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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

A adoção da nomenclatura, a carga horária e o perfil descritivo do curso Técnico em
Agricultura na forma integrada ao ensino médio, deu-se de acordo com as orientações do
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. O Catálogo é uma importante referência
para a oferta dos cursos técnicos de nível médio nos diferentes sistemas de ensino Federal,
Estadual/Distrital e Municipal do país.
Denominação do Curso

Técnico em Agricultura

Eixo Tecnológico

Recursos Naturais

Forma de oferta

Integrada ao Ensino Médio

Modalidade de oferta

Presencial

Título conferido

Técnico em Agricultura

Local da oferta

Campus Viana

Turno de funcionamento

Matutino ou Vespertino

Número de vagas

40

Carga horária total

3.200 horas

Público Alvo

Ensino Fundamental Completo

Tempo mínimo e máximo

Mínimo de 03 (três) anos e Máximo de 06 (seis) anos.

para integralização
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
– IFMA Campus Viana, localizado na Rodovia MA 014 – KM 48

Endereço

– Povoado São Pedro. CEP: 65.215-000 – Viana –MA
Autorização de

Portaria MEC nº 1.074, de 30 de dezembro de 2014

funcionamento
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2. JUSTIFICATIVA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão é uma autarquia
com atuação no Estado do Maranhão, detentora de autonomia administrativa, patrimonial,
financeira, didático-pedagógica e disciplinar. No intuito de contemplar a sua missão, visão e
os valores institucionais, o IFMA está focado na produção e na difusão do conhecimento
científico e tecnológico, por meio do ensino, pesquisa, extensão e inovação, objetivando o
desenvolvimento da região na qual está inserido e oportunizando à comunidade trabalhadora
e escolar, inclusive alunos com necessidades educacionais especiais, uma verticalização do
ensino a partir de cursos que estejam intimamente agregados à realidade da produção
regional, considerando os arranjos socioprodutivos da Baixada Maranhense onde o Campus
Viana está inserido.
O Campus Viana do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão (IFMA) integra a Fase III do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, tendo a sua autorização de
funcionamento em 30 de dezembro de 2014, através da Portaria MEC nº 1.074. Situada na
área que se convencionou “Baixada Maranhense”, mais especificamente na Região de
Campos e Lagos, a cidade de Viana conta com uma população de 50.257 habitantes e ocupa
uma área de 1.162,5 Km2 e IDH 0,619 médio. O munícipio cresce de modo acelerado no
setor de prestação de serviços e, por conseguinte, há um aumento no número de
oportunidades, que seguramente, refletiram os resultados da audiência pública que
identificou os eixos tecnológicos e cursos a serem ofertados no Campus Viana (IFMA, 2019).
A chegada do campus beneficia ainda os municípios vizinhos de Arari, Cajari, Penalva, Pedro
do Rosário, Vitória do Mearim, Matinha, São João Batista, Cajapió e Olinda Nova do
Maranhão.
A Lei nº 11.892/2008 que trata da criação dos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia preceitua que um de seus objetivos é colaborar com o desenvolvimento
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local e regional por meio de ofertas de cursos técnicos, tecnológicos e profissionalizantes,
que visem à consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais,
bem como promover a integração e a verticalização da educação técnica profissional de nível
médio à educação superior, de forma a otimizar infraestrutura física, os quadros de pessoal e
os recursos da gestão (Artigo 6º. Incisos III e IV), identificados com base no mapeamento
das potencialidades de cada região (BRASIL, 2008). Nesse sentido, exige-se da educação
profissional e tecnológica o desafio de renovar-se continuamente para atender de forma
efetiva às necessidades sociais e econômicas nas diferentes regiões do país. As vocações
regionais representam as demandas concretas dos setores produtivos, bem como aquelas
vocações que se apresentam sob a forma de potencialidades para futuras demandas. Desse
modo, torna-se fundamental integrar os cursos a serem ofertados com os arranjos produtivos
locais, oportunizando geração de emprego e renda e, consequentemente diminuindo as
desigualdades sociais (SILVA e TERRA, 2013).
Segundo Reis (2008), as potencialidades da Região dos Lagos, onde Viana encontrase inserida, estão relacionadas às seguintes atividades: aquicultura, pecuária (bovinocultura
e bubalinocultura de leite e corte); suinocultura, apicultura e meliponicultura; piscicultura e
pesca artesanal; agricultura (mandioca, arroz, milho); extrativismo vegetal (babaçu, buriti,
carnaúba, bacaba, pequi, junco e bacuri) além de turismo, comércio e prestação de serviços.
Sendo, assim, o campus Viana se propõe inicialmente a ofertar cursos que contemplem os
eixos tecnológicos de Recursos Naturais, Informação e Comunicação e Gestão e Negócios,
entre os cursos estão: o curso Técnico em Agricultura, Técnico em Aquicultura, Técnico em
Informática, Técnico em Desenvolvimento de Sistema, Técnico em Agricultura e Técnico
em Comércio. Assim, buscamos desenvolver uma educação profissional sintonizada com as
potencialidades da Baixada Maranhense com foco no desenvolvimento socioeconômico e
sustentável.
Por sua missão em promover educação profissional, científica e tecnológica
comprometida com a formação cidadã para o desenvolvimento sustentável, o IFMA
buscando a expansão do ensino técnico e tecnológico para capacitação dos cidadãos e
promoção do desenvolvimento do Estado do Maranhão. Com base na lei n. 9.394 (Lei de
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB), em 20 de dezembro de 1996 e com o
Decreto n.o 5.154 de 23 de julho de 2004 que consolidaram os mecanismos da educação
profissional, e orientada pela Resolução CNE/CEB n.o 06/2012, que versa sobre as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico, aprovada pelo CNE
em 20 de setembro de 2012, O IFMA Viana propõe o estabelecimento do Curso Técnico em
Agricultura na forma integrada ao ensino médio voltada para Jovens e Adultos.
A atual proposta contextualiza e expõe as demandas da região de desenvolvimento de
campos e lagos localizada na microrregião da Baixada Maranhense, a qual apresenta
peculiaridades ambientais, histórico de grande precariedade, grande potencial econômico,
localização estratégica para o Estado e grande carência de qualificação profissional
especializada.
2.1 contexto estadual de atuação da educação profissional

Contexto socioeconômico do público alvo da educação profissional do IFMA
O Maranhão é o 4º maior estado em área da Região Nordeste com 329,6 km2, 8ª
maior área do Brasil, e 19,81 hab/km2, localizado entre a região norte e nordeste e com 217
municípios. É a 10% maior população do país com 7 milhões de pessoas, dentre os quais
18,3% se autodeclara Branca (23ª maior população branca do país), 68,5% parda (7ª) e 11,9%
preta (4ª), o que totalizam 80% de população negra (PNADCT- IBGE, 2018). Segundo o
Censo (IBGE, 2010) 0,5% da população se autodeclara indígena, 34,3 mil pessoas .
Os grupos indígenas remanescentes no Maranhão predominantes dos grupos
linguísticos macro-jê e macro-tupi. No tronco macro-Jê, destaca-se a família jê, com povos
falantes da língua Timbira (Mehim), Kanela (Apanyekra e Ramkokamekra), Krikati, Gavião
(Pukobyê), Kokuiregatejê, Timbira do Pindaré e Krejê. No Tronco macro-tupi, a família tupiguarani, com os povos falantes das línguas tenetehára: Guajajara, Tembé e Urubu-Kaapor,
além dos Awá-Guajá e de um pequeno grupo Guarani, concentrados principalmente na pré-
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Amazônia, no Alto Mearim e na região de Barra do Corda e Grajaú (WIKIPÉDIA, 2020),
além de grupos Quilombolas.
Com a segunda maior população jovem (< 13 anos ) do país e com 90,3% dos 2
milhões de estudantes dependentes da rede pública de ensino, o Maranhão mostra a grande
necessidade de oferta de educação básica, pública, gratuita e de qualidade. Soma-se a isso a
alta taxa de analfabetismo entre os maiores de 15 anos, 16,3% (3ª maior do pais). Tendo a
maior contingente de pessoas com baixa renda evidenciados pelo menor rendimento médio
mensal (R$1.334) e o maior contingente de beneficiários do programa Bolsa famíliado país,
isto é 37,4% da população maranhense. Fato que também impactam o acesso a tecnologias,
pois apenas 61,4% da população utiliza internet, quase sempre por celular(83,8%), uma vez
que só 18,5% tem computador ou tablet (PNADCT - IBGE, 2018). Estes dados correspondem
aos piores índices dentre os estados brasileiros. Como indicador de renda, escolaridade,
trabalho, moradia e saúde, o IDH do Maranhão é médio 0,639, o penúltimo do Brasil,
evidenciando precária qualidade de vida.
História da formação econômica do Maranhão e sua importância no sucesso das
próximas ações para desenvolvimento da região
A região do Maranhão foi inicialmente dividida em duas capitanias hereditárias em
1535, recebeu colonização francesa de 1612 a 1615. Em, 1621, o Estado do Maranhão foi
desmembrado do Estado do Brasil, para asssegurar o domínio da região norte, mas não houve
na época esforços para desenvolvimento de uma atividade econômica (FAUSTO, 2001).
Pouco se evoluiu no séc. XVII, a atividade econômica se resumia a poucos engenhos
instalados no vale do Itapecuru e às drogas1 do sertão de posse dos jesuítas (TRIBUZI, 2001).
Holandeses chegaram construir seis engenhos de cana-de-açúcar duplicando a quantidade da
época, mas logo a expulsão agravaria o pouco dinamismo econômico. Os solos da região não
apresentavam a mesma fertilidade que os massapês pernambucanos e bahianos cultivados
com cana-de-açúcar (ROLIM FILHO et al., 2016)

