno no planejamento e na administração do tempo acadêmico, 

visando a sua autonomia intelectual. 

• Estimular, motivar e orientar os alunos a desenvolverem suas atividades 

acadêmicas e de auto-aprendizagem. 

• Planejar e organizar as ações de orientação da aprendizagem. 

• Realizar os encontros presenciais com os alunos, em grupo para orientação, 

troca de experiências, confronto de idéias e busca de soluções. 

• Assessorar e mediar o processo de aprendizagem do aluno considerando o 

ritmo e estilo de aprendizagem de cada um. 

• Possibilitar aos alunos procedimentos reflexivos e fundados em conceituações 

teóricas consistentes. 

• Avaliar o processo de aprendizagem do aluno, realizando sistematicamente 

exercícios de auto-avaliação, discussão de resultados de avaliações propostas 

nos encontros presenciais. 

• Manter o tutor a distância, o professor e o coordenador do curso informados 

sobre o nível de preparação e desenvolvimento dos alunos. 

• Acompanhar as interações dos alunos por meio da lista de discussões, fóruns 

e sala de bate-papo da disciplina, auxiliando o tutor a distância na condução 

desses recursos. 
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• Preencher instrumento de acompanhamento do desenvolvimento de 

aprendizagem do aluno. 

• Suscitar interesse pela investigação e uso de bibliotecas e laboratórios.  

• Orientar trabalhos escolares e atividades complementares. 

• Participar das reuniões com o professor e tutor a distância para 

acompanhamento e avaliação dos resultados da disciplina. 

• Participar das reuniões técnico-pedagógicas do curso. 

• Participar das atividades de capacitação promovidas pela Coordenação de 

curso e pelo CEAD. 

• Estar atento às inovações tecnológicas e buscar sua auto-superação. 

• Realizar as atividades previstas no planejamento da tutoria. 

Papel do Técnico de Laboratório: 

• Conhecer os fundamentos, os objetivos, os conteúdos, os critérios da avaliação 

e outros aspectos significativos do projeto pedagógico. 

• Preparar os laboratórios para atendimento das atividades dos alunos. 

• Assessorar os alunos no cumprimento de suas atividades nas aulas práticas de 

laboratório e no desenvolvimento de projetos. 

• Auxiliar os alunos na utilização do ambiente de aprendizagem. 

• Estar disponível para atendimento aos alunos nos horários pré-estabelecidos. 

• Manter o professor informado sobre a participação e empenho dos alunos nas 

atividades práticas. 

• Trabalhar nos encontros presenciais. 

• Participar das reuniões com o tutor presencial de forma presencial e por meio 

da web com tutor a distância, para acompanhamento e avaliação dos 

resultados da disciplina. 

Papel do Coordenador de Estágio: 

• Responsabilizar-se pelas diretrizes do Estágio e divulgá-las. 

• Aprovar junto com ao conselho do curso, os documentos de formalização de 

convênio para estágio, com as Instituições dos municípios. 

• Oficiar às unidades educacionais por meio de ofício, sobre o interesse em 

receber estagiários. 

• Promover, junto aos professores e Tutores, estudos e debates sobre o estágio 

curricular, para decidir sobre a organização do processo didático-pedagógico. 

• Apoiar a elaboração do manual de estágio que será entregue aos alunos. 

• Supervisionar as instituições ofertantes de estágio. 
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• Munir o coordenador do curso de informações acerca do desenvolvimento do 

estágio. 

Papel do Coordenador do curso 

• Participar da concepção e elaboração do projeto do curso. 

• Selecionar o quadro dos docentes responsáveis pela elaboração do material 

didático. 

• Definir a agenda do curso, cronograma do curso e seu acompanhamento. 

• Participar na organização do cronograma financeiro. 

• Gerenciar a implementação do Curso. 

• Acompanhar a elaboração do material educacional. 

• Elaborar um "Guia Geral do Curso", com apoio dos demais envolvidos no 

curso, impresso ou em formato digital. 

• Promover reuniões periódicas com toda a equipe. 

• Fortalecer junto ao grupo o desenvolvimento de pesquisa e extensão. 

• Fazer circular entre os interessados informações oficiais e de eventos relativos 

ao curso. 

• Gerenciar a avaliação do curso. 

• Auxiliar o Departamento Acadêmico na elaboração de processos de 

autorização e reconhecimento do curso. 

• Produzir material de orientação ao trabalho acadêmico e tutorial em conjunto 

com o orientador pedagógico. 

• Elaborar estatísticas das atividades desenvolvidas. 

 

6.7. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

O Curso de Licenciatura em Computação está estruturado em um conjunto de créditos 

e horas de atividades complementares, desenvolvidos em períodos semestrais, 

obedecidos os dias letivos anuais previstos na LDB, n.º 9.394/96. Para efeito de 

cálculo da carga horária do curso e de cada componente curricular, atribui-se a cada 

crédito uma carga horária de 15 (quinze) horas semestrais. 

O currículo do curso foi elaborado em conformidade com as diretrizes para 

cursos de licenciaturas: Resolução CNE/CP nº1 de 18 de Fevereiro de 2002, que 

institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena e a 

Resolução CNE/CP n.º2 de 19 de Fevereiro de 2002, que Institui a duração e a carga 
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horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores 

da Educação Básica em nível superior. 

A carga horária total está estruturada por eixos curriculares, a saber: 
 

• Prática como Componente Curricular – 405 horas 

• Estágio Supervisionado – 400 horas 

• Componentes Curriculares de Natureza Científico-Cultural – 1.995 horas 

• Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – 200 horas 

• Tendo como carga horária total do curso – 3.000 horas. 

 

É importante destacar que na elaboração da matriz curricular foram 

consideradas, também, as recomendações da SBC – Sociedade Brasileira de 

Computação, através de seu currículo referencial de Licenciatura em Computação. 

O tempo mínimo para integralização curricular será de 8 (oito) períodos, e o 

tempo máximo de 10 (dez) períodos/semestres. 
 

a) Prática como Componente Curricular 

A Prática como Componente Curricular vivenciada ao longo do curso, tem como 

objetivo a aproximação do aluno com a realidade do trabalho de forma direta e/ou 

simulada, fazendo relação da teoria com a prática. Os componentes curriculares serão 

desenvolvidos por meio de Oficinas Pedagógicas, Seminários Integradores, 

Observação e Reflexão do Trabalho Escolar e Laboratórios de Desenvolvimento. 

As Oficinas Pedagógicas se constituem em espaço de planejamento, organização, 

reflexão e avaliação, em que a teoria e a prática se unem para impulsionar o processo 

pedagógico necessário à profissão do professor. Também se constitui num lugar de 

participação, comunicação, produção de conhecimento e relações sociais e pessoais. 

O conhecimento que se constrói nas oficinas deve permitir uma avaliação 

coletiva, indo do concreto ao conceitual e novamente do conceitual ao concreto, de 

uma forma criativa e transformadora. Por meio das oficinas é possível criar um clima 

de confiança entre os participantes, que os levem a ter coragem de se expor e 

desenvolver a autonomia e a criatividade. 

A metodologia das oficinas deverá possibilitar que uns aprendam com os 

outros e possam construir conhecimentos dos quais precisam e que se comuniquem 

constantemente com a realidade da escola. Serão utilizados estudos de casos, 

soluções de problemas, projetos, perguntas, questionamentos, dinâmicas de grupo, 

jogos de aprendizagem e técnicas de sensibilização e dramatização. 
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Os Seminários Integradores envolverão temáticas contextualizadas, de 

acordo com as necessidades apresentadas pelos alunos e professores, com a 

participação da Coordenadoria do Curso. Esse espaço curricular propõe a criação de 

situações de aprendizagem por meio de pesquisas de campo e bibliográfica, que 

promovam a articulação de conteúdos educativos e instrutivos. 

O núcleo temático gerador desses seminários deve apresentar enfoques nas 

relações intersubjetivas e no desejo de aprender: relação com o saber, ofício do aluno, 

sentido do trabalho escolar, a diversidade das culturas na sala de aula, cidadania, 

socialização, regras de vida, ética, violência, meio ambiente, profissão de professor, 

trabalho em equipe, relação entre escola e família, escola e sociedade, fracasso 

escolar, seleção, exclusão e outros, de acordo com as necessidades do momento. 

A orientação e o acompanhamento da construção dos trabalhos serão 

realizados em momentos presenciais e a distância sob a orientação do tutor presencial 

e a distância, dentro do tempo da programação do referido componente curricular. 

Os seminários serão apresentados em sala de aula, sob a coordenação do 

tutor presencial, aberto à comunidade escolar.  

A Observação e Reflexão do Trabalho Escolar objetiva a familiarização dos 

alunos com o contexto do trabalho escolar desde as ações administrativas e 

pedagógicas às ações políticas internas e externas no envolvimento com a 

comunidade, ou seja: envolve toda a organização de uma instituição educacional 

formal. Os relatórios associados a cada componente curricular contemplarão, além 

das observações e dados coletados, encaminhamentos de propostas de soluções para 

situações observadas que apresentaram problemas. 

Em cada componente da Observação e Reflexão do Trabalho Escolar o tutor a 

distância deverá atuar como mediador, o qual encaminhará as diretrizes dos trabalhos 

utilizando-se de metodologias participativas e de construção do conhecimento. Os 

relatórios serão socializados na turma, por intermédio do tutor presencial, através de 

apresentação e discussão para análise conjunta na busca de soluções para as 

dificuldades apresentadas. 

Os Laboratórios de Desenvolvimento tem por objetivo criar uma visão prática 

do ambiente profissional, aproximando o aluno do mundo do trabalho em Computação. 

Com isto o licenciado em Computação poderá solidificar seus conhecimentos 

específicos de informática, facilitando a absorção dos conhecimentos teóricos, além de 

atender às necessidades de mercado dos cursos profissionalizantes, em que os 

educadores precisam ter um conhecimento prático avançado. As disciplinas com este 
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perfil prático devem permitir também que o aluno possa entender, desenvolver e atuar 

na ambientação e criação de ferramentas educacionais. 
 

b) Estágio Supervisionado 

O Estágio Supervisionado objetiva integrar teoria e prática. Possui as dimensões 

formadora e sócio-política, que proporcionam ao estudante a participação em 

situações reais de vida e de trabalho, consolidam a sua profissionalização e exploram 

as competências básicas indispensáveis para uma formação profissional ética e co-

responsável. Sua organização encontra-se detalhada no Anexo 1. 

O Estágio Supervisionado deverá ser realizado a partir da segunda metade do 

curso, sendo consolidado num relatório final que inclui as ações realizadas nos quatro 

componentes curriculares associados (Estágio Supervisionado I, II, III e IV). O relatório 

subsidiará o trabalho final de curso.  
 

c) Componentes Curriculares de Natureza Científico-Cultural 

Os Componentes Curriculares de Natureza Científico-Cultural são de caráter teórico-

prático, relacionam-se a conteúdos básicos, profissionais e instrumentais, essenciais 

para a compreensão da Computação e pedagogia, bem como para a atuação como 

professor de Computação na educação básica. Além dessa formação, compreendem 

também a formação humanística desejada à formação de educadores. 
 

d) Atividades de Caráter Acadêmico-Científico-Cultural 

As Atividades de Caráter Acadêmico-Científico-Cultural estão contempladas nas 

Atividades Complementares e serão desenvolvidas ao longo do curso, não se 

restringindo ao ambiente acadêmico. Tais atividades visam possibilitar aos alunos o 

desenvolvimento da responsabilidade pela própria formação, adquirindo as 

competências relacionadas ao “saber”, “saber fazer”, “saber ser” e “saber conviver”. 

Serão ofertados aos alunos um conjunto de atividades para que escolham dentre elas, 

segundo seus próprios interesses e possibilidades, as que desejarem. Os alunos 

também têm a responsabilidade de buscar atividades científicas e culturais e divulgá-

las entre os colegas como forma de ampliar as possibilidades de envolvimentos 

nessas atividades. Sua organização encontra-se detalhada no Anexo 2. 

O trabalho de conclusão de curso se insere como atividade complementar e 

visa a consolidação e aprofundamento temático numa área do curso e/ ou atividade do 

magistério bem como, estimular a produção científica e a capacidade crítico-reflexiva 

na aplicação dos conhecimentos na formação do professor (ANEXO 3). 
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6.7.1. Matriz Curricular 

A seguir é apresentada a Matriz Curricular do curso com as cargas horárias: 

Período Código Disciplina Pré-requisito T P PCC ECS ACC CHS CHT
EADDCC001 Introdução à EAD Não tem 30 0 30 0 04 60

EADDCC002 Introdução às Tecnologias da Informação e Comunicação Não tem 15 45 0 0 04 60

EADDCC003 Lógica para Computação Não tem 60 0 0 0 04 60

EADDCC004 Língua Portuguesa Não tem 60 0 0 0 04 60

EADDCC006 Introdução aos Sistemas Operacionais Não tem 30 0 0 0 02 30

EADDCC007 Fundamentos da Organização de Computadores Não tem 30 0 0 0 02 30

Subtotal do período 1 225 45 30 00 20 300

EADDCC008 Algoritmos Não tem 45 15 0 0 04 60

EADDCC009 Fundamentos de Redes de Computadores Não tem 60 0 0 0 04 60

UABMAT001 Pré-Cálculo Não tem 90 0 0 0 06 90

EADDCC011 Inglês Instrumental Não tem 60 0 0 0 04 60

EADDCC012 Metodologia de Pesquisa Científ ica e Educacional Não tem 60 0 0 0 04 60

EADDCC013 Seminário Integrador I Não tem 0 0 30 0 02 30

Subtotal do período 2 315 15 30 00 24 360

EADDCC014 Linguagem de Programação I Algorítmos 30 30 0 0 04 60

EADDCC015 Laboratório de Montagem e Manutenção Fundamentos da Organização de Computadores 15 0 45 0 04 60

UABMAT008 Álgebra Linear I Não tem 90 0 0 0 06 90

EADEDUXXX Políticas Públicas e Gestão do Espaço Educacional Não tem 30 0 30 0 04 60

EADEDUXXX Saberes Tecnológicos Escolares Não tem 30 0 30 0 04 60

EADDCC021 Seminário Integrador II Seminário Integrador I 0 0 30 0 02 30

Subtotal do período 3 195 30 135 00 24 360

EADDCC022 Probabilidade e Estatística Não tem 60 0 0 0 04 60

EADDCC023 Programação para Web I Não tem 30 30 0 0 04 60

EADDCC024 Fundamentos de Sistemas de Informação Não tem 30 0 0 0 02 30

EADDCC025 Modelagem de Sistemas Não tem 15 15 0 0 02 30

EADEDUXXX Metodologia de Ensino de Computação Saberes Tecnológicos Escolares 60 0 0 0 04 60

EADEDUXXX Processo de Ensino e Aprendizagem Não tem 60 0 0 0 04 60

Subtotal do período 4 255 45 00 00 20 300

EADDCC029 Sistemas Multimídia Não tem 30 30 0 0 04 60

EADDCC030 Fundamentos de Banco de Dados Modelagem de Sistemas 60 0 0 0 04 60

EADDCC031 Linguagem de Programação II Linguagem de Programação I 30 30 0 0 04 60

EADDCC032 Fundamentos de Engenharia de Softw are Modelagem de Sistemas 60 0 0 0 04 60

EADEDUXXX Ensino de Computação I Metodologia de Ensino de Computação 0 0 30 0 02 30

EADEDUXXX Prática do Ensino de Computação I Não tem 0 0 30 0 02 30

EADEDUXXX Reflexões sobre a Atuação do Espaço Escolar I Metodologia de Ensino de Computação 30 0 0 0 02 30

EADEDUXXX Estágio Supervisionado I Metodologia de Ensino de Computação 0 0 0 100 00 100

Subtotal do período 5 210 60 60 100 22 430

EADDCC035 Programação para Web II Programção para Web I 15 45 0 0 04 60

EADDCC036 Interface Usuário - Máquina Não tem 15 15 0 0 02 30

EADDCC037 Projeto de Softw are Educacional Fundamentos de Engenharia de Softw are 30 0 30 0 04 60

EADDCC038 Informática na Educação Não tem 30 0 0 0 02 30

EADEDUXXX Estado, Sociedade e Educação Não tem 60 0 0 0 04 60

EADEDUXXX Questões Filosóficas Aplicadas à Educação Não tem 60 0 0 0 04 60

EADEDUXXX Reflexões sobre a Atuação do Espaço Escolar II Ref lexões sobre a Atuação do Espaço Escolar I 30 0 0 0 02 30

EADEDUXXX Estágio Supervisionado II Estágio Supervisionado I 0 0 0 100 00 100

Subtotal do período 6 240 60 30 100 22 430

EADDCC043 Avaliação de Softw are Educacional Não tem 0 0 30 0 02 30

EADDCC044 Informática e Sociedade Não tem 30 0 0 0 02 30

EADDCC045 Fundamentos da Inteligência Artif icial Não tem 60 0 0 0 04 60

EADEDUXXX Ensino de Computação II Ensino de Computação I 0 0 30 0 02 30

EADEDUXXX Prática do Ensino de Computação II Prática do Ensino de Computação I 0 0 30 0 02 30

EADDCC042 Trabalho de Conclusão de Curso I Não tem 0 0 0 0 30 02 30

EADEDUXXX Reflexões sobre a Atuação do Espaço Escolar III Ref lexões sobre a Atuação do Espaço Escolar II 30 0 0 0 02 30

EADEDUXXX Estágio Supervisionado III Estágio Supervisionado II 0 0 0 100 00 100

Subtotal do período 7 120 00 90 100 30 16 340

EADDCC048 Objetos de Aprendizagem Não tem 30 0 30 0 04 60
EADDCC049 Aspectos Legais da Informática Não tem 60 0 0 0 04 60

EADEDUXXX Libras Não tem 60 0 0 0 04 60

EADDCC052 Trabalho de Conclusão de Curso II Trabalho de Conclusão de Curso I 0 0 0 0 30 02 30

EADEDUXXX Reflexões sobre a Atuação do Espaço Escolar VI Reflexões sobre a Atuação do Espaço Escolar III 30 0 0 0 02 30

EADEDUXXX Estágio Supervisionado VI Estágio Supervisionado III 0 0 0 100 00 100

Subtotal do período 8 180 00 30 100 30 16 340

ACC ao longo do curso 140 140

Totais 1740 255 405 400 200 164 3000

 6
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LEGENDAS 
T Teórica 

P  Prática 

PCC Práticas como Componentes Curriculares 

ESC Estágio Curricular Supervisionado 

ACC Atividade Acadêmica, Científica e Cultural 

CHS Carga Horária Semanal 

CHT Carga Horária Total 

 

 

TOTAIS POR DIMENSÃO 
Teóricas e Práticas 1995 

Práticas como Componente Curricular 405 

Estágio 400 

Atividades Complementares 200 

Carga horária total do curso 3000 
 

As disciplinas foram distribuídas entre os períodos objetivando o crescimento 

gradual do aluno durante o curso. Para que este objetivo seja alcançado as disciplinas 

são interligadas, e como tais, necessitam de pré-requisitos, ou seja, dependem do 

conhecimento adquirido por outras disciplinas. A exigência de pré-requisito é 

fundamental e deve ser respeitada para um aproveitamento adequado do curso, dessa 

maneira, se uma matéria precisar de um pré-requisito, o aluno só poderá se matricular 

na mesma, caso todos os pré-requisitos sejam satisfeitos. 

A disciplina de Introdução à EAD faz parte da ambientação do aluno quanto à 

realização de um curso na modalidade de Educação a Distância. Visa a preparação do 

aluno quanto à compreensão da metodologia de Educação a Distância; a organização 

dos estudos e aprendizagem dos conteúdos do curso de Licenciatura em 

Computação, bem como, capacitação no ambiente colaborativo de aprendizagem - 

“Moodle”. 

Abaixo a matriz curricular é exibida destacando os pré-requisitos e os créditos 

de cada disciplina: 

 

PERÍODO DISCIPLINAS CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS 
  Introdução à EAD 4   

 
Introdução às Tecnologias da Informação 
e da Comunicação 

4  

  Lógica para Computação 4   

  Língua Portuguesa 4   

  Introdução aos Sistemas Operacionais 2   

1 
Fundamentos da Organização de 
Computadores 

2   

  Total 20   

  Algoritmos 4   
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  Fundamentos de Redes de Computadores 4  

  Pré-Cálculo 6   

  Inglês Instrumental 4   

  
Metodologia de Pesquisa Cientifica e 
Educacional 

4   

2 Seminário Integrador I 2   

  Total 24   

  Linguagem de Programação I 4 Algoritmos 

 
Laboratório de Montagem e Manutenção 4 Fundamentos da Organização de 

Computadores 
  Álgebra Linear I 6  

 
Políticas Públicas e gestão do Espaço 
Educacional 

4  

  Saberes Tecnológicos Escolares 4   

3 Seminário Integrador II 2 Seminário Integrador I 

  Total 24    

  Probabilidade e Estatística 4  

  Programação para Web I 4  

 Fundamentos de Sistemas de Informação 2  

  Modelagem de Sistemas 2   

 4 Metodologia do Ensino de Computação 4 Saberes Tecnológicos Escolares 

  Processo de Ensino e Aprendizagem 4   

  Total 20   

  Sistemas Multimídia 4   

  Fundamentos de Banco de Dados 4 Modelagem de Sistemas 

  Linguagem de Programação II 4 Linguagem de Programação I 

  Fundamentos de Engenharia de Software 4 Modelagem de Sistemas 

 Ensino de Computação I 2 Metodologia do Ensino de Computação 

  Prática do Ensino de Computação I 2   

5 
Estágio Supervisionado I e Reflexões 
sobre a Atuação do Espaço Escolar I 

2 Metodologia do Ensino de Computação 

  Total 22   

  Programação para Web II 4 Programação para Web I 

  Interface Usuário - Máquina 2   

  Projeto de Software Educacional 4 Fundamentos de Engenharia de Software 

  Informática na Educação 2   

 Estado, Sociedade e Educação 4   

  
Questões Filosóficas Aplicadas à 
Educação  

4   

6 
Estágio Supervisionado II e Reflexões 
sobre a Atuação do Espaço Escolar II 

2 Estágio Supervisionado I 

  Total  22   

 Avaliação de Software Educacional 2  

  Informática e Sociedade 2  

  Fundamentos da Inteligência Artificial 4   

 Ensino de Computação II 2 Ensino de Computação I 

  Prática do Ensino de Computação II 2 Prática do Ensino de Computação I 

 Trabalho Conclusão de Curso I 2   

 7 
Estágio Supervisionado III e Reflexões 
sobre a Atuação do Espaço Escolar III 

2 Estágio Supervisionado II 

  Total 16   

  Objetos de aprendizagem 4  

  Aspectos Legais da Informática 4   

 Libras 4  
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 Trabalho Conclusão de Curso II 2 Trabalho de Conclusão de Curso I 

  
Estágio Supervisionado IV e Reflexões 
sobre a Atuação do Espaço Escolar IV 

2 Estágio Supervisionado III 

  Total 16   

 
 

6.7.2 Ementas e Bibliografia 

Seguem as ementas das disciplinas do curso, juntamente com suas respectivas 

bibliografias: 

 

PERIODO 1 

 

INTRODUÇÃO À EAD 

Ementa: Construindo uma comunidade virtual: objetivos do módulo, a instituição 

UFJF, direitos do aluno on-line, organização discente; Orientações para um estudo 

bem-sucedido na modalidade à distância; Fundamentos da EaD: dimensão conceitual 

e prática, breve histórico; papel assumido pelos atores do processo; Tecnologias para 

EaD: ferramentas de produção e socialização de conhecimento (ambiente de 

aprendizagem e seus canais de interação – fórum e chat, rede social de 

relacionamento – Elgg, ambientes de construção colaborativa – wikispace e blog); 

Desenvolvendo projetos relacionados às novas linguagens e tecnologias, na 

perspectiva da autoria.  

Bibliografia: 

CAMPOS, Fernanda C. A.; SANTORO, Flávia Maria; Borges, Marcos R., SANTOS, 

Neide. Cooperação e Aprendizagem On-line - Col. Educação a Distância. DP&A. 

2003. 167 pags. 

MAIA, Carmem; NETO, Joao Augusto Mattar. ABC da EAD - A Educação a 

Distância Hoje. Prentice Hall (Pearson). 2008. 480 pags. 

MOORE, Michael. Educação a Distância - Uma Visão Integrada. Editora: Thomson. 

2007. 398 pags. 

OLIVEIRA, Carmen Irene; GOUVEA, Guaracira. Educação a Distância na Formação 

de Professores. Vieira e Lent. 2006. 144 pags. 

Tori, Romero. Educação Sem Distância. Senac São Paulo. 2010. 316 pags. 

RBIE – Revista Brasileira de Informática na Educação. Disponível em: 

www.sbc.org.br/rbie 

RENOTE – Revista Novas Tecnologias na Educação. Disponível em:  

www.cinted.ufrgs.br/renote/ 
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Revista Informática e educação: teoria e prática.  Disponível em: 

revista.pgie.ufrgs.br/ 

Artigos acadêmicos escolhidos de acordo com o desenvolvimento do curso. 

 

INTRODUÇÃO ÀS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO 

Ementa: Educação e Tecnologia, Ambientes de Aprendizagem a Distância, Utilização 

da Internet, Edição de Publicações Digitais, Modelagem do Conhecimento, Planilhas 

Eletrônicas. 

Bibliografia: 

GUIMARÃES, A. M.; RIBEIRO, A. M. Introdução às Tecnologias da Informação e 

da Comunicação: Tecnologia da Comunicação. Editora da UFMG. 2007. 

GUIMARÃES, A. M.; RIBEIRO, A. M. Introdução às Tecnologias da Informação e 

da Comunicação: Tecnologia do Conhecimento. Editora da UFMG. 2007. 

 

LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO 

Ementa: Lógica Clássica e o método axiomático dedutivo. Lógica Sentencial e de 

Primeira Ordem. Sistemas Dedutivos: Dedução Natural; Tableaux;  Resolução. 

Correção, Completude dos sistemas formais. Exemplos de lógicas não clássicas. 

Exemplos de aplicações da lógica. 

Bibliografia: 

ALENCAR, Edgard Filho. Iniciação à Lógica Matemática. 18ª, São Paulo: Nobel, 

2000. 

GERSTING, Judith L. Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. 

5ª, Rio de Janeiro: LTC, 2004. 

SOUZA, João Nunes de. Lógica para Ciência da Computação. Campus, 2002. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Ementa: Leitura e análise de textos em sua intertextualidade, observando as 

diferentes funções e análise dos elementos estruturais. Instrumentalização da Língua 

Portuguesa. Leitura e produção de parágrafos coerentes e coesos. Produção e análise 

de textos diversos, observação de suas qualidades da concisão, da progressividade, 

da lógica e da criatividade. 

Bibliografia: 

ABREU, Antônio Suárez. Curso de redação. 11. ed. São Paulo: Ática, 2001. 

ANDRADE, Maria Margarida de, HENRIQUES, Antonio. Língua portuguesa: noções 

básicas para cursos superiores. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
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CARNEIRO, Agostinho Dias. Redação em construção: a escritura do texto.2ª ed. 

São Paulo: Moderna, 2001. 

CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. 6.ed. São Paulo: Ática, 1991. 

CUNHA, Celso. Gramática do português contemporâneo. Belo Horizonte: Bernardo 

Álvares, 1992. 

FARACO, Carlos Alberto, TEZZA, Cristóvão. Prática de Texto: Língua portuguesa 

para estudantes universitários. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1992. 

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 17. ed. Rio de Janeiro: FGV, 

1996. 

INFANTE, Ulisses. Curso de gramática aplicada aos textos. São Paulo (SP): 

Scipione, 2001. 

INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. 5. ed. São 

Paulo: Scipione, 1998, 312 p. 

MARTINS, Dileta Silveira, ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português instrumental. 20. 

ed. Porto Alegre: Sagra-Luzzatto, 2001. 

VIANA, Antônio Carlos (Coord.). Roteiro de redação: lendo e argumentando. São 

Paulo (SP): Scipione, 1999. 

 

INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS OPERACIONAIS  

Ementa: Fundamentos de Sistemas Operacionais. Gerência de Processos. Gerência 

de Memória. Sistemas de Arquivos. Gerência de Entrada e Saída. Exemplos e 

administração de um sistema operacional. 

Bibliografia: 

DEITEL, Harvey M., DEITEL, Paul J. Sistemas Operacionais. São Paulo: Prentice 

Hall, 2005. 

SILBERSCHATZ, Abraham. Sistemas Operacionais. São Paulo: Campus, 2004 

TANENBAUM S. Andrew. Sistemas Operacionais Modernos. São Paulo: Pearson / 

Prentice Hall, 2003. 

 

FUNDAMENTOS DA ORGANIZÇÃO DE COMPUTADORES 

Ementa: Histórico da evolução dos computadores. Sistemas de Numeração. 

Processadores. Barramentos. Memória. Entrada e Saída. Arquitetura das máquinas 

atuais. 

Bibliografia: 

BROOKSHEAR, J. Glenn. Ciência da Computação: uma visão abrangente; trad. 

Cheng Mei Lee. 5a Edição, Porto Alegre: Bookman, 2000. 
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MONTEIRO, M. A. Introdução à organização de computadores. Rio de Janeiro: 

LTC, 2001. 

STALLINGS, W. Arquitetura e organização de computadores. 5. ed. São Paulo: 

Prentice-Hall, 2002. 

TANENBAUM, A. S. Organização estruturada de computadores. 5. ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2004 

 

PERIODO 2 

 

ALGORITMOS 

Ementa: Conceito de Algoritmo. Constantes e Variáveis. Tipos de dados. Operadores. 

Expressões aritméticas e lógicas. Comandos básicos: atribuição, condicionantes e 

repetição. Funções e Procedimentos. Vetor. 

Bibliografia: 

FARRER, Harry et all. Algoritmos Estruturados. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1989. 

GUIMARÃES, Ângelo M. E LAGES, Newton A. C. Algoritmos Estruturados de 

dados. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1985. 

SALIBA, Walter L.C. Técnicas de Programação – Uma abordagem Estruturada. 

São Paulo: Makron Books, 1992 

VILLAS, Margos Vianna. Estruturas de Dados: Conceitos e Técnicas de 

Implementação. 4a Edição. São Paulo: Campus, 1993. 