1

Drogas do sertão são as especiarias (cacau, baunilha, canela, cravo resinas e outras) extraídas pelos índigenas
nas matas nativas e exportadas para a Europa.
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A principal mão-de-obra eram indígenas capturados e revendidos na capital para
serviços domésticos e lavoura. Colonos e Jesuítas lutavam por poder econômico, político e
indígenas, diante do quadro econômico miserável. Em 1639 a escravidão indígena foi
proibida por intermédio dos Jesuítas. Produzia-se algodão, açúcar, pesca e caça insuficientes
para a região. Então foi criada a Cia. do Comércio do Maranhão em 1682 para melhorar a
economia da região por meio da introdução de mão-de-obra escrava africana, produtos
manufaturados e comercialização a preços tabelados, mas não trouxe escravos, vendia a
preços altos e falsificava medidas (ROLIM FILHO et al., 2016).
No séc. XVIII, o Norte vivia de extrativismo florestal e a economia brasileira era
formada por ilhas econômicas, principalmente açúcar na Zona da Mata e Ouro mais ao sul.
Em 1755, a produção de arroz, algodão e couro foram incentivadas para exportação ao
mercado europeu pelo Marques de Pombal, o qual foi responsável por mudar a economia
maranhense baseada em agricultura de subsistência, criação de gado e extrativismwilo
exportador para monocultura latifundiária escravista com vista a exportação (PAULA;
HOLANDA, 2011).
A economia maranhense comecou a ascender com a exportação de algodão e inserção
do Maranhão no comércio internacional, consolidando a força de trabalho, ainda que escrava
e o financiamento de sementes, equipamentos e crédito como capital necessário para
produção e geração de renda como herança da Cia do Grão-Pará e Maranhão do Marquês de
Pombal (PAULA, HOLANDA, 2011). De 1775 a 1783 a Guerra de Independência dos
Estados Unidos aumentou a demanda e assimilou boa parte da produção de algodão do
município de Caxias e microregião da Baixada Maranhense destinadas a exportação.
A produção agrícola maranhense se expandiu de forma vigorosa por toda metade do
século XVIII, e décadas iniciais do século XIX. Era um momento de grande prosperidade,
pois o Maranhão sozinho era responsável por até 1/3 do valor exportado pelo Brasil e tinha
o maior PIB per capita do país, sendo quase o dobro do PIB per capita do Brasil (FURTADO,
2007 e ARRUDA, 1980 apud ROLIM FILHO, 2016). Foi a época em que o Maranhão foi a
província mais próspera do Brasil. Porém, o Maranhão era um exportador marginal de
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algodão para Europa e só se sobressaia quando o Estados Unidos não conseguiam suprir a
demanda da indústria inglesa.
Havia alta concentração de renda que girava em torno de poucas centenas de famílias
que oligopolizavam terras e mão-de-obra, portanto a renda não circulava e não contribuía
para o desenvolvimento da região (TRIBUZI, 2001). Cerca de 50% da arrecadação era devido
a exportação de algodão, a Inglaterra era o principal destino das exportações, seguido de
Portugal, porém a agricultura continuava arcaica e pouco se investia em melhoramentos
tecnológicos. Eram os melhores tempos do maranhão. No entanto, a agricultura tinha
problemas alertados pelo presidente da província Cândido Viana2, que em 1829, sugeria que
os agricultores maranhenses deveriam plantar outras culturas, não só algodão e arroz, mas
cana de açúcar e café (que, segundo ele, encontraria terreno mais fértil que no Rio de Janeiro).
Propunha evitar o modo primitivo de plantação, baseado no desmatamento, utilizando
métodos mais avançados tais quais outras nações. Desaprovava a taxação a que se
encontravam os gêneros agrícolas em solo maranhense que, não importando o preço do
gênero no mercado, pagavam o imposto de 600 réis por arroba (que fora estabelecido em
1776), fora o dízimo. Reclamava da dificuldade em se escoar a produção, dada as poucas
estradas disponíveis, dos altos tributos comparado ao algodão americano e da qualidade do
algodão muitas vezes mal limpo3. Chamava a atenção para a reducação de oferta de mão-deobra e sugeria investir na atração de colonos para terras maranhenses.
A concorrência com outras regiões do mundo, excluiu o algodão maranhense do
mercado internacional, a economia declinou, pois era muito sujeita a oscilações, não houve
melhoramento do solo ou dos manejos agrícolas nas épocas prósperas, nem diversificação de
culturas, nem investimento em estrutura e a indústria de melhoramento e beneficiamento
eram inexpressivas. Problemas agravados pela governo central que após a independência do

Em discurso publicado no jornal “O Farol Maranhense”, na edição de 27 de janeiro de
1829, p. 620 a 622.
2

3

Queixa de Cândido Viana, presidente da província Maranhense, publicada no O Conciliador do Maranhão,
nº 37, p.1 e 2, de 17 de novembro de 1821, 17 de novembro de 1821
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Brasil (1822) canalizava a receita do estado para pagar juros da dívida brasileira em Londres,
o Exército e a Marinha (ASSUNÇÃO, 2000).
Os problemas do Estado em 1854, relatados pelo presidente da Província4, mostramse ainda atuais: faltavam vias de comunicação estradas e navegação fluvial para escoamento
da produção; falta mão-de-obra e capitães (gerentes de fazenda); faltam estabelecimentos de
crédito que pudessem fornecer garantias para compra de propriedade rural seguindo o
exemplo de outros países que traziam colonos para suas regiões e falta instrução profissional
de feitores, administradores, mestres de fábricas e vaqueiros. Para a falta de instrução ele
sugeria a criação de escolas de agricultura e contratação de professores e técnicos que
pudessem introduzir na província novas máquinas, processos e produtos. Enquanto
produtores de outras regiões procuravam se aperfeiçoar, o sistema de lavoura maranhense
havia permanecido quase o mesmo por séculos. Havia iniciativa de modernização, por parte
da

Sociedade

de

Agricultura

e

Indústria

Rural Maranhense, de máquinas, processos, mas era incipiente (ROLIM FILHO et al., 2016).
O Maranhão ainda voltou a prosperar com a guerra de Secessão dos Estados Unidos
(1861-1865) quando houve uma drástica queda no fornecimento de algodão pelos Estados
Unidos, pois os estados americanos escravistas do sul com economias baseadas nas lavouras
de algodão guerriaram com os estados industriais do Norte, o que requisitou o fornecimento
de algodão do Maranhão para o mundo. Período em que os casarões azulejados proliferaram,
mas com o fim da guerra e com a abolição da escravatura (1888) um cenário de precariedade
retorna ao maranhão devido a perda de mão-de-obra e do capital que esses escravos
representavam (ROLIM FILHO et a., 2016).
Enquanto a economia algodoeira maranhense se agarrava ao trabalho escravo, que
claramente dava sinais de que teria um fim próximo, a região cafeeira paulista começou a
sua adaptação frente a um novo modelo produtivo e investiu em ferrovias, bancos,
comércio e maquinário industrial gerando uma rede de núcleos urbanos que diversificaram a
economia. No Maranhão, fazendeiros de algodão criavam fábricas de fiação e tecelagem,
4