 

FUNDAMENTOS DE REDES DE COMPUTADORES 

Ementa: Introdução: Uma viagem pelo mundo das redes, A Internet. Modelo  e 

referência OSI (Open System Interconnection). A Camada de Aplicação: HTTP, FTP, 

SMTP, DNS, Aplicativos com TCP. Camada de Transportes: Serviços da camada de 

transporte, Multiplexação e Demultiplexação de Aplicações, Transporte Não Orientado 

a Conexão (UDP), Transporte Orientado a Conexão(TCP), Controle de 

Congestionamento. Camada de Rede e  Roteamento: Princípios de Roteamento, 

Protocolo da Internet, Roteamento na Internet, IPv6. Camada de Enlace e Redes 

Locais: Serviços Fornecidos, detecção e correção de erros, Protocolos de Acesso 

Múltiplo e LANs, Redes Ethernet, Redes Locais Sem Fio, Redes de Longa Distância 

(Frame Relay, ATM). Rede Multimídia: Aplicações Multimídia, Protocolos Multimídia 

(RTSP, RTP, H.323), Qualidade de Serviço em redes multimídia (Intserv, Diffserv, 

RSVP). Segurança em Redes de Computadores: O que é Segurança, Autenticação e 
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Criptografia, Integridade, Comércio pela Internet, Ipsec Gerenciamento de Redes: O 

que é gerenciamento de redes, Arquitetura de Gerenciamento, Protocolos de 

gerenciamento. 

Bibliografia: 

KUROSE, J. F. & Ross, K. W. Redes de Computadores e a Internet: Uma 

Abordagem Top Down. 3ª. Edição. São Paulo: Pearson/Addison Wesley, 2005. 

OPPENHEIMER, P. Projeto de redes TOP-DOWN. São Paulo: Campus, 1999. 

SOARES, Luiz F. G., Lemos, Guido & Colcher, Sérgio. Redes de Computadores: das 

LANs, MANs e WANs às Redes ATM. São Paulo: Campus, 1995. 

STALLINGS, W. Redes e Sistemas de Comunicação de Dados. São Paulo: Elsevier 

Editora LTDA, 2005. 

TANENBAUM, A. Redes de Computadores. 4ª. Edição. São Paulo: Campus, 2003. 

 

PRÉ-CÁLCULO 

Ementa: Os números reais. Funções reais de uma variável real. Polinômios com 

coeficientes reais. Equações e inequações. Funções trigonométricas. 

Bibliografia: 

Material didático do CEDERJ. 

Cálculo com Geometria Analítica. E. W. Swokowski, Makron Books, vol1. 

Fundamentos da Matemática Elementar. Ed. Atual, vols. 3,4, 5 e 6. 

Teoria ingênua dos conjuntos. P. R. Halmos.  

 

INGLÊS INSTRUMENTAL 

Ementa: Introdução ao desenvolvimento da compreensão de textos escritos em 

inglês, através da aplicação de estratégias de leitura (skimming, scanning, inferência, 

cognatas) e do estudo de estruturas de nível básico(presente,passado e futuro), 

estudo de pronomes, classes de palavras, verbos modais e auxiliares e conetivos. 

Compreensão de textos de caráter geral, através de estratégias de leitura. 

Compreensão de textos relacionados à informática. Verificação em todos os 

momentos, juntamente com o aluno, da importância do desenvolvimento da habilidade 

de leitura em língua inglesa, para a sua área específica. Trabalhar o uso do dicionário, 

a formação de palavras (afixos e sufixos), vocabulários específicos da área de 

informática. Praticar estratégias de leitura relacionadas aos diferentes níveis de 

compreensão. Revisar e introduzir conhecimentos lingüísticos que venham a facilitar a 

compreensão de textos. Desenvolver habilidades de estudo, tais como: resumir 
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parágrafos e trechos breves através da extração das idéias centrais, traduzir pequenos 

trechos. 

Bibliografia: 

BROWN, Charles. Oxford English for Computing. Oxford University Press, 1996. 

EDIGER, A., Alexander, R. e SRUTWA, K. Reading for Meaning. Longman, 1989. 

FÜRSTENAU, Eugênio. Novo dicionário de termos técnicos Inglês-Português. 

Globo. 

GADELHA, Isabel Maria Brasil. Inglês Instrumental: Leitura, Conscientização e 

Prática. Teresina- Piauí 2000 

GLENDINNINGl, Eric H. Basic English for Computing. Oxford University Press. 1999 

HUTCHINSON, T., WATERS,A. English for Specific Purposes. Cambridge 

University Press, 1995. 

OLIVEIRA, Sara Rejane. Estratégias de Leitura para Inglês Instrumental. Editora 

UnB,1994. 

OLIVEIRA, Sara Rejane. Reading Strategies for Computing. Editora UnB,1996. 

Material publicado pela coordenação do Projeto Nacional de Inglês Instrumental. 

Textos autênticos retirados de revistas, livros, Jornais e/ou internet. 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTIFICA E EDUCACIONAL 

Ementa: A Ciência na história do conhecimento humano. Ciência, Tecnologia e 

Sociedade. Os atributos do conhecimento científico. A pesquisa como forma de 

construção do saber. Estrutura e organização de trabalhos acadêmicos de acordo com 

normas técnicas. Tipos de pesquisa e caracterização. Construção e validação de 

instrumentos e técnicas de coleta de dados. Planejamento e organização de 

anteprojeto de pesquisa. 

Bibliografia 

AZANHA, José Mario P. Uma idéia de pesquisa educacional. São Paulo: Ed. da  

Universidade de São Paulo, 1992. 

CHAVES, Marco Antônio. Projeto de Pesquisa: Guia Prático para Monografia. Rio 

de Janeiro. WAK Editora, 2003 

ECO, Humberto. Como se faz uma monografia. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2000. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. Ed Atlas. 1991. 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. São Paulo: Atlas, 1990. 

PEREIRA, Júlio César Rodrigues. Análise de dados qualitativos: estratégias 

metodológicas para as ciências da saúde, humanas e sociais. ADUSP. 
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SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21a Edição. São 

Paulo: Cortez, 2000. 

UFJF. Guia para normatização de referências: conforme NBR-6023/2002. A 

Biblioteca, 2008. 

UFJF. Normatização e elaboração de trabalhos acadêmicos: MARIA PIEDADE 

FERNANDES RIBEIRO e VÂNIA PINHEIRO DE SOUSA - Juiz de Fora - A Biblioteca, 

2004. 

 

SEMINÁRIO INTEGRADOR I 

Ementa: Pesquisas de campo e bibliográficas, que promovam a articulação de 

conteúdos educativos e instrutivos, com enfoque em conhecimentos relacionados ao 

desenvolvimento tecnológico e educacional e assuntos atuais que contextualizam o 

ensino da informática e integram diversas áreas de conhecimentos. 

O aluno deverá construir conceitos de formação profissional por meio de pesquisas 

sob temas atuais e de relevância social, conforme necessidade apresentada por 

alunos e professores de maneira a contribuir com a qualidade dos futuros docentes, 

bem como, pesquisar, analisar e discutir assuntos atuais, contextualizando o ensino da 

informática com vistas à melhoria da qualidade  o trabalho do professor para atender 

as demandas do mundo contemporâneo. 

Bibliografia 

GADOTTI, Moacyr. A Boniteza de Um Sonho – Ensinar e Aprender com Sentido. 

FEEVALE. Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul, 2003. 

PERRENOUD & COLS. A Escola de A a Z - 26 maneiras de repensar a educação. : 

Saberes necessários à prática educativa. Paz e Terra. (Coleção Leitura), 2002. 

PIKE, G.; SELBY, D. V. Educação global: o professor global, o currículo global. 

Texto Novo, 2001. 

UFJF. Guia para normatização de referências: conforme NBR-6023/2002. A 

Biblioteca, 2008. 

UFJF. Normatização e elaboração de trabalhos acadêmicos. MARIA PIEDADE 

FERNANDES RIBEIRO e VÂNIA PINHEIRO DE SOUSA - Juiz de Fora - A Biblioteca, 

2004. 
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PERÍODO 3 

 

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I 

Ementa: Definir e diferenciar compilador e interpretador, explicar o processo de 

compilação/interpretação. Implementar os conceitos algoritmos em uma linguagem 

procedural. Definir Matrizes. Recursividade. Registros. Arquivos. 

Bibliografia: 

FARRER, Harry et all. Algoritmos Estruturados. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

1989. 

GUIMARÃES, Ângelo M. E LAGES, Newton A. C. Algoritmos Estruturados de 

dados. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 1985. 

SALIBA, Walter L.C. Técnicas de Programação – Uma abordagem Estruturada. 

São Paulo: Makron Books, Mc-Graw-Hill, 1992. 

SCHILDT, Herbert. C: Completo e Total. São Paulo:Makron Books, 1997. 

VILLAS, Margos Vianna. Estruturas de Dados:Conceitos e Técnicas de 

Implementação. 4a Edição. São Paulo: Campus, 1993. 

 

LABORATÓRIO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO 

Ementa: Prática de montagem e manutenção de componentes de um computador. 

Instalação e configuração de sistemas operacionais. Instalação e Configuração de 

aplicativos. Eliminação de softwares mal intencionados como virus, spywares, trojans, 

entre outros. Manutenção corretiva e preventiva de computadores. 

Bibliografia 

BITTENCOURT, Rodrigo A. Montagem de Computadores e Hardware. 5ª ed., Rio 

de Janeiro: Brasport, 2006. 

OLIVEIRA, K. REHDER, W. S. NETO M. R. HARDWARE – Mongagem, Manutenção 

e Configuração de Microcomputadores. 4 ed. São Paulo: Editora Viena, 2006 

PAIXAO, R.R. Configuração e Montagem de PCs com Inteligência. 1. ed. São 

Paulo: Editora Érica, 2007 

STALLINGS, W. Arquitetura e organização de computadores. 5. ed. São Paulo: 

Prentice-Hall, 2002. 

TANENBAUM, A. S. Organização estruturada de computadores. 5. ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2004 
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ALGEBRA LINEAR I 

Ementa: Matrizes: matrizes e determinantes. Sistemas lineares. Espaços Vetoriais: 

espaço vetorial, subespaços. Combinações lineares, independência linear, bases e 

dimensão. Transformações lineares: definição e exemplos. Teorema do núcleo e 

imagem, aplicações. Representação matricial de uma transformação linear. Mudança 

de base e de coordenadas.  

Bibliografia: 

Álgebra Linear. J. L. Boldrini e outros.  

Álgebra Linear. W. Steinbruch  

Matrizes, Vetores, Geometria Analítica. C. A. Callioli e outros.  

Introdução à Álgebra Linear. R. J. Santos  

Material didático do CEDERJ.  

 

POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO DO ESPAÇO ESCOLAR 

Ementa: Análise da produção, implantação e consolidação das políticas públicas em 

Educação na sociedade brasileira. Abordagem das políticas públicas frente a realidade 

da educação brasileira e suas implicações na gestão escolar. 

Bibliografia 

Políticas públicas em educação. vols.1 e 2  Bertha de Borja Reis do Valle, Marly de 

Abreu Costa, Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2009.  

BOBBIO, Norberto. A teoria das formas de governo. 5.ed. Brasília: UnB, 1988.  

GORBACHEV, Mikhail. Perestroika: Novas Ideias Para O Meu País E O Mundo. 2.ed. 

São Paulo: Best Seller, 1987.  

RIUS, Eduardo Del Rio. Conheça Marx. São Paulo: Proposta Editorial, [19--].  

 

SABERES TECNOLOGICOS ESCOLARES  

Ementa: A natureza do conhecimento científico: fundamentos filosóficos, 

Epistemológicos e metodológicos da Educação Tecnológica. O uso do computador na 

escola; O papel da computação no currículo escolar brasileiro; Concepções sobre os 

laboratórios de informática na escola básica; O ensino de computação como área de 

pesquisa educacional; Problematização das relações entre o uso do computador 

integrado às demais disciplinas escolares; Reflexões acerca do papel dos laboratórios 

de informática nas escolas de Juiz de Fora e região. 

 

 

 



48 

 

Universidade Federal de Juiz de Fora                                                                                                                            
Centro de Educação a Distância 
Departamento de Ciência da Computação 
 
 

SEMINÁRIO INTEGRADOR II 

Ementa: Apresentação de resultados de pesquisas bibliográficas, que promovam a 

articulação de conteúdos educativos e instrutivos, com enfoque em conhecimentos 

relacionados ao mundo do professor e a problemática predominantemente observada 

no sistema educacional brasileiro. Leitura e análise crítica de textos científicos que 

abordam as tendências educacionais contemporâneas. Debates e reflexões sobre os 

temas estudados. O aluno deverá construir conceitos de formação profissional por 

meio de pesquisas sob temas atuais, conforme necessidade apresentada por alunos e 

professores, de maneira a contribuir com a qualidade dos futuros docentes, bem 

como, contextualizar o ensino da informática com vistas à melhoria da qualidade do 

trabalho do professor no atendimento às demandas do mundo contemporâneo. 

Bibliografia: 

ALVES, Nilda; GARCIA, Regina Leite (orgs.). O sentido da escola. 4ª Edição. São 

Paulo: De Paulo Editora LTDA, 2004. 

GADOTTI, Moacyr. A Boniteza de Um Sonho – Ensinar e Aprender com Sentido. 

FEEVALE. Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul: 2003. 

PERRENOUD & COLS. A Escola de A a Z - 26 maneiras de repensar a educação. 

Artmed. 2005. 

PERRENOUD, Philippe. A Prática Reflexiva no Ofício de Professor 

Profissionalização e razão pedagógica. Artmed. 2002. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática 

educativa. Paz e Terra. (Coleção Leitura), 2002. 

PIKE, G.; SELBY, D. V. Educação global: o professor global, o currículo global. 

Texto Novo, 2001. 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis/RJ: Vozes, 

2002. 

UFJF. Guia para normatização de referências: conforme NBR-6023/2002. A 

Biblioteca, 2008. 

UFJF. Normatização e elaboração de trabalhos acadêmicos: MARIA PIEDADE 

FERNANDES RIBEIRO e VÂNIA PINHEIRO DE SOUSA - Juiz de Fora - A Biblioteca, 

2004. 
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PERÍODO 4 

 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

Ementa: Distribuição de freqüências. Medidas de Posição. Medidas de dispersão. 

Separatrizes. Fenômeno aleatório versus fenômeno determinístico. Espaço amostral e 

eventos. Introdução à teoria das probabilidades. Abordagem axiomática da teoria das 

probabilidades. Variáveis aleatórias unidimensionais e multidimensionais. Função de 

distribuição e função densidade. Probabilidade condicional e independência. 

Caracterização de variáveis aleatórias. Função característica. Funções de variáveis 

aleatórias. Modelos probabilísticos e aplicações. Utilização de software (Planilha 

Eletrônica) para cálculo de estatísticas e probabilidades. 

Bibliografia:  

MEYER, Paul L. Probabilidade – Aplicações à Estatística. 2a Edição. Rio de 

Janeiro: LTC, 1983. 

MORETTIN, Pedro A. Introdução à Estatística para Ciências Exatas. . 1ª Edição. 

São Paulo: Atual, 1981. 

MORETTIN, Pedro A., BUSSAB, Wilton O. Estatística Básica. 1a Edição. São Paulo: 

Atual, 1986. 

  

PROGRAMAÇÃO PARA A WEB I 

Ementa: Conceitos básicos de Internet e web. Desenvolvimento de sites em HTML. 

Javascript. Projeto Web. Aplicações. 

Bibliografia: 

DIAS, Cláudia. Usabilidade na Web: criando portais mais acessíveis. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Alta Books, c2007. 296 p.  

FLANAGAN, D., Javascript: o Guia Definitivo. Artmed Bookman, 4ª Edição, 2004. 

MARCONDES Christian. HTML 4.0 fundamental – a base da programação para 

web. São Paulo: ÉRICA, 2005. 

RAMALHO, José Antônio A. Curso completo para desenvolvedores Web. Rio de 

Janeiro: Campus, 2005. 663 p.  

RAMALHO, José Antônio A. Curso completo para desenvolvedores Web. Rio de 

Janeiro: Campus, 2005. 663 p.  

 

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Ementa: Dado e Informação. Sistemas. Ambiente de Sistemas. Tipos de Sistemas de 

Informações: Sistemas de Processamento de Transação, Sistemas de Informações 
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Gerenciais, Sistemas de Apoio à Decisão, Sistemas de Informações Executivas e 

Sistemas Especialistas. Sistema de Gestão  Integrado. 

Bibliografia: 

AUDY, Jorge Luiz N., BRODBECK, Ângela F. Sistemas de Informação. São Paulo: 

Bookman, 2003. 

BRIEN, James A. O. Sistemas de Informação e as decisões gerenciais na era da 

Internet. São Paulo: Saraiva, 2004. 

LAUDON, Kenneth, LAUDON, Jane Price. Sistemas de Informação. Tradução de 

Dalton Conde de Alencar. Rio de Janeiro: Prentice-Hall, 2004. 

STAIR, Ralph M. Princípios de Sistema de Informação. Rio de Janeiro: Thomson 

Learning, 2005. 

 

MODELAGEM DE SISTEMAS  

Ementa: Modelagem e análise de requisitos de sistemas de informação. Princípios da 

Modelagem. Orientação a Objetos. Notações e técnicas de modelagem e 

especificação funcional. Introdução a UML. Visões da UML. Evolução da UML. 

Bibliografia: 

BEZERRA, E. Princípios de Análise e Projeto de Sistemas UML. Campus. 2006.  

GUEDES, G. UML 2 – Uma abordagem Prática. Novatec. 2009.  

MELO, A. C. Exercitando Modelagem em UML. BRASPORT. 2007. 

 

METODOLOGIA DO ENSINO DE COMPUTAÇÃO  

Ementa: O planejamento curricular do ensino de computação na escola básica; Tipos 

de planejamento e etapas de construção dos planos de ensino e de aula; Objetivos, 

conteúdos e modalidades de ensino de computação; O livro didático: escolha e 

utilização; O laboratório, as atividades experimentais e os recursos didáticos 

alternativos no ensino de computação; Tipos de atividades, suas funções e adequação 

às diferentes realidades educacionais; Planejamento de aulas teóricas e práticas; 

Planejamento e organização do espaço físico para o desenvolvimento de atividades, 

considerando aspectos pedagógicos, de segurança e ambientais; Avaliação da 

aprendizagem: pressupostos teóricos, planejamento, elaboração de itens e questões. 

 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Ementa: Contribuições da Psicologia para a compreensão das relações 

ensino/aprendizagem. A sala de aula como espaço de aprendizagem e 
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desenvolvimento. O papel do professor na relação de aprendizagem. A construção de 

conhecimentos e avaliação da aprendizagem. 

Bibliografia 

BAQUERO, R. Vygotsky e a aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1996. 

BECKER, F. A epistemologia do professor. Petrópolis: Vozes, 1993. 

COLL, C. (org)  O construtivismo na sala de aula. São Paulo: Ática, 1997. 

______. Psicologia da educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999. 

DAVIS, C. et al. Interações sociais em sala de aula. Cadernos de pesquisa: São 

Paulo, n. 71, p. 49-54, nov. 1989. 

FONTANA, R. C. A mediação pedagógica na sala de aula. Campinas: Autores 

Associados, 1996. 

FREITAS, M. T. A. Vygotsky e Bakhtin – Psicologia e Educação: um intertexto. São 

Paulo: Ática/EDUFJF, 1994. 

______. O ensinar e o aprender na sala de aula. Cadernos para o professor. Juiz de 

Fora:  Secretaria Municipal de Juiz de Fora. v. VI, n. 6, p. 6-14, abr. 1998. 

______. O Pensamento de Vygotsky e Bakhtin no Brasil. Campinas: Papirus, 1994. 

______. (org.) Vygotsky: um século depois. Juiz de Fora: EDUFJF, 1998. 

GIUSTA, Agnela. Concepções de aprendizagem e praticas pedagógicas. Educação 

em revista. Belo Horizonte, v. I, p. 24-31, jul. 1985. 

KESSELRING,T. Jean Piaget. Petrópolis: Vozes, 1993. 

LEITE, L. B. As dimensões interacionista e construtivista em Vygotsky e Piaget. 

Cadernos Cedes, n. 24. p. 15-31. 

MIZUKAMI, M. G. N. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986. 

MOLL, L. C. Vygotsky e a educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 

OLIVEIRA, M. K. O pensamento de Vygotsky como fonte de reflexão para a educação. 

Cadernos CEDES, n. 35, p. 9-14. 

______. Vygotsky: aprendizagem e desenvolvimento. São Paulo: Scipione, 1995. 

PIAGET, J . Seis estudos de psicologia. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990. 

RIBEIRO, V. M. Ensinar ou aprender? Campinas: Papirus, 1993. 

ROSA, S. O construtivismo e mudança. São Paulo: Cortez, 1994. 

SOUZA, S. J & KRAMER, S. O debate Piaget/Vygotsky e as políticas educacionais. 

Cadernos de pesquisa, n. 27, p. 69-80, maio 1991. 

VALSINER, J. & VAN DER VEER, R.  Vygotsky: uma síntese, São Paulo: 

Loyola,1996. p. 355-76. 

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
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______. Interação entre aprendizado e desenvolvimento. In: A formação social da 

mente. São Paulo: Martins Fontes, 1988. p. 89-103. 

 

PERÍODO 5 

 

SISTEMAS MULTIMÍDIA 

Ementa: Conceitos básicos relacionados à multimídia. Principais ferramentas de 

desenvolvimento para multimídia: aplicativos fechados, ferramentas de autoria e 

linguagens de programação. Projetos de Sistemas Multimídia. Elementos multimídia: 

texto, imagem, áudio, animação e vídeo. 

Bibliografia: 

AVILA, Renato N. P. Arte do vídeo digital. São Paulo: Brasport, 2003. 

FILHO, Wilson de Pádua Paula. Multimídia: conceitos e aplicações. Rio de Janeiro: 

LTC, 2000. 

SERRA, Fábio. Áudio Digital: a tecnologia aplicada à música e ao tratamento de 

som. São Paulo: Ciência Moderna, 2002. 

 

FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS 

Ementa: Níveis de Abstração de Informações e Dados: Informação e Dados. Modelos 

de Dados (histórico): relacional, hierárquico e de redes. Modelo Entidade-

Relacionamento: entidade, atributo de entidade e valores; atributo composto, 

multivalorado e determinante; Relacionamento; classe ou grau do relacionamento; 

relacionamento parcial e total; entidade associativa;  autorelacionamento; ou-

exclusivo; agregação; particionamento. Modelo  Relacional: projeto lógico; regras de 

Integridade. Normalização: primeira formal normal, dependência funcional, segunda 

forma normal e terceira forma normal. Conceitos Básicos de Banco de Dados: sistema 

gerenciador de banco de dados; estrutura geral de sistema; principais componentes; 

vantagens x desvantagens. Sistema Relacional - SQL: DDL, DML e DCL. Banco de 

dados Cliente/Servidor.  

Bibliografia: 

ELMASRI Ramez E., NAVATHE Shamkant. Sistemas de Banco de Dados. 4ª 

Edição. São Paulo: Pearson / Prentice Hall, 2005. 

SILBERSCHATZ Abraham. Sistemas de Banco de Dados. São Paulo: Makron 

Books, 1999. 

 

 



53 

 

Universidade Federal de Juiz de Fora                                                                                                                            
Centro de Educação a Distância 
Departamento de Ciência da Computação 
 
 

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II 

Ementa: Programação Orientada a Objetos: conceito de objetos, classes, métodos, 

construtores, destrutores, polimorfismo, visibilidade, encapsulamento, abstração e 

modularização. Interação entre objetos. Pacotes. Testes e depuração. Projetos de 

classes. Herança. Acoplamento. Coesão. Classes abstratas e interfaces. Tratamento 

de erros e exceções. Interface gráfica. Persistência de dados. 

Bibliografia 

CADENHEAD Rogers. Aprenda em 21 dias Java 2. 4ª Edição. São Paulo: Campus, 

2005. 

DEITEL, Java Como Programar. 6ª Edição. São Paulo: Pearson / Prentice Hall, 2005. 

FURGERI Sérgio, Java 2, São Paulo: Érica, 2002. 

 

FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE 

Ementa: Introdução à Engenharia de Software, Processo de Software, Planejamento e 

Gerenciamento de Software, Gerência da Qualidade, Engenharia de Requisitos de 

Software, Análise de Sistemas, Projeto de Sistemas, Implementação e Teste de 

Software, Manutenção e Evolução de Software. 

Bibliografia: 

PÁDUA Wilson. Engenharia de Software, São Paulo: LTC, 2001. 

PRESSMAN Roger. Engenharia de Software. 6a Edição. São Paulo: McGraw- Hill, 

2006. 

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 8ª Edição.Pearson  Addison-Wesley. 

2007.  

 

ENSINO DE COMPUTAÇÃO I E PRÁTICA DE ENSINO DE COMPUTAÇÃO I 

Ementa: Imersão do licenciando em Computação em espaços escolares. Observação 

do espaço escolar, da sala de aula e dos laboratórios de informática da escola básica. 

Acompanhamento (observação e participação) de atividades de docentes de 

computação. Investigação da prática escolar relativa ao ensino de computação: 

análise da prática educativa do professor; análise das concepções dos alunos acerca 

da informática na escola. Problematização in loco da realidade escolar e da realidade 

do ensino de computação na escola básica. 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO I E REFLEXÕES SOBRE A ATUAÇÃO DO ESPAÇO 

ESCOLAR I 

Ementa: Imersão e atuação na escola básica com acompanhamento e regências de 

aulas de Computação nos ensinos fundamental e médico e na educação de jovens e 

adultos (EJA): acompanhamento de atividades docentes e discentes. Elaboração e 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e intervenção pedagógica. 

Bibliografia: 

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Orientações 

Curriculares para o Ensino Fundamental. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria 

de Educação Básica, 2006. 

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Fundamental. Brasília: Ministério da 

Educação,1999. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 

São Paulo: Paz e Terra. 1996 (Coleção Leitura). 

LAHERA, Jesús; FORTEZA, Ana. Ciências Físicas nos Ensinos Fundamental e Médio. 

Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

PERÍODO 6 

 

PROGRAMAÇÃO PARA WEB II 

Ementa: Desenvolvimento de Projetos web Server Side. Linguagem dinâmica para 

web. Conceitos básicos de AJAX. Desenvolvimento de projetos web com bancos de 

dados. Aplicações. 

Bibliografia: 

CRANE, Dave; PASCARELLO, Eric; JAMES, Darren. Ajax em ação. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2007 452p.  

DIAS, Cláudia. Usabilidade na Web: criando portais mais acessíveis. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Alta Books, c2007. 296 p.  

GONÇALVES, Edson. Dominando Ajax: as melhores práticas ligadas a aplicações 

Web escritas tanto em Java como em PHP 5 utilizando Ajax. Rio de Janeiro: 

Ciência Moderna, 2006. 356 p.  

RAMALHO, José Antônio A. Curso completo para desenvolvedores Web. Rio de 

Janeiro: Campus, 2005. 663 p.  

SILBERSCHATZ Abraham. Sistemas de Banco de Dados. São Paulo: Makron 

Books, 1999. 
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THONSON Laura, WELLING Luck. PHP e MYSQL: Desenvolvimento WEB. 3ª 

Edição. São Paulo: Campus, 2005. 

WELLING, Luke; THOMSON, Laura. PHP e MySQL: desenvolvimento Web. Rio de 

Janeiro: Elsevier: Campus, c2005. 712p.  

 

INTERFACE USUÁRIO – MÁQUINA 

Ementa: Comunicação Usuário-Máquina; Comunicação Projetista-Usuário; 

Engenharia Cognitiva e Semiótica de Sistemas. Estilos de Interação. Interfaces 

Gráficas. Modelagem de Interfaces. Modelos de Interação (Cenários e Storyboarding). 

Concretização do Projeto de Interface: Prototipação de Interfaces. Testes com 

Usuários. Interpretação e Avaliação de Testes. 

Bibliografia: 

ALVIM A. IHC: Modelagem e Gerência de Interfaces. São Paulo: Visual Books, 

2004. 

HIX, D.; HARTSON, H. R. Developing User Interfaces: ensuring usability through 

product & process. John Wiley and Sons, 1993. 

ROCHA, H.V.; BARANAUSKAS, M.C. Design e Avaliação de Interfaces Humano-

Computador. Campinas: NIED:UNICAMP, 2003. 

 

PROJETO DE SOFTWARE EDUCACIONAL 

Ementa: Concepções pedagógicas no desenvolvimento de aplicações educacionais. 

Ambientes e paradigmas de ensino/aprendizagem. Características dos ambientes 

tradicionais e participativos. Design instrucional. Software Educacional. Modelos de 

desenvolvimento de software educacional. Ambientes cooperativos de aprendizagem. 

Ambientes de EAD. Direitos autorais na Web. 

Bibliografia: 

RBIE – Revista Brasileira de Informática na Educação. Disponível em: 

www.sbc.org.br/rbie 

RENOTE – Revista Novas Tecnologias na Educação. Disponível em:  

www.cinted.ufrgs.br/renote/ 

Revista Informática e educação: teoria e prática.  Disponível em: 

revista.pgie.ufrgs.br/ 

Artigos acadêmicos escolhidos de acordo com o desenvolvimento do curso. 
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INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO 

Ementa: A informática nas escolas de ensino fundamental e médio; Introdução ao uso 

do computador como ferramenta de ensino de áreas específicas do conhecimento. 

Métodos da informática Educativa; tendências atuais da informática educativa. Tipos 

de softwares educativos. Critérios e instrumentos para avaliação de softwares  

educativos. 

Bibliografia: 

CARNEIRO, Raquel. Informática na Educação: representações sociais na 

educação. 3ª Edição. São Paulo: Cortez, 2006. (Coleção Questões da nossa época. 

Vol 96). 

MORAES, Maria Cândida. Informática Educativa no Brasil: um pouco de história. 

Em Aberto, Brasília, ano12, nº57, jan/mar 1993, p.17-26. 

NEGROPONTE, Nicolas. A vida digital. São Paulo: Cia. das Letras, 1995. 

OLIVEIRA, Ramon de. Informática Educativa: dos planos e discursos à sala de 

aula. Campinas, São Paulo: Papirus, 1997. 

PRETTO, Nelson de Luca. Uma escola sem/com futuro – educação e multimídia. 

Campinas/ São Paulo: Ed. Papirus, 1996. 

 

ESTADO, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO 

Ementa: Ideias fundamentais sobre o Estado Moderno, Política educacional no 

contexto das Políticas Públicas. Educação e Política no contexto de hoje. Política 

educacional – o debate contemporâneo. 

 

QUESTÕES FILOSÓFICAS APLICADAS Á EDUCAÇÃO 

Ementa: Relações entre Educação e Filosofia. As principais tendências pedagógicas 

da educação brasileira e suas fundamentações filosóficas. Questões atuais da 

sociedade brasileira e suas repercussões na educação. 

Bibliografia: 

CHAUÍ, Marilena. Convite a Filosofia. São Paulo, ed. Ática, 1996. 

ALVES, Rubem. Filosofia da ciência – uma introdução ao jogo e suas regras. São 

Paulo, ed. Brasiliense, 1986. 

JAPIASSU, Hilton. Introdução ao pensamento epistemológico. Rio de Janeiro,  

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro, ed. Paz e Terra, 1983. 