Publicada no Jornal O Observador em 24 de julho de 1854
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pecuaristas fundavam fábricas de couro, e em São Paulo, cafeicultores investiam em vagões
para escoamento e máquinas para beneficiar o café (PRIORE & VENANCIO, 2010).
Todavia, o que impulsionou o mercado de produção e consumo em São Paulo foi a mão-deobra fornecida pela imigração em massa da Europa (FAUSTO, 2001).
A situação foi ainda agravada pela dificuldade de criação de mercado interno de
consumo e de trabalho aliado ao comportamento dos fazendeiros maranhenses que
consumiam de forma ostentatória (TRIBUZI, 2001) ou aplicavam em outras atividades não
propriamente produtivas dilapidando as receitas de exportação, ou gastando seus altos
retornos com o algodão na compra de mais escravos e em importações de luxo como seda
francesa e tecidos de algodão ingleses, enquanto se exportava algodão, a matéria-prima
(ASSUNÇÃO, 2000). Ao passo que os cafeicultores paulistas, ao contrário, investiam em
infraestrutura e indústrias e os Estados Unidos, investiam em redução de custos e aumento
da qualidade e beneficiamento para competir com indústria manufatureira inglesa.
Após o colapso da economia algodoeira maranhense, ainda houve a tentativa
de novamente garantir um crescimento de sua economia, dessa vez com outro
produto, o óleo de babaçu, como alternativa ao óleo de coco-da-baía, escasso para a
lubrificação das máquinas de guerra. O óleo de coco babaçu é versatil podendo ser
empregado para produção de combustíveis, sabão, explosivos e vidros blindados, mas tem
uma cadeia produtiva ultra extensiva em área e não intensiva em capital, não exige o
empregados capacitados e é baseado em um processo manual e artesanal que pouco mudou
até os dias atuais. Batalhadoras quebradeiras de coco que coletam por entre as matas de cocais
e têm salário próximos a subsistência, jornada de trabalho exaustiva e direitos trabalhistas
nulos, o que não contribui para o desenvolvimento do Estado (ROLIM FILHO et al., 2016).
Ao atingir-se a metade do século XX, a economia maranhense pouco mudou.
Continuava baseada em: i) pecuária extensiva e degenerativa, ii) pesca artesanal, iii) extração
e coleta de produtos nativos (notadamente o babaçu), iv) cultivo de gêneros de subsistência
utilizando meios predatórios como as queimadas. A partir de 1970 houve um esforço do
governo por meio de vultosos subsídios a grandes empresas comerciais e agropecuárias para
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modernizá-las tecnologicamente e gerar demanda de insumos por meio do modelo de
desenvolvimento do II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento) e da criação da SUDAM
e SUDENE que contribuíram para que as regiões Norte e Nordeste fossem palcos de grandes
projetos industriais baseados na exploração, produção e exportação de ferro, aço, celulose e
alumínio (PAULA, 2008; BARBOSA; 2012) seguindo o ritmo de um processo tardio de
industrialização, iniciado com a construção da rodovia Belém-Brasília e de estradas regionais
como São Luís/Belém e São Luís/Teresina.
Grandes projetos de metalurgia e minérios chegam, como a ALUMAR, responsável
pela transformação da bauxita do Pará em alumina e alumínio e que tem 80% da sua
exportação voltada ao mercado externo (BARBOSA, 2012) e o Projeto Grande Carajás
responsável pela extração e transporte de minério de ferro, principalmente da Serra dos
Carajás no Pará, por meio de ferrovias até o Porto do Madeira em São Luís (PAULA, 2008).
Era o momento do “Grande Maranhão para todos”, a redenção do Maranhão e que iria gerar
um milhão de empregos segundo a propaganda oficial à época. Foram cedidos à ALUMAR,
a preços simbólicos, 10 mil hectares (quase a área de toda Paço do Lumiar, cidade
metropolitana da ilha de São Luís, com 13.241 hectares), terra onde viviam por volta de cinco
mil famílias que foram retiradas, além de contar com incentivos, subsídios e isenções fiscais.
O Projeto Ferro Carajás (com obras de infraestrutura rodoviária entre São Luís e
Teresina, ferroviárias, como a Ferrovia Carajás, e portuária notadamente no Porto do Itaqui),
contribuiu para uma maior visibilidade do Estado em nível Nacional e o tornou um polo
competitivo para o escoamento da produção do país, principalmente pelo Porto do Itaqui
(PEREIRA, CORONEL, 2013). Vale registrar que a ilha de São Luís possui extraordinárias
condições geográficas para a construção de portos de águas profundas, o que contribuiu para
a

decisão

da

ALUMAR

e

da

Vale

em decidir implementar seus projetos na região.
Ao longo da Estrada de Ferro Carajás houve a instalação de vários projetos industriais
como as usinas siderúrgicas Companhia do Vale do Pindaré, MARGUSA, METALMAN
transformando o percurso entre as cidades do Pará, Baixada Maranhense Ocidental e São
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Luís em um corredor da exportação (BURNETT, 2015). Este percurso possui uma extensão
de 890km (onde 590km encontram em solo maranhense) e contribuiu, junto com o retorno
do crédito agrário, para que uma faixa de mais de 30.000 km², que vai do Oeste maranhense
até o seu litoral, se tornasse um celeiro de empreendimentos voltados à exportação. Esse
corredor de exportação finaliza-se no distrito industrial da capital maranhense no Porto do
Itaqui.
Na década de 80, enquanto o Brasil passava por grande crise, o Maranhão atravessava
uma transformação socioeconômica com sua economia extrativa e semifeudal cedendo lugar
para grandes projetos industriais e a Base de Lançamentos de Satélites de Alcântara. No
entanto, com uma fórmula errônea, já aplicada no Nordeste, com industrialização sofisticada
sem qualquer vínculo com o mercado regional e gerando pouco impacto social para melhoria
da qualidade de vida da população ou diminuição da desigualdade de renda e ainda financiada
por meio de subsídios

governamentais

para a

garantia dos

direitos

sociais

constitucionais5(ROLIM FILHO et al., 2016). Houve uma forte migração do interior do
Estado para as periferias da Capital e não houve diversificação em torno das bases de
exportação e até prejudicou diversas comunidades tradicionais como quilombolas,
quebradoras de coco babaçu, indígenas, pescadores artesanais, expulsos de suas terras e com
atividades econômicas prejudicadas (ROLIM FILHO et al., 2016).
Na realidade doméstica, o que contribuiu para o desenvolvimento maranhense nas
últimas décadas foi o cenário de estabilidade inflacionária com quedas sucessivas da taxa de
juros e o aperfeiçoamento de programas de distribuição de renda, como a unificação das
bolsas no Bolsa Família e a criação do Cadastro Único, projetos de desenvolvimento
econômico como o vultoso Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e a Construção
Civil se firmando no Estado por meio de grandes projetos como a Hidrelétrica de Estreito, a
Suzano Papéis e Celulose, entre outros (PEREIRA E CORONEL, 2013) e também as

5

CF, 1988, Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição.
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reformas institucionais realizadas na década de 1990 como a aprovação da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
A história da formação econômica do Maranhão é essencial para evitar os erros do
passado e reforçar o grande potencial de crescimento socio-econômico do Maranhão por
meio da educação e investimentos em infra-esturutura. Diversos problemas e alternativas
foram alertados ao longo da história do estado, no entanto, mal direcionamento,
depauperamento dos recursos econômicos e concentração de renda foram os grandes motivos
para que a região mais próspera do Brasil ( 1760 ~1825; 1861 a ~1888) se tornasse o Estado
mais pobre hoje.
Geografia ambiental do Maranhão: Recurso hídricos do Maranhão
considerados para gestão das atividades produtivas
Como unidade de gestão deve se considerar as áreas das bacias hidrográficas devido
ao compatilhamento de impactos entre os municípios englobados na bacia, por isso faz-se
necessário reconhecer as bacias hidrográficas do Maranhão e os principais problemas para
planejamento das atividades produtivas, em particular as atividades agropecuárias. O Estado
do Maranhão possui 12 bacias hidrográficas (IBGE, 1997). As bacias do Parnaíba, a Leste;
do Tocantins, a Sudoeste; Gurupi, a Noroeste, correspondem às bacias hidrográficas de
domínio federal, já as bacias de domínio estadual estão representadas pelos Sistemas
hidrográficos estaduais das Ilhas Maranhenses e do Litoral Ocidental, bem como as bacias
hidrográficas Mearim, Itapecuru, Munin, Turiaçú, Maracaçumé, Preguiças e Periá. Quase
toda a rede de drenagem maranhense se faz no sentido: Sul – Norte, através de numerosos
rios independentes que se dirigem para o Atlântico, a exemplo do Gurupi, Turiaçu, Pindaré,
Mearim, Itapecuru e Parnaíba. No sudoeste do Estado, uma pequena parte do escoamento se
faz em direção a Oeste. O Estado está quase totalmente incluído na Bacia Sedimentar do
Parnaíba, uma das mais importantes províncias hidrogeológicas de águas subterrâneas do
país (IBGE, 1997).
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Rios como o Mearim, o Itapecuru e o Pindaré, outrora piscosos e caudalosos, são
hoje, praticamente, estéreis e atravessados, em certos trechos, a pé nos meses de verão, assim
como rios menores, como o Zutiua, o Codozinho e o Pirapemas chegaram a “cortar”
recentemente (IBGE, 1997). O transporte fluvial, uma das antigas tradições do Estado,
tornou-se praticamente inviável, tal o assoreamento que hoje ocorre. Os vales do Mearim e
do Itapecuru, segundo depoimento de antigos moradores ribeirinhos, foram como que
encolhendo, à mercê da força brutal das queimadas e desmatamentos, que exauriram os solos,
desagregando-os e tornando-os mais vulneráveis ao impacto pluvial. Associado a esse
processo, ocorre, conjuntamente uma redução dos recursos hídricos subterrâneos à medida
em que a retirada da vegetação favorece o escoamento superficial, inibindo o armazenamento
de água subterrânea e sua posterior retransmissão aos cursos d’água (IBGE, 1997).
O Estado tem topografia plana, com cota inferior a 300m e

duas unidades

geomorfológicas a baixada litorânea (planície) e o planalto em sua parte continental e a ilha
de Upaon-Açu, no Golfão Maranhense, com formações dunares, na região litorânea oriental,
conhecida como Lençóis Maranhenses.
Os Sistemas Naturais Maranhenses e as condições ambientais para a produção
agropecuária
Diferentes modelos de atividade agropecuária são selecionados de acordo com às
diferentes condições edafoclimáticas de cada região do estado, o qual possui a maior
diversidade de fisionomias do Brasil por ser uma zona de transição entre os biomas
amazônico e cerrado. Assim sendo,o Estado do Maranhão é classificado em 28 sistemas
naturais considerando-se suas características físicas e bioticas de relevo, solos, hidrologia e
de suas dinâmicas (IBGE, 1997). Esses 28 sistemas naturais são agrupados em 5 regiões
considerando as similaridades bioclimáticas, geológicas e geomorfológicas condicionadas
pela localização. O IFMA Viana tem atuação nos múnicípios que fazem parte do sistema
natural nomeado Baixada Maranhense que corresponde a áreas inundadas e/ou sujeitas a
inundações, clima regional úmido com pluviosidade anual variando de 1.700 a 1.900 mm.,
ambientes instáveis com vulnerabilidade ecológica muito alta. Esse sistema natural faz parte