_______, Pedagogia da Autonomia. São Paulo, ed. Paz e Terra, 1997. 

GADOTTI, Moacir. Pensamento Pedagógico brasileiro. São Paulo, ed. Cortez, 1998. 
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BACHELARDS, Gaston. Epistemologia. Org. LECOURT, Dominique. Rio de Janeiro, 

Zahar editores, 1983. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II E REFLEXÕES SOBRE A ATUAÇÃO DO ESPAÇO 

ESCOLAR II 

Ementa: Imersão e atuação na escola básica com acompanhamento e regências de 

aulas de Computação nos ensinos fundamental e médico e na educação de jovens e 

adultos (EJA): acompanhamento de atividades docentes e discentes. Elaboração e 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e intervenção pedagógica. 

Bibliografia: 

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Orientações 

Curriculares para o Ensino Fundamental. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria 

de Educação Básica, 2006. 

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Fundamental. Brasília: Ministério da 

Educação,1999. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 

São Paulo: Paz e Terra. 1996 (Coleção Leitura). 

LAHERA, Jesús; FORTEZA, Ana. Ciências Físicas nos Ensinos Fundamental e Médio. 

Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

PERÍODO 7 

 

AVALIAÇÃO DE SOFTWARE EDUCACIONAL 

Ementa: Introdução. Qualidade de software: produto e processo. Métricas e 

indicadores de qualidade. Normas de qualidade para produtos de software. Normas e 

modelos de maturidade de processos de software. Avaliação de software educacional: 

modelos. 

Bibliografia: 

KOSCIANSKI, A., SOARES, M., S. Qualidade de Software. 2ª Edição. Novatec. 

2007. 

PRESSMAN, R. S. Engenharia de software. 6ª Edição. McGraw-Hill. 2006.  

Rocha et Alli. Qualidade de Software. Teoria e Prática. Prentice Hall. 2001. 

Artigos acadêmicos. 
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INFORMÁTICA E SOCIEDADE 

Ementa: A informatização da sociedade e o desafio da inclusão social; Informática e a 

conjuntura econômica mundial. Responsabilidade social; Informática e o indivíduo; 

Informática, cultura, economia e política. Políticas públicas de Informática. Questões 

legais e crimes sibernéticos; Alterações no mercado de trabalho. Ergonomia e 

principais doenças ocupacionais. Aplicações da Informática visando a área de 

educação. 

Bibliografia: 

RUBEN, Guilhermo, WAINER,Jacques.e DWYER, Tom. Informática, Organizações e 

Sociedade no Brasil.São Paulo: Cortez, 2003. 

YOUSSEF, Antonio Nicolau e FERNANDEZ, Vicente Paz. Informática e ociedade. 

São Paulo: Ática, 2003. 

 

FUNDAMENTOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

Ementa: Inteligência Artificial, Representação do Conhecimento, Tópicos de I.A. tais 

como Processamento da Linguagem Natural, Sistemas Especialistas, Redes Neurais 

Artificiais, Algoritmos Genéticos e Tutores Inteligentes. 

Bibliografia: 

BANERJI, Renan B. Formal techiques in artificial intelligence: a sourcebook. 

Amsterdam: Elsevier Science, 1990. 437p. 

BARR, A.; FREIGENBAUM, E The handbook of artificial intelligence. v.1 e v.2. 

Willian Kaufmann Inc., Los Altos, California, 1981 

BOBROW, Daniel G. Artificial intelligence in perspecttive. Cambridge: MIT, 1984. 

462p. 

NILSSON, N. Principles od artificial intelligence. Springer-Verlang Berlin, 1980. 

476p. 

RICH, Elaine. Inteligência artificial. São Paulo: Makron Books, 1994. 722p. 

RUSSELL, S.; NORVIG p. Artificial intelligence a modern approach. Prentice Hall 

New Jersey, 1995. 932p. 

WINSTON, Patrick H. Artificial intelligence. Addison-Wesley, 1992. 737p. 

 

ENSINO DE COMPUTAÇÃO II E PRÁTICA DE ENSINO DE COMPUTAÇÃO II 

Ementa: Imersão do licenciando em Computação em espaços escolares. Observação 

do espaço escolar, da sala de aula e dos laboratórios de informática da escola básica. 

Acompanhamento (observação e participação) de atividades de docentes de 

computação. Investigação da prática escolar relativa ao ensino de computação: 
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análise da prática educativa do professor; análise das concepções dos alunos acerca 

da informática na escola. Problematização in loco da realidade escolar e da realidade 

do ensino de computação na escola básica. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III E REFLEXÕES SOBRE A ATUAÇÃO DO ESPAÇO 

ESCOLAR III 

Ementa: Imersão e atuação na escola básica com acompanhamento e regências de 

aulas de Computação nos ensinos fundamental e médico e na educação de jovens e 

adultos (EJA): acompanhamento de atividades docentes e discentes. Elaboração e 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e intervenção pedagógica. 

Bibliografia: 

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Orientações 

Curriculares para o Ensino Fundamental. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria 

de Educação Básica, 2006. 

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Fundamental. Brasília: Ministério da 

Educação,1999. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 

São Paulo: Paz e Terra. 1996 (Coleção Leitura). 

LAHERA, Jesús; FORTEZA, Ana. Ciências Físicas nos Ensinos Fundamental e Médio. 

Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

PERÍODO 8 

 

OBJETOS DE APRENDIZAGEM  

Ementa:  

Classificação dos softwares educacionais. Software livre. Objetos de aprendizagem e 

suas aplicações. Equipes multidisciplinares e o papel do professor. 

Bibliografia: 

RBIE – Revista Brasileira de Informática na Educação. Disponível em: 

www.sbc.org.br/rbie 

RENOTE – Revista Novas Tecnologias na Educação. Disponível em:  

www.cinted.ufrgs.br/renote/ 

Revista Informática e educação: teoria e prática.  Disponível em: 

revista.pgie.ufrgs.br/ 
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RUMBLE, G. A Gestão dos sistemas de ensino a distância. Trad. Brasília: Ed. UnB; 

UNESCO, 2003  

Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. 

Artigos acadêmicos escolhidos de acordo com o desenvolvimento do curso. 

 

ASPECTOS LEGAIS DA INFORMÁTICA 

Ementa: A disciplina Aspectos Legais e Ética na Informática proporciona uma visão 

global dos Princípios básicos do Direito aplicáveis à Informática, analisa a ética 

aplicada aos produtos e serviços na informática, Direitos autorais e de propriedade, 

Registros, Marcas e Patentes, Pirataria Digital, O crime de  invasão de sistemas e 

sites, O Direito e o comércio eletrônico, Patrimônio digital da organização (Software, 

dados, informação e conhecimento), Orientações legais para contratos de venda ou 

locação de software e para prestação de serviços na área de desenvolvimento e 

manutenção de software. 

Bibliografia: 

PAESANI, Liliana Minardi. Direito de Informática. 4ª Edição. São Paulo: Atlas, 2002. 

PAESANI, Liliana Minardi. Direito e Internet. 2ª Edição. São Paulo: Atlas, 2003. 

BARBAGALO, Erica Brandini. Contratos Eletrônicos. São Paulo: Saraiva, 2001. 

PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 10ª Edição. São Paulo: 

Saraiva. 1999. 

SOUZA, Montauri Ciocchetti de. Interesses Difusos em Espécie. São Paulo: Saraiva, 

2000. 

 

LIBRAS 

Ementa: Desenvolvimento, em nível básico, das habilidades de compreensão e 

expressão necessárias à comunicação com surdos usuários da Língua de Sinais 

Brasileira - Libras. Introdução ao estudo das visões sobre a surdez e sobre a 

educação de surdos. Conhecimentos básicos sobre os fundamentos linguísticos da 

Libras. Estudo de aspectos culturais dos surdos brasileiros e suas implicações 

educacionais. 

Bibliografia: 

BOTELHO, P. Linguagem e Letramento na Educação de Surdos: ideologias e práticas 

pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.  

BRITO, L. F. Integração social & educação de surdos. Rio de Janeiro: Babel, 1993. 

BRITO, L. F. Por uma gramática de língua de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1995. 
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CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico Ilustado Trilíngüe da 

Língua de Sinais Brasileira. São Paulo: EDUSP, 2001. (v.1; v.2) 

FERNANDES, E. Problemas Lingüísticos e Cognitivos do Surdo. Rio de Janeiro: Agir, 

1990. 

GOLDFELD, M. A criança surda: linguagem e cognição numa abordagem sócio-

interacionista. São Paulo: Plexus, 1997. 

KARNOPP, L. B.; QUADROS, R. M. de. Língua de sinais brasileira: estudos 

lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

QUADROS, R. M. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes 

Médicas. 1997 

SACKS, O. Vendo vozes: uma jornada pelo mundo dos surdos. Rio de Janeiro, Imago, 

1998. 

SKLIAR, C. (Org). A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 

1998. 

SKLIAR, C. (Org). Atualidade da educação bilíngüe para surdos. v. 1 e 2. Porto Alegre: 

Mediação, 1999.   

SKLIAR, C. (Org). Educação e exclusão: abordagens sócio-antropológicas em 

educação especial. Porto Alegre: Mediação, 1997. 

SOUZA, R. M. Que palavra que te falta? lingüística, educação e surdez. São Paulo: 

Martins Fontes, 1998.  

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV E REFLEXÕES SOBRE A ATUAÇÃO DO 

ESPAÇO ESCOLAR IV 

Ementa: Imersão e atuação na escola básica com acompanhamento e regências de 

aulas de Computação nos ensinos fundamental e médico e na educação de jovens e 

adultos (EJA): acompanhamento de atividades docentes e discentes. Elaboração e 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e intervenção pedagógica. 

Bibliografia: 

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Orientações 

Curriculares para o Ensino Fundamental. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria 

de Educação Básica, 2006. 

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Fundamental. Brasília: Ministério da 

Educação,1999. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 

São Paulo: Paz e Terra. 1996 (Coleção Leitura). 



62 

 

Universidade Federal de Juiz de Fora                                                                                                                            
Centro de Educação a Distância 
Departamento de Ciência da Computação 
 
 

LAHERA, Jesús; FORTEZA, Ana. Ciências Físicas nos Ensinos Fundamental e Médio. 

Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

 

7. Regime Escolar e Integralização do Curso 

  

O regime escolar do curso será semestral, num sistema de créditos associados às 

disciplinas. O prazo de integralização do curso está estabelecido para um tempo 

máximo de 10 semestres letivos. Não há previsão de trancamento de matrícula e nem 

de transferência de alunos, tendo em vista que o curso ainda não está perenizado na 

UFJF e a previsão de oferta anual ainda não se concretizou. 

 

8. Avaliação da Aprendizagem  

 

A avaliação de cada disciplina é parte integrante dos processos de ensino e 

aprendizagem, e pode variar em função das orientações contextuais dos professores 

responsáveis. O processo de avaliação de aprendizagem na Educação a Distância 

requer tratamento e considerações especiais em alguns aspectos e terá uma 

abordagem qualitativa e uma quantitativa. 

 Conforme exposto anteriormente, primeiro, um dos objetivos fundamentais da 

EAD é de obter dos alunos não só a capacidade de reproduzir idéias ou informações, 

mas sim a capacidade de produzir conhecimentos, analisar e posicionar-se 

criticamente frente às situações concretas que se lhes apresentem. 

De acordo com o contexto da EAD o aluno não conta, comumente, com a 

presença física do professor.  Por este motivo, faz-se necessário desenvolver métodos 

de trabalho que oportunizem ao aluno: buscar interação permanente com os 

professores, coordenadores e tutores todas as vezes que sentir necessidade; obter 

confiança frente ao trabalho realizado, possibilitando-lhe não só o processo de 

elaboração de seus próprios juízos, mas também do desenvolvimento de sua 

capacidade de analisá-los. 

 O trabalho do professor, ao organizar o material didático básico para orientação 

do aluno, deve contribuir para que todos questionem aquilo que julgam saber e, 

principalmente, para que questionem os princípios subjacentes a esse saber. 

Nesse sentido, a relação teoria-prática coloca-se como imperativo no 

tratamento do conteúdo selecionado para o curso, e fundamental a relação 

intersubjetiva, dialógica, professor/aluno, mediada por textos. 
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 Portanto, no processo de avaliação de aprendizagem é importante analisar a 

capacidade de reflexão crítica dos alunos frente a suas próprias experiências, a fim de 

que possam atuar dentro de seus limites, sobre o que os impede de agir para 

transformar o que julgam limitado em termos do projeto político pedagógico da escola. 

 No curso de Licenciatura em Computação há uma preocupação em razão do 

exposto acima, que é o de desencadear um processo de avaliação que possibilite 

analisar como se realiza não só o envolvimento do aluno no seu cotidiano, mas 

também como se realiza o surgimento de outras formas de conhecimentos, obtidas em 

sua prática e experiência, a partir dos referenciais teóricos trabalhados no curso. 

 Para tanto a avaliação se dará em três níveis:  

 Num primeiro nível, busca-se observar e analisar como se dá o processo de 

estudo do aluno: se o aluno está acompanhando as abordagens e discussões 

propostas no material didático; quais os graus de dificuldades encontradas na relação 

com os conteúdos trabalhados; como é seu relacionamento com a orientação 

acadêmica; como desenvolve as propostas de aprofundamento de conteúdos; qual 

sua busca em termos de material de apoio, sobretudo bibliográfico; mantém-se um 

processo de interlocução permanente com professores e orientadores; como se 

relaciona com outros alunos do curso; se tem realizado as tarefas propostas em cada 

área de conhecimento; se tem utilizado diferentes canais para sua comunicação com a 

orientação acadêmica e com os professores; se  é capaz de estabelecer relações 

entre o conhecimento trabalhado e sua prática pedagógica; se tem feito indagações e 

questionamentos sobre as abordagens propostas, se tem problemas de ordem 

pessoal ou profissional interferindo no seu processo de aprendizagem. 

 Num segundo nível, busca-se observar em que medida o aluno está 

acompanhando o conteúdo proposto em cada uma das áreas de conhecimento: se é 

capaz de posicionamentos crítico-reflexivos frente às abordagens trabalhadas. Nesse 

nível, o aluno realiza avaliações formais, com proposições, questões e temáticas. 

Essas questões ou proposições são elaboradas pelos professores responsáveis pelas 

áreas de conhecimento, com possibilidade de participação dos tutores. 

 Num terceiro nível, o aluno realiza estudos ou pesquisas, a partir de 

proposições temáticas relacionadas a questões de informática. Os resultados desses 

estudos são apresentados nos seminários temáticos, precedidos de planejamento e 

orientação.  

 O Curso de Licenciatura a Distância da UFJF terá, de modo geral, o processo 

avaliativo de uma disciplina dentro das normas gerais de avaliação de desempenho 

dos alunos. Desta forma e descrevendo o nível dois citado acima o processo avaliativo 
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de uma disciplina deve ser composto por, no mínimo, duas avaliações à distância e 

duas avaliações presenciais e, quando necessário, uma avaliação suplementar 

presencial. 

O processo avaliativo deve estimular a cooperação horizontal (entre os 

estudantes) e a vertical, entre estudantes, tutores e professores, tanto nos exercícios 

avaliativos (contidos no material didático) quanto nas avaliações presenciais e a 

distância. 

Seguem algumas características gerais de cada modalidade de avaliação: 

- Exercícios Avaliativos (EA) – São exercícios pertinentes às unidades 

didáticas. A idéia fundamental é que o aluno possa se auto-avaliar no 

acompanhamento da disciplina (testes sem notas). A interatividade dos 

alunos entre si próprios e com os tutores deve ser fortemente estimulada na 

realização dos exercícios avaliativos, visando implementar um processo de 

ensino e aprendizagem de sucesso. Nos Polos deve-se incentivar os 

alunos a trabalhar em grupo, utilizando os microcomputadores disponíveis, 

de modo a promover sua interação com os tutores a distância. 

- Avaliações a Distância (AD) – São essencialmente de caráter formativo. 

Podem se constituir, de acordo com a essência da disciplina e de decisões 

de ordem pedagógicas, de trabalhos práticos, análises, relatos, exercícios, 

etc. As avaliações a distância devem atribuir notas. Sugere-se que o peso 

das avaliações a distância corresponda a 40% (quarenta por cento) da 

nota final do aluno na disciplina. Sempre que possível essas avaliações 

devem conter trabalhos ou questões a serem resolvidas por grupos de 

alunos, estimulando o processo autoral de caráter cooperativo. O aluno 

que não tiver realizado pelo menos 50% das atividades a distância será 

reprovado, mesmo tendo obtido nota suficiente nas avaliações presenciais. 

- Avaliações Presenciais (AP) – Devem ser aplicadas, basicamente, nos 

finais do segundo mês e do período letivo (fim do quarto mês). Essas 

avaliações têm, no entanto, planejamento temporal rígido. Realizadas nos 

Polos regionais ou na universidade, devem ocorrer em dias e horários 

preestabelecidos, planejadas e incluídas no calendário escolar. 

Recomenda-se não haver qualquer outra atividade letiva durante a AP. 

Tais avaliações devem seguir o rigor próprio dos exames presenciais 

realizados pela UFJF, tanto no que se refere à fiscalização, quanto à elaboração, 

aplicação e correção das provas. Sugere-se que o peso das avaliações presenciais 

(AP) seja de 60% (sessenta por cento) do total da nota final. 
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- Avaliação Suplementar Presencial (ASP) – Deve acontecer 

preferencialmente um mês após a última AP. Constitui-se em uma 

segunda chance para o aluno que não obteve nota suficiente para 

aprovação, nas avaliações presenciais anteriores.  

 Portanto, para compor a nota de um aluno em uma disciplina do Curso de 

Licenciatura em Computação - modalidade a distância da UFJF teremos, pelo menos, 

quatro atividades de avaliação ao longo do semestre letivo, em atendimento a 

legislação vigente na UFJF.  

 A nota do aluno será então composta de no mínimo 2 avaliações à distância e 

duas presenciais, sendo que as avaliações a distância valerão no máximo 40% da 

nota e as avaliações presenciais no mínimo 60% da nota. O aluno para ser aprovado 

na disciplina terá que participar de pelo menos 50% das avaliações a distância. Caso o 

desempenho do aluno seja considerado insuficiente nas avaliações presenciais, está 

prevista, ainda, uma Avaliação Suplementar Presencial (ASP) que deve acontecer um 

mês após a última AP e que substituirá as notas das avaliações presenciais. Caso a 

nota final do aluno seja igual ou superior 60, o mesmo estará aprovado, sendo esta a 

sua nota final na disciplina.  Dessa forma coletiva, o aluno que não conseguir a 

aprovação na disciplina tem algumas alternativas para recuperar sua nota: 

oportunidade de refazer as avaliações presenciais na ASP, refazer a disciplina na 

forma de curso intensivo com metodologia adequada e nos períodos de férias, ou, 

ainda, matricula-se para refazer a disciplina em outro semestre letivo junto com nova 

turma. Individualmente, quando de direito (doença, licença maternidade, entre outros) 

é oferecido ao aluno oportunidades para refazer todas as atividades a distância e 

presenciais.  

 

8.1 DIPLOMAÇÕES DOS ALUNOS 

O aluno do Curso de Licenciatura em Computação – modalidade a distância - será 

diplomado, após a integralização curricular, pela UFJF. 

 

9. Avaliação do Material Didático 

 

Todo o material didático constitui-se como dinamizador da construção curricular e 

também como um elemento balizador metodológico do Curso. Na avaliação do 

material didático será considerado: 

 

 



66 

 

Universidade Federal de Juiz de Fora                                                                                                                            
Centro de Educação a Distância 
Departamento de Ciência da Computação 
 
 

Quanto ao material impresso será observado se: 

- O material utilizado facilita a aprendizagem, sua correta utilização, sua 

disponibilidade aos alunos; 

- Se são motivadores da aprendizagem; 

- Se estão adequados aos objetivos e atendem às estratégias e métodos 

educacionais; 

- Se os recursos privilegiam uma tecnologia mais avançada; 

- Se os recursos possibilitam o desenvolvimento da prática; 

- Se os recursos/meios foram adequadamente planejados. 

 

Quanto ao material virtual e visual será observado se permite: 

- Maior flexibilidade de tempo e espaço para a aprendizagem; 

- Maior acesso a informações, conhecimentos e trocas de experiências e idéias; 

- Maior interação entre alunos e professores; 

- Maior participação e exploração; 

- Maior feedback e cooperação; 

- Maior autonomia e iniciativa; 

- Aprendizagem auto-dirigida (o aluno procura o conhecimento, explora e direciona a 

aprendizagem); 

- Aprendizagem auto-planejada (agendas ajustáveis às conveniências, 

necessidades e ritmos de cada aluno); 

- Se a Internet é usada como recurso para a identificação, avaliação e integração de 

uma grande variedade de informações; como um meio para colaboração, 

conversação, discussões, troca e comunicação de idéias; como uma plataforma 

para a expressão e contribuição de conceitos e significados; 

- A apresentação de conteúdo sob a forma de hipertexto torna a sua natureza 

dinâmica se comparado com material estático de livros ou bibliografias utilizadas; 

- Estudantes têm a escolha de uma variedade de mídias para expressar suas 

compreensões e podem adicionar ou enriquecer o material didático oferecido 

através dos recursos disponibilizados para interação; 

- Se o Correio eletrônico tem facilitado o estudo e a aprendizagem; 

- Se a webconferência tem contribuído para aprendizagem e interação com os 

especialistas. 
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10. Polos Municipais de Apoio Presencial 

 

O Curso de Licenciatura em Computação atenderá às demandas de diversas 

Prefeituras da Zona da Mata mineira e do Estado de Minas Gerais e o Departamento 

de Ciência da Computação oferece as 350 vagas desse projeto em até 10 polos. 

O Polo é o espaço físico estruturado para a execução descentralizada do 

curso, possibilitando o atendimento adequado de alunos do curso nos termos da 

proposta pedagógica apresentada. Neles serão realizadas: 

• Atividades Presenciais e coletivas (alunos, tutores presenciais e professores 

ou tutores a distância vindos da UFJF); 

• Atividades nos Laboratórios de Informática e de montagem e manutenção 

de computadores; 

• Atendimento administrativo aos alunos e tutores, que inclui distribuição de 

material impresso; 

• Atividades de avaliações presenciais; 

• Atividades de Pesquisa e atividades em grupo.  

 Os Polos serão organizados pelas próprias Prefeituras em locais adequados 

ao atendimento dos alunos com a seguinte estrutura física mínima: 

• Uma sala de aula tipo presencial, com capacidade para 35 alunos e 

possibilidade de uso de Projetor Multimídia. 

• Uma sala de tutoria para atendimento em grupo com capacidade para 8 

alunos. 

• Um laboratório de Informática com 30 (trinta) computadores conectados em 

rede, com acesso à internet, 30 (trinta) estabilizadores, 15 (quinze) filtros de 

linha e 30 licenças do software Microsoft Windows XP Professional. 

• Uma sala de webconferência com capacidade para 30 alunos, possuindo pelo 

menos: 

- Tela de projeção. 

- Projetor multimídia. 

- Computador. 

- Acesso à Internet. 

• Uma biblioteca com 3  (três) ou mais exemplares por livro e pelo menos 1 (um) 

livro por disciplina do curso. Mesa redonda para estudo, com cadeiras e um 

computador com acesso à internet. 
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• Sala de apoio pedagógico do Polo com 1 (um) computador 1 (uma) impressora 

multifuncional. 

• Sala de apoio administrativo e de coordenação com 2 (dois) computadores 1 

(uma) impressora multifuncional  (cópia, impressão e scanner). 

O Polo deverá ter um laboratório para prática das disciplinas de montagem e 

manutenção de computadores. Caso não possua as oficinas poderão ser realizadas 

no laboratório de Informática.  

No que se refere aos recursos humanos o Polo contará com um coordenador 

de Polo, um secretário, um técnico de informática, pessoal para serviços gerais.  

Serão selecionados, por meio de Edital Público da UFJF os tutores presenciais e 

tutores de laboratório.  

 

10.1. INDICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS POLOS  

Os critérios utilizados para priorizar os polos são: 

• Quantidade de escolas municipais, estaduais, federais e particulares nos níveis 

fundamental, médio e técnico profissionalizante na região; 

• A importância econômica do município na sua área de abrangência; 

• A instalação de adequada de Polos com laboratórios de informática; 

• O desejo expressado pelo Polo para a realização do curso. 

 

11. Corpo Docente, Coordenação, Tutoria e Sistemas de Apoio 

 

A equipe multidisciplinar do projeto do Curso Licenciatura em Computação é 

composta de professores e técnicos administrativos da UFJF encarregados de: 

���� Planejar e implantar o projeto; 

���� Elaborar material didático; 

���� Atuar no curso; 

���� Gerir o curso. 

 

11.1. CORPO DOCENTE  

A seguir a relação de professores e técnicos administrativos do Departamento 

de Ciência da Computação atuantes no curso. 
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PROFESSORES TITULAÇÃO DISCIPLINA 

Alessandreia Marta de Oliveira Júlio Mestre Introdução às Tecnologias da Informação e da 
Comunicação 
Algoritmos 
Linguagem de Programação I 

Alex Borges Vieira Doutor Laboratório de Montagem e Manutenção 

Edmar Welington Oliveira Mestre Programação para Web I 
Programação para Web II 
Projeto de Software Educacional 
Avaliação de Software Educacional 
Objetos de aprendizagem 

Eduardo Barrére  Doutor Introdução aos Sistemas Operacionais 
Fundamentos da Organização de 
Computadores 
Fundamentos de Redes de Computadores 
Linguagem de Programação I 
Programação para Web I 

Eduardo Pagani Júlio Mestre Fundamentos de Redes de Computadores 
Laboratório de Montagem e Manutenção 

Ever Pereira da Silva Mestre Introdução às Tecnologias da Informação e da 
Comunicação 
Algoritmos 
Linguagem de Programação I 
Linguagem de Programação II 

Fernanda Cláudia Alves Campos Doutora Introdução às Tecnologias da Informação e da 
Comunicação 
Metodologia de Pesquisa Cientifica e 
Educacional 
Fundamentos de Engenharia de Software 
Projeto de Software Educacional 
Avaliação de Software Educacional 
Objetos de aprendizagem 

José Maria Nazar David Doutor Introdução às Tecnologias da Informação e da 
Comunicação 
Modelagem de Sistemas 
Fundamentos de Engenharia de Software 
Interface Usuário – Máquina 
Objetos de aprendizagem 

Liamara Scortegagna Doutora Metodologia de Pesquisa Cientifica e 
Educacional 
Seminário Integrador I 
Seminário Integrador II 
Informática na Educação 
Objetos de aprendizagem 

Luciana Conceição Dias Campos Doutora Lógica para Computação 

Luciano Jerez Chaves Mestre Laboratório de Montagem e Manutenção 

Marcelo Ferreira Moreno Doutor Sistemas Multimídia 
Interface Usuário - Máquina 

Michel Heluey Fortuna Doutor Modelagem de Sistemas 

Raul Fonseca Neto Doutor Fundamentos da Inteligência Artificial 

Regina Maria Maciel Braga Villela Doutora Introdução às Tecnologias da Informação e da 
Comunicação 
Modelagem de Sistemas 
Fundamentos de Banco de Dados 
Objetos de aprendizagem 

Rita de Cássia Oliveira Estevam Mestre Introdução às Tecnologias da Informação e da 
Comunicação 
Metodologia de Pesquisa Cientifica e 
Educacional 
Informática e Sociedade 
 

Rodrigo Luis de Souza da Silva Doutor Algoritmos 
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Linguagem de Programação I 
Linguagem de Programação II 

Stênio Sã Rosário Furtado Soares Doutor Introdução às Tecnologias da Informação e da 
Comunicação 
Linguagem de Programação II 

Tarcísio de Souza Lima Mestre Introdução às Tecnologias da Informação e da 
Comunicação 
Programação para Web I 
Fundamentos de Sistemas de Informação 
Aspectos Legais da Informática 

TÉCNICOS TITULAÇÃO  

Daves Márcio Silva Martins Mestre Introdução às Tecnologias da Informação e da 
Comunicação 
Introdução aos Sistemas Operacionais 

Felipe Andrade Caetano Graduado Laboratório de Montagem e Manutenção 

Gustavo Pereira Leonel Graduado Laboratório de Montagem e Manutenção 

Tiago Machado Graduado Laboratório de Montagem e Manutenção 

 

A relação de professores pertencentes a outros Departamentos da UFJF que já 

atuaram no curso é descrita a seguir, as disciplinas ainda não ofertadas 

dependem de futuras indicações:  

 

PROFESSORES TITULO DEP/FAC DISCIPLINA 
Thais Fernandes Sampaio Doutor Letras Língua Portuguesa 

Tatiana Aparecida Gouveia. Mestre Matemática Pré-Cálculo 

Regina Celia Martins Salomão Brodbeck Doutor Letras  Inglês Instrumental 

Sara Cristina Campos Borges. Mestre Matemática Álgebra Linear I 

Lucia Aparecida Valadares Sartorio Doutor Educação Políticas Públicas e gestão do Espaço 
Educacional 

Giovanna Rodrigues Cabral Doutor Educação Saberes Tecnológicos Escolares 

A definir  Educação Probabilidade e Estatística 

A definir  Educação Metodologia do Ensino de Computação 

A definir  Educação Processo de Ensino e Aprendizagem 

A definir  Educação Ensino de Computação I 

A definir  Educação Prática do Ensino de Computação I 

A definir  Educação Estágio Supervisionado I e Reflexões 
sobre a Atuação do Espaço Escolar I 

A definir  Educação Estado, Sociedade e Educação 

A definir  Educação Questões Filosóficas Aplicadas à 
Educação  

A definir  Educação Estágio Supervisionado II e Reflexões 
sobre a Atuação do Espaço Escolar II 

A definir  Educação Ensino de Computação II 

A definir  Educação Prática do Ensino de Computação II 

A definir  Educação Trabalho Conclusão de Curso I 

A definir  Educação Estágio Supervisionado III e Reflexões 
sobre a Atuação do Espaço Escolar III 

A definir  Educação Libras 

A definir  Educação Trabalho Conclusão de Curso II 

A definir  Educação Estágio Supervisionado IV e Reflexões 
sobre a Atuação do Espaço Escolar IV 
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O curso conta com duas secretárias e um bolsista de treinamento. O CEAD possui 

infraestrutura de apoio aos cursos em diferentes áreas. 

 

11.2. CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

A capacitação dos profissionais envolvidos no Curso será realizada pelo CEAD da 

UFJF e pela Coordenação do curso e constará de atividades presenciais e a distância, 

versando sobre temas relacionados à EAD, e pelo DCC nos conteúdos específicos. A 

seguir estão detalhadas as etapas: 

1. Capacitação dos professores para atuarem nas disciplinas do curso: 

� EAD e novas tecnologias; 

� Avaliação a distância; 

� Tutoria a distância e o novo papel do professor; 

� Avaliação e desenvolvimento de material didático para cursos a distância. 