Curso Técnico em Agricultura na forma integrada ao ensino médio
Campus Viana - MA

16

da região de (1) Planície e Tabuleiro no Domínio das Formações Pioneiras posicionada na
parte Norte e litorânea do Estado, de clima úmido e área plana.
Os demais sistemas naturais compõem as regiões: (2)Superfícies e Tabuleiros da
Região da Floresta ombrófila, situada na parte noroeste do Estado (da Bacia do Gurupi ao
contorno da Baixada Maranhense) com clima úmido com chuvas distribuídas durante o ano
onde as árvores não perdem suas folhas; (3) Planaltos na Região das Flores Estacional e
Ombrófila situado na parte central do Maranhão, com variação climática que vai do úmido
na porção norte ao subúmido a semi-árido no sul com floresta ombrófila e floresta estacional,
onde as árvores perdem parte de suas folhas durante o período de estiagem; (4) Chapada,
Tabuleiros e Depressão na área de Tensão Ecológica da Savana/Floresta Estacional situada
na parte centro-leste do estado e marca a transição dos climas úmidos para os semi-áridos,
da Savana (Cerrado) com Floresta Estacional; (5) Chapada, Tabuleiros e Depressão na área
de Tensão Ecológica da Savana situada na parte sul do estado, esta região pertence ao
domínio da Savana (Cerrado) sob influência do clima subúmido a semi-árido. (IBGE, 1997).
Planícies fluviais é um sistema natural que transpassa vários outros sistemas naturais,
independendo da região fitoclimática. Correspondem às várzeas e terraços fluviais, dispostos
ao longo dos rios principais, compostos pelos depôsitos de areia, cascalho e lama (aluviões
holocênicas) e estão sujeitos a inundações durante as enchentes. Nessas áreas dominam os
Solos Aluviais e/ou Gleissolos, com cobertura vegetal dominante de Formações Pioneiras
com influência fluvial. Essa vegetação tem sido devastada para a implantação de agricultura
de subsistência em sistema vazante e/ou pastagem, e é um ambiente instável com
vulnerabilidade alta. Os principais rios onde as planícies sofrem processos erosivos são o
Parnaíba, o Tocantins, o Pindaré, o Grajaú, o Mearim e o médio Itapecuru(IBGE, 1997).
Enquadramento ambiental para proteção dos ecossistemas maranhenses
Devido a vulnerabilidade dos ecossistemas maranhenses, algumas regiões recebem
status diferenciado, para ordenamento das atividades produtivas agropecuárias, que são as
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unidades de conservação de Proteção integral ou de Uso sustentável6. O Maranhão possui 15
unidades de conservação devido a necessidade de um regime especial de Agricultura de áreas
ecologicamente vulneráveis com o objetivo de disciplinar o uso e a ocupação do solo, a
exploração dos recursos naturais, as atividades de caça e pesca, a proteção à fauna e à flora,
a manutenção das biocenoses destes ecossistemas, a integridade biológica das espécies e o
padrão de qualidade das águas. As unidades de conservação maranhense são 6 de Proteção
integral; que são os Parques Estaduais do Sítio Rangedor, do Mirador, Marinho do Parcel de
Manuel Luís, Marinho Banco do Tarol, Marinho Banco do Álvaro, do Bacanga; e 9 de Uso
sustentável que são as Áreas de Proteção Ambiental da Baixada Maranhense, do Itapiracó,
das Reentrâncias Maranhenses, da Foz do Rio das Preguiças / Pequenos Lençóis / Região
Lagunar Adjacente, dos Morros Garapenses, das Nascentes Do Rio Balsas, do Maracanã e
do Upaon-Açú / Miritiba / Alto Preguiças (SEMA, 2020).
O Estado dispõe de 64,1% do território no bioma Cerrado, 34,8% no bioma
Amazônia, e apenas 1,1% na Caatinga (Figura 1A) (STELLA, 2011). Menos de 19% do
Estado está protegido por unidades de conservação (Figura 1b), o que engloba as categorias
Reserva Biológica (0,8% do Estado), Parque Nacional e Estadual (3,7%) e Estação Ecológica
(0,0003%) como unidades de proteção integral, e Área de Proteção Ambiental (14,2%),
Reserva Extrativista (0,1%) e Reserva Particular do Patrimônio Natural (0,01%) como
unidades de uso sustentável.
A localização geográfica do Maranhão associada à ocorrência de três biomas
diferentes contribui para que o estado apresente rica diversidade de paisagens e demandas de
manejo agrícolas. Apesar da formação de cerrado dominar a paisagem natural do Maranhão,
com 23%, as fisionomias de florestas perfazem 19% do Estado, sobressaindo também áreas
de vegetação secundária, em 26% do Estado. Em relação à preservação dos remanescentes,
ainda que 19% do Estado seja protegido por unidades de conservação, menos de 5% dessas
áreas são da categoria de proteção integral e localizadas majoritariamente fora do bioma
Amazônia e da área de Amazônia Legal (SPINELLI-ARAÚJO et al., 2016)

6

Instituida pela Lei nº 9.985,de 18 de julho de 2000. o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
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A vegetação é um dos componentes mais importantes da biota (Figura 1c), na medida
em que seu estado de conservação e de continuidade definem a existência ou não de habitats
para as espécies, a manutenção de serviços ambientais ou mesmo o fornecimento de bens
essenciais à sobrevivência de populações humanas (PROBIO, 2007). Apesar da rica
diversidade, o Maranhão é o estado da Amazônia Legal que apresenta o menor grau de
ocupação do espaço com áreas protegidas, apresentando alto grau de desmatamento e
fragmentação florestal (ARAÚJO et al., 2011).
Essas unidades precisam que suas atividades sejam disciplinadas pelo plano de
manejo de cada unidade a fim de garantir a proteção dos ecossistemas, vegetação, fauna e
solo e que as atividades econômicas ocorrentes dentro das unidades de conservação sejam
compatíveis com as vulnerabilidades dos ecossistemas. Além do enquadramento como
unidade de conservação, 49% do território maranhense é enquadrado com Amazônia Legal,
o que inclue a Baixada Maranhense e participa do Plano de Desenvolvimento da Amazônia
além de possuir limites diferenciados de manutenção de vegetação nativa dentro da
propriedade rural (Figura 1 A).

Fonte: Spinelli-Araújo ET AL., 2016.

Figura 1 (a)Biomas do Maranhão e limite da Amazônia Legal no Estado do Maranhão,(b) Unidades
de Conservação do Estado e (c) Áreas prioritárias para conservação por importância.
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Contexto socioeconômico do setor agropecuário a nível estadual para inserção
da educação profissional em agricultura
O setor agropecuário tem grande participação na atividade econômica brasileira, pois
contribuem com pelo menos 20% do produto interno bruto (PIB) nacional e é o principal
responsável pelo crescimento econômico nos últimos 20 anos (BARROS, CASTRO 2020).
Isso devido ao grande aumento da produtividade e crescimento das exportações (BARROS,
2018). Nos últimos 20 anos, só a produção de grãos e os produtos da pecuária e hortifrutícolas
cresceu, em conjunto, 155%; e a produção de grãos 235% e o agronegócio que exportava
6,1% do PIB brasileiro, em 1995 passou a exportar 12,9%, em 2018 (BARROS, CASTRO
2020). Com um crescimento de exportações de 7,4 para 25,9% na participação no PIB
agropecuário, o Brasil adquiriu grande importância no cenário agrícola mundial e alavancou
a economia brasileira.
O Maranhão é a unidade da federação que ocupa a 17º posição no PIB brasileiro
contribuindo com cerca de 1-1,4% do PIB de 2010 a 2017 (IBGE, 2017) e apresenta uma
atividade agropecuária com pequena participação em seu próprio PIB total, isto é de 11% a
9,4% e de 2010 a 2017 (Figura 2), enquanto indústria e serviços representam 17% e 73,5%,
respectivamente. Embora a participação do setor agropecuário no PIB do Maranhão seja
pequena, só 9,4% do PIB do estado em 2017, a maior parte é composta pela atividade da
agricultura de 2010 a 2017, (58,8% em 2017), exceto em 2016 quando foi menos expressiva,
representando 48,2% do valor adicionado bruto (IMESC, 2019). O restante do PIB
agropecuário em 2017 é composto por pecuária (28,5%), produção florestal (3,2%), pesca e
aquicultura (9,4%) (IMESC, 2019), o que mostra a grande importância da agricultura para a
participação agropecuária na economia e ressalta o potencial da participação econômica da
crescimento da agricultura no Estado.
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Fonte: IMESC,2019.
Figura 2:Participação dos setores da economia no PIB Maranhense de 2010 a 2017.
O Maranhão por sua extensão continental, ampla diversidade edafoclimática e
vegetacional, apresenta diferentes aptidões agrícolas. A mesoregião sul é que apresenta maior
participação no PIB agropecuário do Estado, com 35,62% devido a grande produção
granífera, especialmente de soja, milho e arroz. Já a mesoregião oeste apresenta participação
de 21,76%, enquanto as mesoregiões leste e central apresentam, 13,87% e 13,11%,
respectivamente. A Baixada Maranhense com a segunda menor participação no PIB
agropecuário, contribuindo com 7,86% e a região norte que inclui a região metropolitana da
capital de São Luís com 7,48%, segundo dados de 2017 do (IBGE, 2017).
Enquanto o sul maranhense apresenta um cerrado seco, solos lateríticos que toleram
o cultivo intensivo de grãos, o norte e oeste do Maranhão é composto pelo bioma Amazônico
com florestas ombrófilas, precipitação maior que 2000 mm, solos arenosos no limite oeste
do estado e cerrado úmido de solos de campos inundáveis na região da Baixada Maranhense
(IBGE, 2017; EMBRAPA, 2018), o que mostra a necessidade de modelos adequados para
cada região vegetacional do Estado que ocupa a zona de transição entre 3 dos 6 biomas
brasileiros: cerrado, caatinga e amazônia.
Embora o estado mostre o grande potencial agrícola devido a abundância de
condições propícias para a agricultura, pecuária, extrativismo florestal e atividades aquícolas,
o que é bem mostrado pela participação econômica da mesoregião sul do estado na produção
granífera no Brasil juntamente com os estados do TO, BA e PI; e pelas diversos casos de
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sucesso no interior no estado como a comunidade de Itans (Matinha, MA) na produção
aquícola; o estado também apresenta o menor PIB per capita do Brasil (R$ 12.788,75) e tem
também a maior população residente em área rural da federação, 36,9%, que são 2,4 Milhões
de pessoas, a 3ª maior população rural dentre os estados segundo Censo de 2010 (IBGE,
2010).
A população maranhense também é a que apresenta a menor renda per capita dentro
os estados brasileiros em 2019. O menor rendimento nominal mensal domiciliar per capita
nos últimos 8(oito)anos (2012-2019), sendo R$636 e a 2ª menor renda média das pessoas
ocupadas em trabalhos formais7. O baixo rendimento no mercado de trabalho maranhense é
resultado da vulnerabilidade trabalhista da população expresso na baixa porcentagem de
pessoas em trabalhos formais: apenas 35,1% (IBGE, 2019), o menor índice dentre os estados
do Brasil. Essa caracterização tem o objetivo de mostrar os desafios que o estado enfrenta a
fim de encontrar alternativas que melhorem a qualidade de vida das populações.
A melhoria das condições de vida da população do Maranhão, passa necessariamente
pela melhoria das condições de trabalho no meio agropecuário. Em todo o Brasil o setor
agropecuário tem grande relevância social e econômica pois cerca de 18,2 milhões de
pessoas, 20,1% da força de trabalho do País, trabalharam no agronegócio brasileiro em 2017,
considerando produção primária da agricultura e pecuária, insumos, indústria de
processamento de produtos agropecuários, e serviços agropecuários. Estes trabalhadores do
agronegócio são predominantemente não qualificados, com pouca educação formal e com
rendimento médio inferior ao dos indivíduos da indústria e serviços não agropecuários, sendo
39 a 91% do rendimento médio8 (PNADCT - IBGE, 2018; CASTRO et al, 2020).

7

rendimento médio real habitual do trabalho principal das pessoas de 14 anos ou mais de idade, [2019]
Indústria (construção; eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação;
indústrias extrativas; indústria de transformação); Serviços ( Agricultura, defesa, seguridade social, educação e
saúde públicas; alojamento e alimentação; atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; atividades
imobiliárias; atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas e servoços complementares; artes,
cultura, esperot e recreação e outras atividades de serviçoes; comércio e reparação de veículos automotores e
motocicletas; educação e saúde privadas; informação e comunicação; serviços domésticos; transporte,
armazenagem e correio).
8
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Considerando só os trabalhadores agropecuários da produção primária, isto é 8,5
milhões, 78,5% não têm vínculo formal de trabalho (PNADCT- IBGE, 2018), o nível mais
alto entre todos setores de atividade econômica. Estes empregados e trabalhadores sem
vínculo têm as menores rendas dentre todos os setores da economia e recebem em média
menos da metade que trabalhadores agropecuários com vínculo formal de trabalho. Os
trabalhadores agropecuários representam quase 10 % de toda força de trabalho brasileira.
Esta discrepância de rendimento é associada a vulnerabilidade trabalhista e à baixa
escolaridade no setor agropecuário. Cerca de 80% dos produtores no setor agropecuário não
chegaram ao nível médio e só 20% tem o nível fundamental (CENSOAGRO- IBGE, 2017).
O nível de escolaridade no setor agropecuário é tradicionalmente baixo, porém, um aumento
recente da mecanização e da implementação de novas tecnologias no segmento, combinada
com a disseminação de grandes preocupações agroindustriais multinacionais, levaram a uma
demanda por força de trabalho cada vez mais qualificadas e redução correspondente na
demanda por mão de obra não-qualificadas no campo (MORAES, 2007).
A baixa escolaridade de um grande número de empregados na agricultura tem sido
um obstáculo ao aumento da produtividade no segmento, devido ao fato a diferença nos
níveis de escolaridade entre os empregados na agricultura e os empregados em outras setores
é a escassez de oportunidades de educação avançada na zona rural do Brasil (HOFFMANN,
NEY, 2004). Embora seja comum argumentarem que a o setor agropecuário exija uma força
de trabalho menos qualificada do que outros setores econômicos, porque é menos sofisticado
e dinâmico (HOFFMANN, NEY, 2004), o expressivo impulso na economia brasileira nos
últimos 20 anos, diversos casos de sucesso e o crescente tecnificação do meio agrário
mostram a exigência de qualificação profissional para melhoria das condições de trabalho e
vida do Brasil agrário.
A melhoria da qualificação e escolaridade está diretamente relacionada ao aumento
da formalização dos contratos de trabalhos, melhoria da produtividade no setor e consequente
melhoria das condições de trabalho, rendimento e qualidade de vida, especialmente no
Maranhão e sua grande população rural, 40%.
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2.2 Contexto microregional de atuação da educação profissional - Baixada
Maranhense: características socioeconômicas da comunidade de inserção do IFMA
VIANA

O município de Viana abriga o IFMA e faz parte da microregião da Baixada
Maranhense, que tem 500 mil habitantes que é composta por 21 municípios – Anajatuba,
Ariri, Bela Vista do Maranhão, Cajari, Conceição do Lago-Açu, Igarapé do Meio, Matinha,
Monção, Olinda Nova do Maranhão, Palmeirândia, Pedro do Rosário, Penalva, Perimirim,
Pinheiro, Presidente Sarney, Santa Helena, São Bento, São João Batista, São Vicente Ferrer,
Viana e Vitória do Mearim. Com uma população predominantemente rural, embora Arari,
Pinheiro, Santa Helena, São Bento e Viana apresentem população urbana mais expressiva
segundo Censo, 2010 (IBGE, 2010).
Há grande desigualdade de distribuição de renda na Baixada Maranhense e essa
desigualdade é crescente, segundo o índice de Gini dos municípios da região, classificados
como médio dentro do limite mínimo, 0,584 (Médio é de 0,5 a 0,8)(SANTOS, 2016). O
índice é recomendado para monitorar a gestão pública e nortear a aplicação de recursos
corretamente (IBGE, 2017). Já o IDHM ̶ Índice de Desenvolvimento Humano Municipal ̶
dos municípios da Baixada é baixo (entre 0,5 e 0,599). Três municípios da Baixada têm os
piores IDHM do Estado: Bela Vista do Maranhão, Conceição do Lago-Açú e Cajari e apenas
cinco possuem IDHM médio (entre 0,6 e 0,699). A concentração de renda sinaliza problemas
socioeconômicos e de vulnerabilidades de acesso a escolaridade, trabalho, moradia e também
evidenciam a falta de planejamento nos municípios que comprometem a qualidade de vida
das pessoas, faz com que as cidades cresçam sem planejamento, saneamento básico e com
baixos indicadores sociais, violência urbana (SANTOS 2016).
História da ocupação da microregião da Baixada Maranhense e sua importância
no sucesso das próximas ações para desenvolvimento da região
A ocupação da Baixada Maranhense começou no Brasil Colonial por ser próxima do
porto e composta por solos relativamente mais férteis que os da Ilha de São Luis. O sucesso
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da ocupação das terras se deu mais a força dos jesuítas dando origem a vilas no século XVIII,
a exemplo de Viana, em 1757. No entanto, a região era bem povoada por indígenas que
utilizavam os recursos naturais e utilizavam sistemas de corte e queima. A exploração
agrícola da região com produtos de exportação, especialmente cana-de-açúcar e o algodão,
arroz e mandioca atraiu muita mão-de-obra escrava para região (FARIAS FILHO, 2013;
ROLIM FILHO 2016).
O século XIX viveu um declínio na agricultura e no início do século XX, a pecuária
assumiu maior importância econômica na região. A população passou a ser predominante de
outras estados especialmente Ceará e Piauí, também em função das secas ocorridas nos
estados vizinhos, o que coincidiu com a construção da rodovia MA-014 na década de 60.
Nesta época o governo estadual implantou uma política de distribuição de terras mais sensível
às demandas dos grandes proprietários rurais locais, o que obrigou agricultores e pequenos
criadores de gado a adentrarem para regiões consideradas inóspitas, como o extremo oeste
maranhense (MACIEL, 2005). Com a implantação de grandes fazendas para a criação de
gado, surgiram pequenos núcleos populacionais que deram origem a divesos municípios da
região. Outro fator de atração de pessoas para a região foi a falência do parque das indústrias
têxteis na capital, o que as expulsou da capital.