 

2. Capacitação dos tutores para atuarem na tutoria a distância: 

� EAD e novas tecnologias; 

� Tutoria a distância; 

� Material didático para cursos a distância; 

� Capacitação nos conteúdos didáticos do curso. 

 

3. Capacitação dos tutores para atuarem na tutoria presencial nos Polos: 

� EAD e novas tecnologias; 

� Tutoria a distância e presencial; 

� Material didático para cursos a distância; 

� Capacitação nos conteúdos didáticos do curso. 

 

11.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 As principais funções dos recursos acadêmicos e administrativos serão: 

� Coordenador do curso 

� Coordenador de Tutoria 

� Coordenador de Material Didático (revisor) 

� Professores formadores (disciplinas) 

� Professores formadores (treinamento de professores e tutores) 

� Professor conteudista (desenvolvedor de material didático) 

� Tutores presenciais 

� Tutores a distância 
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� Técnicos de laboratórios 

• Polos de Apoio Presencial, localizados nos municípios conveniados, com um 

coordenador local e pessoal de apoio. 

 

   11.4. COORDENAÇÃO DO CURSO 

Cabe à equipe de Coordenação do Curso: 

• estabelecer as diretrizes para a implantação do curso; 

• promover a aprovação do curso no âmbito da UFJF; 

• aprovar os cronogramas das atividades e dos eventos do curso; 

• coordenar a rede de instituições participantes; 

• realizar reuniões periódicas para acompanhamento, monitoramento e 

avaliação do projeto; 

• coordenar a produção e a revisão dos materiais didáticos; 

• promover a organização dos materiais didáticos, inclusive os de 

multimídia e os relacionados à informática; 

• monitorar as instituições participantes; 

• participar da seleção de tutores; 

• promover a certificação dos concluintes do curso. 

 

11.5. SISTEMAS INTEGRADOS DO PROJETO 

O Projeto compõe-se de cinco sistemas integrados, que garantem a execução do 

Curso de Licenciatura em Computação, na modalidade a distância, da Universidade 

Federal de Juiz de Fora em todos os seus níveis operacionais. São eles: o Sistema 

Instrucional, o Sistema Operacional, o Sistema de Tutoria, o Sistema de 

Monitoramento e Avaliação Institucional e o Sistema de Comunicação e Informação. 

  

SISTEMA INSTRUCIONAL 

O Sistema Instrucional diz respeito à operacionalização do currículo do Curso de 

Licenciatura em Computação, compreendendo todas as atividades necessárias ao 

desenvolvimento dos materiais didáticos a serem usados no curso, bem como todas 

as suas atividades acadêmicas, incluindo aquelas relacionadas à avaliação de 

desempenho dos alunos. Os materiais didáticos compreendem: 

• Um Guia Geral do Curso 

• Guia do aluno  

• Fascículos impressos 
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• Material didático na Web 

• Vídeos. 

  

SISTEMA OPERACIONAL 

O Sistema Operacional abrange todas as providências necessárias para viabilizar a 

realização das atividades previstas. Assim, engloba os seguintes componentes: 

• coordenação dos Polos; 

• seleção dos alunos; 

• seleção dos tutores; 

• reprodução e distribuição dos materiais didáticos; 

• reprodução e distribuição dos materiais de avaliação; 

• planejamento e coordenação das Atividades Presenciais; 

• planejamento e coordenação das Atividades Coletivas; 

• planejamento e controle dos recursos financeiros; 

• organização de possíveis parcerias com empresas da região. 

Os alunos serão submetidos a um processo seletivo unificado para todos os 

Polos, podendo dele participar as pessoas que tenham concluído o Ensino Médio.  

 

SISTEMA DE TUTORIA 

O Sistema de Tutoria prevê a organização do apoio pedagógico a todas as 

atividades de ensino do Curso de Licenciatura em Computação e sua contínua 

capacitação. Para isso inclui: 

• seleção dos tutores; 

• capacitação dos tutores; 

• acompanhamento das Atividades Individuais a Distância e da 

Prática Pedagógica Orientada; 

• acompanhamento de todas as atividades de avaliação, incluindo 

correção das mesmas; 

• planejamento das atividades de recuperação da aprendizagem; 

• orientação de trabalhos de conclusão de curso. 

Cada grupo de 35 alunos terá um Tutor a distância, por disciplina, com curso 

de graduação em Ciência da Computação ou bacharel na área de Computação ou 

profissional de áreas afins das disciplinas devidamente habilitado, que orientará os 

alunos em relação às suas atividades acadêmicas. O contato do Tutor com seus 
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alunos se dará durante as atividades coletivas realizadas, nas atividades presenciais 

de início de cada módulo, em reuniões e pela plataforma de EAD. 

O Tutor presencial deverá estar disponível para atendimento via plataforma 

Web e de forma presencial no Polo para responder a perguntas de seus alunos, 

orientar trabalhos ou mesmo atividades para a troca de experiência entre grupos. O 

contato do tutor com os ocorrerá em todas as atividades presenciais. O tutor 

presencial deverá ser graduado na área de Computação. 

O Técnico de laboratório irá assessorar os alunos na utilização do ambiente de 

aprendizagem, no cumprimento de suas atividades nas aulas práticas de laboratório e 

no desenvolvimento de projetos. O contato do técnico de laboratório com os alunos 

ocorrerá em atividades presenciais. 

  

SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

O Sistema de Monitoramento e Avaliação Institucional se responsabiliza pelo contínuo 

aperfeiçoamento do curso e pelo acompanhamento dos trabalhos dos Polos, 

garantindo o funcionamento de todas as suas atividades e a qualidade dos trabalhos 

neles desenvolvido. Essa avaliação seguirá os modelos definidos pela CPA da UFJF. 

Inclui os seguintes componentes: 

• levantamento de indicadores e definição de instrumentos para 

coleta de informações; 

• desenho de fluxo de informações que definam as direções e as 

interligações entre os processos de avaliação de desempenho dos 

alunos e os processos de monitoramento e avaliação institucional 

do curso; 

• análise dos relatórios periódicos dos Polos do Curso. 

 O modelo de avaliação e acompanhamento para o curso e para os Polos onde 

o mesmo é ofertados atende às diretrizes do MEC: compromisso dos gestores, 

desenho do projeto, equipe multidisciplinar, formas de comunicação e interação entre 

os agentes, os recursos educacionais disponíveis, a infraestrutura de apoio, as formas 

de avaliação contínua, os convênios firmados, a transparência das informações e a 

sustentabilidade financeira. Esses eixos compreendem os seguintes itens: 

pedagógico, comunicação, material, tecnologia e avaliação. 

 
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

O Sistema de Comunicação e informação tem dois propósitos básicos. Por um lado, 

viabiliza o funcionamento do sistema de Tutoria, fornecendo os meios para os contatos 
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necessários entre as diferentes categorias de participantes do Curso de Licenciatura 

em Computação. Por outro lado, agiliza o fluxo das informações indispensáveis para 

os trabalhos de operacionalização do curso, bem como de seu monitoramento e 

avaliação institucional. Inclui: 

• Atendimento em cada Polo: espaços locais de apoio aos alunos para 

informações consultas, reclamações, críticas, elogios e sugestões, que 

poderão ser encaminhadas pela plataforma, via telefone, fax, correio ou e-

mail. Caberá também a essas centrais acompanhar o desenvolvimento 

tecnológico para incorporar novas tecnologias de comunicações entre os 

Polos e a UFJF que tornem o fluxo de informações cada vez mais fácil, 

rápido e barato. 

• Plataforma de EAD: o ambiente virtual do curso será o espaço de 

comunicação e interação, destina-se a prestar serviços de comunicação 

entre alunos, tutores e coordenadores e informação aos alunos do curso, 

bem como a disponibilizar materiais didáticos. Nessa plataforma serão 

disponibilizados os seguintes serviços: 

• Informações gerais sobre o curso; 

• Mural de informações; 

• Disciplinas e conteúdos do curso; 

• Tutoria (espaço restrito por turma); 

• Dados pessoais dos participantes inclusive resultados de 

avaliação (espaço restrito); 

• Biblioteca Virtual: onde serão disponibilizados os textos e links de 

referência de estudo obrigatório e outros textos necessários à 

elaboração das monografias do curso. 

O curso conta com uma pagina no FACEBOOK. 

• Sistema de Gestão Acadêmica: a UFJF conta com um sistema 

acadêmico, denominado SIGA, com acesso via Web, com todas as 

funcionalidades para processo seletivo, matrícula e gestão acadêmica. 

Usado por gestores, professores e alunos de toda a Universidade o sistema 

oferece todas as funcionalidades relativas às notas, matrículas, histórico 

escolar, declarações, entre outros. O Módulo da Biblioteca também está 

disponível para todos os usuários. A plataforma Moodle é acessada via 

sistema SIGA. As figuras 1, 2, 3 e 4 apresentam algumas telas do SIGA e 

do Moodle. 
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Figura 1 – Tela de acesso do Sistema de Gestão Acadêmico – SIGA  

 

 

Figura 2 – Tela do Menu Principal do Sistema de Gestão Acadêmico – SIGA 
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Figura 3 – Tela do Sistema de Gestão Acadêmico – SIGA Biblioteca 

 

 
 Figura 4 – Tela de abertura da Plataforma Moodle 
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ANEXO 1  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM 

COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE EAD  

  

O Estágio Curricular  constitui  um  componente curricular de  aprimoramento  

de conhecimentos  e   habilidades  essenciais  ao  exercício  profissional e que tem 

como objetivo articular e integrar a teoria e a prática. O estágio curricular é um dos 

momentos mais importantes na vida acadêmica do licenciado, pois é ele que contribui 

de forma prática para sua formação profissional. 

É um procedimento didático-pedagógico e deve propiciar a complementação 

do ensino e da aprendizagem, o desenvolvimento humano e a melhoria de qualidade 

da vida profissional. O Estágio é entendido como eixo articulador  da produção  do  

conhecimento em todo o processo de desenvolvimento do currículo do curso. Baseia-

se no princípio metodológico de que o  desenvolvimento  de  competências  

profissionais  implica “pôr  em  uso”  conhecimentos  adquiridos,  quer  na  vida  

acadêmica,  quer  na  vida profissional e pessoal.   

            Como instrumento de integração, o Estágio Curricular constitui-se numa 

atividade centrada no homem como ser ativo  e capaz de  fazer a articulação entre a 

teoria e a prática,  entre o saber e o fazer. É também uma atividade de relacionamento 

humano comprometida  com  os  aspectos  afetivos,  sociais,  econômicos  e, 

sobretudo, político-culturais. E são esses fatores necessários à compreensão e à 

inclusão dos futuros licenciados no mundo do trabalho. 

            O estágio  possibilita  ao  aluno  entrar  em  contato  com  problemas  reais  da  

sua comunidade, onde estará analisando e implementando possibilidades de atuação 

em sua área de trabalho. Permite assim, fazer uma leitura mais ampla e crítica de 

diferentes  demandas  sociais,  com  base  em  dados  resultantes  da  experiência 

direta. Deve ser um espaço para o desenvolvimento não apenas de habilidades 

técnicas, mas também para formação de homens pensantes e conscientes de seu 

papel  social,  bem  como  para  o  desenvolvimento  de  habilidades  interpessoais 

imprescindíveis à sua formação, já que no mundo atual são priorizadas as ações 

conjuntas e a integração de conhecimentos.  

            No curso de Licenciatura em Computação o estágio supervisionado curricular   

está  previsto  na  matriz  curricular  do  curso como um eixo obrigatório, a partir do 5º 

período. 
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            Pretendendo contribuir para a formação desse novo profissional, cujo perfil é 

demandado de maneira crescente por uma sociedade multidisciplinar, o estágio 

curricular da UFJF, realizado ao longo do Curso de Licenciatura em Computação 

deverá consolidar, de modo geral, os seguintes objetivos: 

• complementar o processo ensino aprendizagem  por meio da 

conscientização das realidades individuais; 

• incentivar a busca do aprimoramento pessoal e profissional;  

• gerar  trabalhos  técnicos  que  produzam  resultados  práticos  e  

relevantes, dentro de uma visão sistêmica a toda a comunidade acadêmica;  

• aprimorar hábitos e atitudes profissionais;  

• proporcionar  aos  alunos  a  oportunidade  de  aplicar  habilidades 

desenvolvidas durante o curso;  

• integrar o processo de ensino, pesquisa e aprendizagem; 

• proporcionar  ao  aluno  a  oportunidade  de  solucionar  problemas  

técnicos reais, sob a orientação de um supervisor; 

• proporcionar segurança ao aluno no início de suas atividades profissionais, 

dando-lhe oportunidade de executar tarefas relacionadas  às suas áreas de 

interesse e de domínio adquirido;  

• possibilitar  ao  acadêmico  o  confronto  entre  o  conhecimento  teórico  e  

a prática adotada em atividades relacionadas à docência na educação 

básica e profissional.   

• promover  condições  para  que  o  acadêmico  reflita,  ética  e  

criticamente, sobre as informações e experiências recebidas e vivenciadas; 

• estimular  o  desenvolvimento  do  espírito  científico,  através  do 

aperfeiçoamento profissional;  

• agregar  valores  junto  ao  processo  de  avaliação  institucional,  a  partir  

do resultado do desempenho do aluno no mercado de trabalho;   

• integrar a Instituição de Ensino e a comunidade regional. 

 

Para que o estágio alcance suas  finalidades, associando o processo educativo 

à aprendizagem  técnica,  precisa  ser  planejado,  executado,  acompanhado  e 

avaliado  dentro  de  diretrizes  bem  definidas  e  estar  de  acordo  com  os 

pressupostos  que  norteiam  o  projeto  pedagógico  do  curso  e  com  todas  as 

condições dispostas pela legislação sobre o assunto.   

Nesse sentido, o estágio didático-pedagógico  (Estágio  supervisionado) do  

curso de Licenciatura em  Computação  inicia-se a partir da 2ª metade do curso, ou 
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seja, o  5º  ao  8º  períodos,  conforme  preconizado  na    Resolução  nº  1,  de  18  de 

fevereiro  de  2002,  do  Conselho  Nacional  de  Educação:  o  estágio  curricular 

supervisionado, definido por lei, a ser realizado em escola de educação básica, e 

respeitado  o  regime  de  colaboração  entre  os  sistemas  de  ensino,  deve  ser 

desenvolvido  a  partir  do  início  da  segunda  metade  do  curso  e  ser  avaliado 

conjuntamente pela escola formadora e a escola campo de estágio.  

  O estágio poderá  realizar-se  tanto  no  ensino  fundamental,  médio  e  

educação técnica  e  profissional  de  ensino médio,  não  necessitando  passar  por  

todos  os  níveis de ensino. Poderá também ser desenvolvido nos laboratórios de 

informática do Curso Superior de Licenciatura em Computação ou em outros 

laboratórios que apresentem condições favoráveis à prática pedagógica. 

O programa de Estágio Supervisionado Curricular será desenvolvido incluindo  

as  atividades  de  pesquisa, planejamento,  orientação,  execução  e  avaliação  de  

projetos,  bem  como  a organização de relatórios.   

Além das atividades de  rotina na  instituição de ensino, o estagiário poderá 

atuar em  projetos  pedagógicos  existentes,  sob  a  orientação  e  a  avaliação  do  

Tutor Presencial e a instituição parceira. 