Geografia ambiental da Baixada Maranhense: Caracterização dos recursos
naturais considerados para planejamento dos arranjos produtivos
A Baixada Maranhense é um espaço diferenciado de características ecológicas de
ocorrência única, localizado em uma região de transição climática de biomas distintos a
Amazônia a oeste e Cerrado a Leste, de áreas inundadas e/ou sujeitas a inundações, com
grande diversidade fisionômica em que se destacam áreas de floretas ombrófila densa e
aberta, cerrado, manguezais e campos inundáveis, em cotas altimétricas variando de 20 a 55
m, constituídas por depósitos flúvio-marinhos holocênicos onde dominam os Gleissolos e
Solos Aluviais, recobertos pela vegetação de Formações Pioneiras Aluviais. Esta área é
utilizada pela atividade pesqueira e a cata de mariscos (IBGE, 1997).
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O clima regional é quente e úmido com temperatura média maior que 27ºC
pluviosidade anual variando de 1.700 a 1.900 mm em distribuição de chuvas bimodal, com
período seco de julho a dezembro, quando os campos deixam de ser lagos e dão lugar para o
pastoreio. As elevadas temperatura aliadas às intensas chuvas permitem que solos sejam
intemperizados fortemente produzindo sedimentos de granulometria preodominantemente
argilosa, formando Argissolos, Plintossolos e Gleissolos (IBGE, 1997).
Elevadas temperaturas causam aos solos grande perda de água, de forma que a
quantidade de água armazenada seja em torno de 20% da capacidade do solo, o que associada
a grande quantidade de horas de sol proporciona intensa produção de biomassa vegetal, que
confere alta fertilidade aos solos das áreas baixas e atrai a agricultura e pecuária (IBGE, 1997;
FARIAS FILHO, 2013). O regime de chuvas e a deficiência hídrica em alguns meses do
ano atribuem uma dinâmica típica que submete grande parte dos agricultores familiares
locais a uma vida ligada a agricultura no período chuvoso e à pesca no período de estiagem
(FARIAS FILHO et al. 2013).
Em decorrência dos constantes desmatamentos e queimadas a vegetação vem sendo
reduzida e simplificada dando lugar a pastagens exóticas, extremamente degradadas, o que
causou processos erosivos e predomínio de babaçuais improdutivos9 (FARIAS FILHO,
2013). Os municípios apresentam em seu território planícies fluviais que são inundadas
durante o período chuvoso pelo extravasamento da lâmina d'agua dos rios para os seus leitos,
o que permite um complexo sistema lacustre que apresenta uma grande importância
ecológica por servir de berçário para a maioria das espécies de peixes e de habitat para
diversas aves, repteis e mamíferos (IBGE, 1997; FARIAS FILHO, 2013).
Nas proximidades do litoral ocorrem a planície flúvio-marinha com Solos
Indiscriminados de Mangue e nos planos interfluviais, os solos dominantes são os
Plintossolos e a cobertura vegetal, é a vegetação secundária da Floresta nas Formações
Pioneiras

9

Aluviais

e

a

agropecuária

O predomínio de babaçuais sinaliza profunda degradação da vegetação.
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com
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Nessa

unidade

dominam
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ambientes instáveis com vulnerabilidade muito alta (IBGE, 1997; FARIAS FILHO, 2013).
Dos 21 municípios da Baixada 13 estão dentro da ára de Bacia Hidrográfica do
Mearim que desagua no Rio Mearim. É a maior bacia hidrográfica do Maranhão, ocupa
29,84% do estado, se inicia próxima ao município de Balsas no extremo sul do estado, ocupa
toda a parte central do Maranhão e tem 83 municípios, dentre os quais Viana, Penalva,
Matinha, Cajari, Vitoria do Mearim e Arari (FARIAS FILHO, 2013; NUGEO, 2020). Já 5
dos municípios da Baixada Maranhense fazem parte da bacia do Sistema Hidrográfico Litoral
Ocidental, que ocupa 3,08% do estado e deságuam no litoral (São Vicente Ferrer, São Bento,
Palmeirandia, Peri-Mirim e Pinheiro), e parte de 3 municípios (Pedro do Rosário, Presidente
Sarney e Santa Helena) estão dentro da Bacia hidrográfica do Turiaçú, que ocupa 4,26% do
estado. Todas as três bacias hidrográficas onde estão inseridos os municípios da Baixada,
estão dentro da Grande Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental (IBGE, 1997).
Para os órgãos de gestão é essencial conhecer a bacia hidrográfica em que o município está
inserido para planejamento das ações de política pública e as atividades, pois os impactos das
atividades que ocorrem em cada município são compartilhados por toda a população inserida
na área bacia hidrografica como escassez de água potável.
O enquadramento ambiental da microregião da Baixada Maranhense como
Área de Proteção e as determinações que orientam as atividades socioeconômicas e a
política de ensino
No Maranhão houve a necessidade de criação de unidades de conservação devido ao
contexto de exploração agropecuária, mineral e madeireira que imputaram fortes alterações
ao ambiente. A Baixada Maranhense sofre grandes impactos ambientais devido ao
crescimento populacional, à inserção da criação bubalina, o cultivo de arroz nas áreas dos
lagos, à pesca predatória, à privatização de áreas de preservação, além de intensos conflitos,
que justificaram a criação da APA (Área de Proteção Ambiental) da Baixada Maranhense
pelo decreto 11.900 de 11 de junho de 1991 (BRASIL, 1991). A região também faz parte da
Amazônia legal, que é uma área de 5.217.423 km², que corresponde a 61% do território
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brasileiro, é foi delimitada a oeste do meridiano 44º no Estado do Maranhão para realização
do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, previsto no Art. 199 da Constituição, a
fim de incrementar o desenvolvimento para melhorar os padrões sociais de vida e bem-estar
econômico das populações da região e para expansão da riqueza do País (Art. 1º, Lei
1806/1953).
Dentro da APA da Baixada Maranhense estão inseridas as chamadas Áreas de
Preservação Permanentes (APP's), que são as áreas em local de pouso de aves de arribação,
ao longo de rios, ao redor de lagoa ou reservatório de água natural ou artificial, em nascente
num raio mínimo de 50m e margens de rios (de pelo menos 30 m), para os cursos d’água de
menos de 10 m de largura e os manguezais. As APP's foram estabelecidas pelo Código
Florestal Brasileiro (Lei 12.651, de 2012) assim como a área de Reserva legal, que é a
porcentagem de terra no interior de cada propriedade rural que deve ser mantida com
cobertura de vegetação nativa, sendo de 80% da área do imóvel situado em florestas e de
35% da área do imóvel se localizado no Cerrado e também dentro da Amazônia Legal. A
Reserva Legal dentro da propriedade rural deve ser contínua com a vegetação nativa das
propriedades vizinhas, e serem as áreas de maior fragilidade ambiental, maior importância
para a biodiversidade e levar em consideração o plano de bacia hidrográfica e o Zoneamento
Ecológico-Econômico (Art.14ª, do Código Florestal).
Além desses enquadramentos (APA, APP e Reserva legal) que determinam as
atividades dentro na região da Baixada Maranhense. A Baixada Maranhense também foi
considerada um dos oito Sítios Ramsar, em 2000, que é uma medida conservacionista da
Convenção internacional de Ramsar para proteção das terras úmidas a partir de cooperações
nacionais e internacionais. Ainda, considerando o Código de Proteção ao Meio Ambiente do
Maranhão ´(Lei estadual 5405/1992) compete à SEMA̶ Sec. de estado de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos ̶ a preservação, de modo permanente, dos buritizeiros e as juçareiras.
Dentre as orientações para a APA da Baixada Maranhense está determinado que
poderão ser desenvolvidas atividades múltiplas desde que obedeçam aos critérios de
conservação, racionalidade e segurança (controle), excetuando-se a caça e pesca predatória,
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uso abusivo e indiscriminado de adubos e defensivos agrícolas que possam comprometer os
recursos hídricos e o solo e sem a devida autorização dos órgãos competentes, bem como
desmatamentos e queimadas indiscriminadas ou sem controle, lançamento e disposição de
resíduos e efluentes domésticos, industriais e hospitalares, sem o devido tratamento, nos
sistemas hídricos naturais, criação extensiva e abusiva de gado bubalino, principalmente nos
campos naturais e em áreas de bacias lacustres, além de outras atividades que vierem
provocar alterações ou causarem impactos ambientais (Lei 11.900/1991, BRASIL, 1991).
Essas medidas se justificam por causa da ocorrência de complexa interface de
ecossistemas na APA, incluindo manguezais, babaçuais, campos abertos e inundáveis, uma
série de bacias lacustres em sistema de “rosário”, um conjunto estuarino e lagunar e matas
ciliares – todos abrigando rica e complexa fauna e flora aquática e terrestre, com destaque à
ictiofauna (peixes), à avifauna (aves) migratória e permanente, principalmente na Sub-Área
do Baixo Mearim-Grajaú, e representa o mais extensivo refúgio às aves migratórias do
Nordeste Brasileiro e que abriga populações significativas de várias espécies aquáticas,
incluindo uma série de espécies raras (Lei 11.900/1991, BRASIL, 1991). A APA da Baixada
Maranhense tem por objetivo a preservação do peixe-boi (Trichechus manatus), no Baixo
Mearim, espécie ameaçada de extinção, local e regional e das constantes trocas de massa e
energia entre os sistemas hídrico, lacustre e estuarino por influência dos efeitos das marés
entre a baía de São Marcos e os estuários do Baixo Mearim-Pindaré, de fundamental
importância à estrutura e dinâmica do trofismo aquático.
Outrossim é a grande preocupação com as atividades predatórias de caça e pesca,
criação extensiva de bubalinos nos campos naturais, bem como a mortandade de peixes nos
lagos e lagoas, devido alterações nos padrões de qualidade físico-química-biológica da água,
provocadas por colmatagem das bacias em função dos desmatamentos e queimadas
indiscriminados; considerando que nessa Região localiza-se o maior conjunto de bacias
lacustres naturais do Nordeste Brasileiro, onde se destacam os lagos: Açú, Verde, Carnaúba,
Jatobá, Palmeiral, Santo Antônio, Enseadinha (Mearim-Grajaú), Penalva, Viana, Cajari,
Capivari, Formoso (Pindaré) e uma centena de outros lagos e lagoas de importância
ecológica. A criação da APA também leva em consideração que aqueles lagos e lagoas,
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juntamente com os rios e estuários da região representam fonte de alimento e trabalho às
populações mais carentes ou de baixa renda do interior maranhense – além do valor
paisagístico, ecológico e cultural. Por último, em diversas áreas da Baixada, a convenção 169
(Decreto 10.088/2019) protege as terras tradicionalmente ocupadas por comunidades
indígenas.
Contexto socioeconômico do setor agropecuário a nível microregional para
planejamento dos arranjos produtivos
A Baixada Maranhense é responsável por 5,05% do PIB da Maranhão que é de R$
89,5 bilhões (IBGE, 2017), o que gera impostos líquidos de 234 milhões para o Estado. Desta
participação a atividade agropecuária da Baixada Maranhense corresponde a R$589 milhões,
que é 14,74% do PIB da Baixada. Enquanto a atividade industrial participa com 5,54% do
PIB da Baixada. Já Agricultura, defesa, seguridade social, educação e saúde públicas
correspondem a 46,31% e Serviços participam com 33, 42% do PIB da Baixada Maranhense.
As cidades diretamente atendidas pelo IFMA Viana, que são Matinha, Penalva, Cajari
e Viana juntas contribuem com 20,11% do PIB da Baixada Maranhense (IBGE, 2017), nessas
cidades a atividade agropecuária tem grande importância na economia e são o principal
potencial de aporte e melhoria das condições de vida e economia dessas cidades. Cajari, por
exemplo, a atividade agropecuária é responsável por 20% do PIB da cidade. Por isso, o
investimento em educação profissional agropecuária é o principal alternativa de melhoria da
economia da região de inserção do IFMA Viana. A população tem traços rurais embora uma
parcela expressiva viva em centros urbanos dos municípios, característica atribuída a prática
da pesca, da agricultura e da pecuária como modos de subsistência nas imediações dos
aglomerados urbanos (FARIAS FILHO, 2013).
Cabe observar que grandes partes dos alimentos comercializados na região são
originários de outros estados. No entanto, muitos desses produtos podem ser produzidos na
região, especialmente devido às condições propícias para frutas tropicais e diversas
hortícolas, haja vista as atividades já realizadas na região: pecuária (bovinocultura e
bubalinocultura de leite e corte); suinocultura, apicultura e meliponicultura; piscicultura e
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pesca artesanal; agricultura (mandioca, arroz, milho); extrativismo vegetal (babaçu, buriti,
carnaúba, bacaba, pequi, junco e bacuri) além de turismo (REIS, 2008).
A produção agrícola da Baixada centra-se, predominantemente no cultivo de arroz,
milho, mandioca e feihão caupi, e se beneficia do sistema de cultivo em vazante nos campos
inundáveis com arroz, o que tem gerado conflitos dos agricultores, pescadores e criadores de
gado. Neste contexto, os conflitos dos agricultores com os pescadores advém do fato de que
os agricultores inserem cercas com arame farpado para evitar a entrada de animais nas áreas
de cultivo, e palhada, abandonada produzida pelo arroz flutua no período chuvoso e dificulta
a pescaria, além de danificar as redes (FARIAS FILHO, 2013).
2.3 Demandas regionais da educação profissional na área de recursos naturais

Um dos principais fatores que dificultam um excelente desempenho da agricultura
em diversas localidades é a carência de pessoal técnico especializado. Para Viana e região
significam técnicos que conciliam a melhoria na qualidade de vida da população local, o
desenvolvimento econômico e a conservação do meio ambiente, por meio da identificação e
a disseminação de alternativas economicamente viáveis, ambientalmente corretas e
socialmente justas principalmente, por meio da busca de meios alternativos de produção,
pela diversificação das espécies cultivadas e pelo melhor aproveitamento dos recursos
(PORRO, 2009, IFMA, 2019). Cabe lembrar que a maior parte dos hotifrutigranejeiros da
região são trazidos de outros estados, por isso existe a necessidade em diversificar e qualificar
a produção de alimentos da região.
Para garantir um bom desempenho no setor agropecuário e estabilidade em
longo prazo, não há alternativa que não contemple investimentos em pesquisa, ensino e
tecnologia. Nesse sentido, justifica-se a necessidade da implantação do Curso Técnico em
Agricultura., especialmente considerando a carência e a potencialidade de toda a Baixada
Maranhense, mas especialmente a região de Campos e Lago, por reunir condições ambientais
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favoráveis a agricultura e aquicultura ̶

regularidade climática e de radiação solar,

temperatura alta com pequena amplitude, em particular sob sistemas integrados.
A Baixada Maranhense por suas características socio-econômicas mostra grande
aptidão para os sistemas integrados agrosilvopastoris, agroflorestais aliados ao extrativismo,
pesca e aquicultura, especialmente pela característica de ocorrência de pequenas
propriedades (PORRO, 2009; FARIAS FILHO, 2013; CENSOAGRO- IBGE, 2017). Nesse
contexto, distintos sistemas de policultivo e manejo integrado de recursos naturais se
adequam melhor às condições e enquadramento ambiental da região (Área de Proteção
Ambiental).
O notável desempenho da aquicultura na Comunidade Itans, Matinha, MA
corroboram a necessidade do trabalho cooperativo pelo exitoso exemplo que representam,
pelos benefícios que a articulação entre diferentes segmentos permite, por ser um princípio
norteador da educação profissional e um importante valor (cooperação) do IFMA. Nesse
sentido, para melhoria da distribuição de renda no contexto rural da região de inserção do
IFMA Viana, demanda-se qualificação para melhoria da formalização dos contratos de
trabalho e investimento em sistemas integrados de produção em aquicultura, agricultura e
pecuária, por esses se mostrarem os mais viáveis e eficazes na garantia de segurança
alimentar, diversificação de produtos e redução da vulnerabilidade econômica dos
envolvidos (produtores e técnicos egressos do IFMA Viana), tal como se mostra em outras
localidades maranhenses o exemplo do Sistema Integrado para Produção de Alimentos
"Sisteminha Embrapa"(GOMES et al., 2018, SINIMBU, 2019). O sisteminha consiste em
um tanque de piscicultura de 5000L de recirculação de água, construído artesanalmente,
galinheiro, minhocário, hidroponia, abrigo para compostagem, além de uma horta periférica
e capacidade de produção de 25 quilos de tilápia em 3 ciclos por ano.
É premente a necessidade de técnicos em agropecuária na região para incentivar e
prestar assistência técnica especializada. Considerando apenas os dados de Viana, MA do
último Censo Agropecuário [2017]. Dos cerca de 2700 estabelecimentos agropecuários da
região, apenas 73 recebiam assistência técnica, 28 faziam adubação em suas plantações, só
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172 acessavam algum tipo de financiamento agrícola e 29 utilizavam sistema de irrigação. O
CensoAgro ainda mostrou que poucos plantam. Cerca de 60% possuem mais de 50 pés de
macaxeira e milho, só cerca de 20% tem mais de 50 pés de arroz e no máximo 3% possuem
mais

de 50 pés de melancia, feijão fradinho, feijão verde, abóbora, banana e cajú, para

nomear as mais plantadas. Aliado a isso, está a carência de instituições públicas de ensino
médio. Embora hajam 94 escolas de ensino fundamental (E.F.) para 9144 estudantes em
Viana, há apenas 5 escolas de ensino médio para receber esse contigente nos anos vindouros.
A quantidade de concluintes do 9ª ano (849 estudantes) do E.F. é superior (cerca de 100
matrículas) a quantidade de iniciantes no ensino médio em 2018 nos três municípios Viana,
Matinha e Penalva, além de ser crescente, isto é as turmas dos anos mais jovens estão mais
numerosas, 7º ano (1045 estudantes) e de 6º ano (1188 estudantes) por exemplo em Viana,
MA (Censo Escolar- IBGE, 2018).O IFMA tem intuito de colaborar com o desenvolvimento
local e regional por meio de ofertas de cursos técnicos, tecnológicos e profissionalizantes,
que visem à consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais,
identificados com base no mapeamento das potencialidades de cada região (BRASIL, 2008;
IFMA, 2019) e como parte de sua missão exige - se da educação profissional e tecnológica
atender de forma efetiva às necessidades sociais e econômicas nas diferentes regiões do país
de acordo com a vocação regional a fim de atender as demandas concretas dos setores
produtivos. Aliado a isso, o IFMA também entende que deve prevalecer o sentido
estruturante da educação formal e de sua relação com o trabalho, na perspectiva do
desenvolvimento humano crítico e emancipado. Como indicador para o desenvolvimento
socio-econômico do Estado, o IFMA determinou a taxa de inserção dos egressos no mundo
do trabalho como indicador de eficiência (Plano de Desenvolvimento Institucional 20192023, IFMA, 2019), por isso que as medidas de incentivo a autonomia e estabilidade de renda
na produção agropecuária diversificada promovem a emancipação dos estudantes egressos
da área de recursos naturais do Campus Viana e representam uma ação concreta da educação
profissional no desenvolvimento socio-econômico do Estado.
Desse modo, justifica-se a criação do Curso Técnico em Agricultura, assim como
planejam-se Cursos superiores que qualifiquem e dêm suporte para formação do "cidadão
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trabalhador para além da inserção no mercado de trabalho, com um entendimento do
processo, como um todo, e de sua condição de trabalhador e cidadão, cônscio de seus direitos
e deveres"(IFMA, 2019). Além de oportunizando à comunidade trabalhadora e escolar,
inclusive com necessidades especiais, uma verticalização do ensino a partir de cursos
adequados à realidade da produção regional, considerando os arranjos socioprodutivos da
Baixada Maranhense.