O estágio supervisionado terá a duração de 400 horas e será desenvolvido 

após o cumprimento dos componentes curriculares pedagógicos planejados do 1º ao 

4º período, e o aluno deverá ter uma freqüência mínima 75% de presença.  

Os estagiários que já atuam na educação básica e/ou profissional como 

docentes da  área,  poderão  convalidar  200  horas  de  atividades  de  prática  

pedagógica, conforme  sugere  a  Resolução  nº  2/2002  do  CNE,  a  serem  

avaliadas  pela coordenação de estágio.  

Os  alunos  que  têm  direito  à  redução  de  carga  horária  deverão  

apresentar  nos Polos  a  documentação  comprobatória  de  atividade  docente  

regular,  enviando declaração  carimbada  contendo  os  seguintes  dados:  

identificação  do  nível  do ensino, cargo docente e respectiva disciplina e o tempo de 

serviço.  

  O estágio supervisionado organiza-se da seguinte forma:  

Estágio Supervisionado I -  investigando,  refletindo e problematizando a prática 

relacionada  à  gestão  de  sala  de  aula.  Caracteriza-se  como  preparatória  à 

elaboração  do  planejamento  a  ser  apresentado  como  norteador  das  ações  do 

processo ensino e aprendizagem a serem executadas nos estágios  II,  III e  IV. O 

aluno deverá apresentar um relatório das atividades/ observações realizadas junto 

com  as  reflexões  e  encaminhamentos  de  proposições.  O   supervisor  do estágio, 



81 

 

Universidade Federal de Juiz de Fora                                                                                                                            
Centro de Educação a Distância 
Departamento de Ciência da Computação 
 
 

deverá organizar encontros semanais, nos quais se discutirão a prática vivenciada 

pelos  estagiários, dentro das 100 horas previstas para esta etapa. 

 

Estágio Supervisionado II e III – fase de execução: prática de sala de aula. São 

propostas  ações  para  a  prática  e  aprofundando  o  processo  de  construção  do 

conhecimento. É a  fase  de  elaboração  formal  do  planejamento  a  ser  construído  

a  partir  de propostas de ações para a prática a qual será vivenciada na unidade 

escolar em questão, durante esses períodos. O supervisor de estágio, assumirá papel 

preponderante nesta  fase,  funcionando como observador, orientador e  facilitador do  

processo  de  crescimento  do  estudante,  mediante  acompanhamento  e avaliação 

dos  trabalhos  “in  loco” e encontros presenciais, nos quais, além de se discutir  a  

prática  vivenciada  pelos  alunos,  serão  também  propostas  ações  de 

reencaminhamento da prática (ação – reflexão – ação). Localiza-se no sexto e  sétimo  

período  com  100  horas  de  carga  horária cada, totalizando 200 horas.  

 

Estágio Supervisionado  IV  -  fase  final  de  execução  e  avaliação  da  prática  de 

sala de aula. São propostas ações para a prática e aprofundado o processo de 

construção  do  conhecimento.  Constitui-se  o  momento  que  culminará  com  o 

término do estágio e o conseqüente fechamento do curso. Reitera-se  a  importância  

do  orientador  e  facilitador  do processo  de  crescimento  do  estudante,  mediante  

encontros  presenciais,  nos quais,  além  de  se  discutir  a  prática  vivenciada  pelos  

alunos,  também  será orientada a elaboração do relatório final que inclui as ações 

realizadas no estágio I,  II e  III acoplado ao  IV. Localiza-se no oitavo período com 100 

horas de carga horária.  

 

Os trabalhos realizados  durante  o  estágio  supervisionado  poderão  culminar  

no Trabalho de Conclusão do Curso, e, para  isso o aluno contará  também com um 

orientador de TCC.   

O Estágio Supervisionado poderá ser realizado nas escolas da comunidade, 

quer seja,  em  instituições  de  ensino  público  ou  privada,  reconhecida  oficialmente  

e  devidamente  autorizadas  e  cadastradas  com  a aprovação  da UFJF. 

O aluno estagiário que  trabalha poderá desenvolver as atividades de  campo 

no seu local de trabalho, se houver compatibilidade com a área profissional do Curso e  

a escola ter  convênio com a UFJF. 

Mesmo que o aluno tenha cumprido às exigências da carga horária de estágio, 

deverá enviar trimestralmente os relatórios para análise, enquanto estiver fazendo 
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estágio, ou seja, o mesmo deverá cumprir estas tarefas para ser considerado apto no 

estágio supervisionado. Caso não seja considerado apto em suas atividades o mesmo 

deverá reiniciar o processo. 

O curso de Licenciatura em Computação contará com uma Comissão 

Orientadora de Estágio (COE), que deverá programar, supervisionar e avaliar os 

estágios docentes.  Os principais profissionais envolvidos no estágio são: 

Coordenador  de  Estágio,  Coordenador  de  Polo,  professor formador,  tutor  a 

distância,  tutor  presencial  específico  para  estágio  e  professor  da  instituição 

conveniada.  

 

Cabe ao Coordenador de Estágio:  

• aprovar  junto à Universidade Federal de Juiz de Fora os documentos de  

formalização de convênio para estágio, com as Instituições dos municípios. 

• oficiar às unidades educacionais o  interesse em receber estagiários;  

• promover, junto aos professores e tutores, estudos e debates sobre  o  

estágio  curricular,  para  decidir  sobre  a  organização  do  processo 

didático-pedagógico;  

• apoiar a elaboração do manual de estágio que será entregue aos alunos;  

• munir o coordenador do curso de  informações acerca do desenvolvimento 

do estágio.   

 

Cabe ao professor formador:  

• gerenciar  o  processo  de  estágio  na  sua  totalidade  através  do  tutor  a 

distância e    tutor presencial;  

• oferecer aos tutores todas as orientações para o estágio;  

• elaborar manual de estágio que será entregue aos alunos;  

• encaminhar os documentos recebidos para que possam ser arquivados  no 

setor competente; 

• analisar junto com o coordenador de estágio as solicitações de isenção de 

horas por atividades equivalentes.  

  

Coordenador de Polo:  

• acompanhar  todo  o  processo  de  estágio  referente  à  documentação 

acadêmica dos convênios;  
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• articular e negociar com  instituições, para garantir espaços de atuação do 

estagiário e, nesse sentido, facilitar a celebração de convênios e garantir o 

cumprimento de seus termos;   

• cadastrar  as  instituições  parceiras  do estágio  supervisionado  no 

município. 

 

Cabe ao tutor a distância:  

• auxiliar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades 

pertinentes ao estágio;  

• conferir e controlar os documentos recebidos do tutor presencial;  

• avaliar as atividades realizadas pelos alunos em cada período junto com o 

tutor presencial;  

• acompanhar  os  trabalhos  desenvolvidos  pelos  alunos  por  meio  de 

relatórios “on line”;  

• esclarecer as dúvidas dos alunos utilizando a plataforma virtual. 

 

Cabe ao tutor presencial:  

• divulgar o estágio supervisionado e suas diretrizes aos alunos;  

• acompanhar e orientar a confecção do plano de ação a ser executado pelo 

aluno estagiário no campo de estágio;  

• encaminhar  a  discussão  e  elaboração  de    documentos  e  formulários 

relativos ao estágio;   

• proceder o encaminhamento formal do estagiário para o campo de estágio, 

acompanhado do termo de compromisso;  

• acompanhar,  junto  às  Instituições  educativas,  o  desempenho  dos 

estagiários  de  modo  a  assegurar  o  seu  êxito  em  toda  a  dinâmica  do 

estágio;  

• discutir  e  propor  alternativas  didático  pedagógicas,  para  fortalecer  o 

espírito  de  pesquisa  e  a  busca    de  novas  idéias  para  a  dinâmica  do 

Estágio;   

• observar,  orientar  e  facilitar  o  processo  de  crescimento  do  estudante, 

mediante  avaliação dos trabalhos “in loco”;  

• promover  encontros  presenciais  para  discutir  a  prática  vivenciada  

pelos alunos, e  reencaminhamento da prática se necessário; 
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• centralizar  todas as dúvidas dos alunos e entrar em  contato  com Tutor a 

distância, para esclarecimento das mesmas para que possa orientá-los de 

forma correta e precisa;  

• corrigir  as  atividades  referentes  à  prática  curricular  inseridas  no  

portfólio dos alunos,  realizando  também o  lançamento de carga horária e 

conceito quando for necessário;  

• enviar  ao tutor  a  distância  as  atividades  realizadas  pelos alunos em 

cada período; 

• receber e avaliar os relatórios ao final do período de estágio, discutindo-os 

junto tutor a distância;  

• reportar-se ao Tutor a distância ou especialista sempre que  for notificado 

pelo aluno de situações problemas;  

• manter organizado e atualizado o cadastro dos estagiários e o arquivo de 

dados referentes ao estágio. 

 

Cabe ao professor da instituição conveniada: 

• acolher  o  estagiário  e  informar  sobre  a  realidade  de  sua  turma  e 

conteúdos; 

• colaborar com o planejamento e  a execução  das atividades pertinentes ao 

estágio em sua escola;  

• assistir as atividades pedagógicas;  

• preencher  ficha  de  avaliação  relativa  à  ação  desenvolvida  pelo  aluno 

estagiário. 
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ANEXO 2 

CARACTERÍSTICAS DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

  

As atividades complementares do Curso de Licenciatura em  Computação  têm por 

objetivo  permitir  o  contato  do  estudante  com  atividades  e  situações  inerentes  à 

profissão,  bem  como  a  vivência  de  situações  reais  que  contribuam  para  seu 

crescimento  pessoal  e  profissional,  permitindo  o  desenvolvimento  de 

competências  e  habilidades  que  venham  a  enriquecer  sua  formação  técnica  e 

humanística.  

Pretende-se que  as  atividades  complementares  auxiliem  principalmente  no 

desenvolvimento de perfil do educador dos estudantes que deve ser caracterizado 

pela criatividade, iniciativa, perseverança, humanidade e capacidade de promover e se 

adequar a mudanças bem como estabelecer  relacionamentos  interpessoais 

construtivos.  

O Conselho Setorial de Graduação - CONGRAD, da Universidade Federal de 

Juiz  de  Fora,  aprovou  em  abril  de  2002,  a  RESOLUÇÃO  N° 018/2002  sobre  a  

Flexibilização  dos  Currículos  de  Graduação  e  em  julho  de  2004  a   

RESOLUÇÃO Nº 023/2004 que a complementou. Para a UFJF a atividade acadêmica 

é aquela relevante para que o estudante adquira o saber e as habilidades necessárias 

a sua formação. Foram estabelecidas  como   atividades   acadêmicas   curriculares:   

atividades   de   iniciação   à docência,  à  pesquisa  ou  à  extensão,  atividades  a  

distância,  disciplinas,  elaboração  de monografia,  estágio  curricular,  grupos  de  

estudo,  participação  em  eventos,  seminário, vivência  profissional  complementar  e  

outras,  consideradas  pelo  Colegiado  de  Curso  ou Conselho de Unidade relevantes 

para a formação do aluno.  O  Anexo da Resolução 023/2004  estabelece  a  Carga  

Horária  por  Atividade  Acadêmicas  Curriculares  no Período Letivo. 

As atividades   complementares   a   serem   consideradas   como   atividades 

acadêmicas  para  o  Curso  de  Licenciatura  em  Computação  estão fixadas  em 

regulamento  específico na UFJF,  e compreendem: 

• Visitas Técnicas para conhecimento de laboratórios, estabelecimentos de 

ensino, museus, bibliotecas, cidades históricas, reservas  florestais, empresas,  

entre outros, relacionados à área de atuação do profissional da educação. A 

carga horária por atividade no Período letivo será proporcional à carga horária 

limitando-se a 01 crédito. 

• Participação  em   feiras,   encontros,   congressos,   simpósios,   ciclos   de 
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seminários,  apresentações de produtos  e serviços de empresas e outros 

Eventos científico-culturais, que  permitam  ao estudante desenvolver o 

hábito de permanecer  atualizado  com  relação  a  seus conhecimentos  e  

habilidades. A carga  horária  por  atividade  no  Período letivo será proporcional 

à carga horária limitando-se a 01 crédito. 

• Contato  com  área  de  atuação,  através  de  realização  de  estágio  não- 

curricular em escolas. Entende-se por estágio não-curricular em escolas ou 

vivência  profissional  complementar  as  atividades  inerentes  à  profissão 

desenvolvidas durante o curso de graduação. De maneira similar ao estágio 

curricular, o objetivo é proporcionar ao aluno a oportunidade de aplicar seus 

conhecimentos   acadêmicos   em   situações   da   prática   profissional.   A 

avaliação se processará mediante: relatório elaborado pela Instituição onde 

ocorreu a atividade, relatório elaborado pelo aluno e se for o caso, outras 

formas de avaliação que envolvam necessariamente, a fonte geradora da 

vivência   profissional   complementar   e   que   tenha   a   participação   de 

professor(es)   da   UFJF.   A carga   horária   por   atividade   de   Vivência 

Profissional Complementar no Período letivo será de 01 crédito. 

• Participação  em  projetos  de  pesquisa e extensão nas áreas de educação, 

computação ou afins. A carga horária por atividade no Período letivo será de 

04 créditos. 

• Trabalho voluntário no auxílio, acompanhamento, organização e execução 

das  atividades  complementares  durante  todo  o  período  letivo.  A  carga 

horária  por  atividade  no  Período  letivo  será  proporcional  à  carga  horária 

limitando-se a 01 crédito. 

• Participação em ações comunitárias, de caráter voluntário e filantrópico. A 

carga  horária  por  atividade  no  Período  letivo  será  proporcional  à  carga 

horária limitando-se a 01 crédito. 

• Aprovação   em   cursos   on   line,   participação   em   videoconferências   e 

outras   atividades   de   aprendizagem   à   distância.   A   carga   horária   por 

atividade no Período letivo será proporcional à carga horária, em caso de 

disciplina terá a carga horária pré-fixada e senão limitando-se a 01 crédito. 

• Frequência e   aprovação   em   cursos   considerados   complementares   ao 

Curso de  Licenciatura  em  Computação.  A  carga  horária  por  atividade  no 

Período letivo será proporcional à carga horária, em caso de disciplina terá a 

carga horária pré-fixada e senão limitando-se a 01 crédito. 
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ANEXO 3 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 

 

O Regulamento Acadêmico de Graduação da UFJF, em seu Capítulo XII dispõe sobre 

a regulamentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). A seguir estão descritas 

as principais características do TCC do curso de Licenciatura em Computação: 

• o graduando deverá selecionar um tema, dentro da habilitação da 

Licenciatura em Computação, evidenciando aprofundamento em 

determinado assunto, podendo abranger aspectos teóricos e/ou práticos; 

escolher um orientador, dentre os Professores do Curso ou de especialistas 

autorizados pelo DCC e formular um projeto específico; 

• o projeto e o nome do Professor Orientador serão submetidos ao Colegiado 

do Curso, para aprovação, com antecedência mínima que permita a 

conclusão do trabalho no prazo máximo de integralização do Curso;  

• a conclusão e apresentação do trabalho obedecerão a normalização técnica 

da UFJF, redação em português, arguição por banca examinadora;   

• a banca examinadora será composta por 3 (três) professores, sendo um 

deles o Professor Orientador; 

• a nota final do trabalho será dada pela média aritmética das notas parciais 

conferidas pelos examinadores; 

• será considerado aprovado o aluno que obtiver, no mínimo, nota igual a 70 

(setenta); 

• o candidato inabilitado será concedida nova e última oportunidade para 

apresentação do trabalho emendado e/ou corrigido ou de trabalho novo, 

obedecidas as presentes normas. 

 

  

 