3. OBJETIVOS DO CURSO

3.1. Objetivo Geral

O Curso Técnico em Agricultura integrado ao ensino médio, tem como objetivo
geral formar de cidadãos técnico, político e eticamente responsáveis, dotados de capacidade
crítica, autonomia intelectual, emancipados aptos a atuar com competência empreendedora
(conhecimentos, habilidades e valores) na gestão da organização da produção agrícola e
agroindustrial e preparação científica com aptidão para utilizar diferentes tecnologias
relativas à agricultura, buscando a autossustentabilidade dos sistemas agrícolas nos diferentes
níveis, em harmonia com o meio ambiente; permitindo sua atuação individual ou trabalhos
em grupos multidisciplinares, tendo como foco os arranjos produtivos locais, a agricultura
familiar e a sustentabilidade, para o desenvolvimento econômico regional.
3.2. Objetivos Específicos

● Contribuir para a formação crítica e ética frente às inovações tecnológicas, avaliando
seu impacto no desenvolvimento e na construção da sociedade;
● Estabelecer relações entre o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia e suas
implicações para a educação profissional e tecnológica, além de comprometer-se com
a formação humana, buscando responder às necessidades do mundo do trabalho;
● Possibilitar reflexões acerca dos fundamentos científico-tecnológicos da formação
técnica, relacionando teoria e prática nas diversas áreas do saber;
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● Proporcionar o desenvolvimento pessoal e profissional através do conhecimento
científico, tecnológico e cultural, considerando os aspectos humanos, econômicos e
sociais;
● Compreender as organizações, considerando as relações socioculturais e econômicas,
a partir dos arranjos produtivos locais;
●

Habilitar profissional com perfil criativo, inovador, competente, atualizado e com
espírito empreendedor;

● Assessorar e/ou gerir processos nas áreas de pessoas, marketing, operações,
produção, finanças nas organizações;
● Criar parcerias com empresas produtivas, a fim de facilitar a atualização constante
dos
● articular conhecimentos teóricos e práticos que culminem na sustentabilidade e
melhoria nas relações entre o homem e o meio ambiente.

4. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

De acordo com o que estabelece o artigo 19 da Resolução CONSUP/IFMA Nº
14/2014, o acesso ao Curso Técnico em Agricultura na forma integrada ao ensino médio do
Campus Viana do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão será
realizado através de processo seletivo para estudantes portadores do certificado de conclusão
do ensino fundamental, emitido por instituição pública ou privada devidamente legalizada
e/ou transferências de outros Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, desde
que a transferência atenda aos requisitos legais, estabelecidos no regimento interno.
O ingresso do estudante dar-se-á por meio de processo seletivo a ser divulgado por
edital publicado na imprensa oficial e no sítio da instituição, com indicação dos requisitos,
condições e sistemática do processo, além do número de vagas oferecidas. O estudante
somente poderá ingressar no curso se apresentar o certificado ou documento equivalente de
conclusão do Ensino Fundamental, no ato da matrícula.
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Tanto a Constituição Federal, quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei n° 9.394/1996) orientam que o ensino será ministrado com base na "igualdade
de condições para o acesso e a permanência na escola" (LDB, Art. 3º, Inciso I). Nesse sentido,
o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA, por intermédio
dos seus órgãos colegiados, define estratégias específicas de seleção dos seus estudantes pelo
sistema de cotas, de sorte a contemplar as situações diferenciadas, até mesmo como uma
forma de equalizar as oportunidades de ingresso àqueles que, sem a definição de cotas
específicas, teriam dificuldades em garantir os seus direitos de ingresso nos cursos em
questão.

5. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

O Técnico em Agricultura é o profissional que viabiliza soluções tecnológicas
competitivas para o desenvolvimento de negócios na agricultura, a partir do domínio dos
processos de produção e transformação da matéria prima vegetal e manejo conservacionista
do solo e atenção ao recurso humano, demonstrando a utilização responsável no manejo dos
recursos naturais, adotando uma postura crítico-reflexiva e empreendedora. Ao concluir o
curso, o discente terá adquirido competências profissionais que o qualifiquem a exercer as
seguintes funções, entre outras:
● Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção vegetal sustentável, propagando
espécies vegetais.
● Elaborar, executar e monitorar projetos agrícolas.
● Manejar o solo e a água mediante práticas conservacionistas.
● Planejar e implantar sistemas de irrigação e drenagem.
● Promover o manejo integrado de pragas, doenças e plantas espontâneas.
● Planejar e fazer a gestão e o controle da produção.
● Supervisionar a colheita e pós-colheita das principais culturas
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● Identificar e aplicar técnicas mercadológicas para distribuição e comercialização de
produtos.
● Elaborar laudos, perícias, pareceres, relatórios e projetos.
● Administrar a propriedade agrícola.
● Operar máquinas e implementos agrícolas.
● Compor equipes de pesquisas e inovações tecnológicas na área agrícola.
● Auxiliar na interpretação de informações, dados e relatórios técnicos.
● Auxiliar na implantação e gerenciamento de sistemas de controle de qualidade na
produção agrícola.
● Atuar em atividades de extensão e associativismo.
● Possuir postura empreendedora que auxilie o desenvolvimento do mercado agrícola.

O técnico em Agricultura deve conhecer e respeitar os princípios éticos que regem a
sociedade, bem como facilitar o acesso e a disseminação do conhecimento e ter uma visão
humanística crítica e consistente sobre o impacto de sua atuação profissional na sociedade.
Quanto às possibilidades de atuação do profissional, o técnico em Agricultura poderá atuar,
dentre outros, em propriedades rurais, empresas de consultoria agrícola, instituições de
assistência técnica, extensão rural e pesquisa, comércio do agronegócio, indústrias de
insumos agropecuários, cooperativas e associações rurais, empreendimento próprio como
profissional autônomo,.

6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

A organização curricular do Curso Técnico em Agricultura integrado ao Ensino
Médio, considera a autonomia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão – IFMA para a criação de cursos, conforme a Lei 11.892/2008. Observa as
determinações legais presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
9.394/96, a Resolução CNE/CEB nº 3/2008 que dispõe sobre a instituição e implantação do
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, a Resolução CNE/CEB nº 4/2012
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que define a nova versão do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, a
Resolução CNE/CEB nº 1/2014 - que atualiza e define novos critérios para a composição do
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, a Resolução CNE/CEB nº 06/2012- que define as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
através do Parecer CNE/CEB nº 11/2012, na Resolução CONSUP/IFMA nº 14/2014 que
aprova as Normas Gerais da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a Resolução
CONSUP/IFMA nº 042/2016 que aprova a Política de Estágio e Egresso do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; a Resolução CONSUP/IFMA nº 122/2016,
dispõe acerca das normas de Estágio Supervisionado para Cursos da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio de Graduação do IFMA, a Resolução CONSUP/IFMA nº 105/2019
que dispõe sobre as Diretrizes Institucionais para os Cursos Técnicos Integrados ao ensino
médio no IFMA e a Resolução CONSUP/IFMA nº 114/2019 que dispõe sobre as Normas de
Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem dos Cursos Técnicos do IFMA.
A proposta pedagógica do curso Técnico em Agricultura compreende o processo de
aprendizagem, a partir da indissociabilidade entre teoria e prática; o trabalho assumido como
princípio educativo, tendo sua integração com a ciência, a tecnologia e a cultura como base
da proposta político-pedagógica e do desenvolvimento curricular” (BRASIL, 2012), nesse
sentido a atividade prática constitui-se como ponto de partida para a construção de conceitos,
uma vez que é através do trabalho que homens e mulheres se humanizam, criam, recriam e
constroem suas consciências. Portanto, o trabalho aqui é entendido como fundamental para
a vida humana, formador e não o trabalho alienante e redutor do ser humano.
Outro princípio a ser ressaltado é a “[...] contextualização, flexibilidade e
interdisciplinaridade na utilização de estratégias educacionais favoráveis à compreensão de
significados e à integração entre a teoria e a vivência da prática profissional [...]” (BRASIL,
2012b).
Estando o currículo alicerçado no trabalho como atividade formadora e
emancipadora, na a adoção de estratégias educativas que encaminhem para articulação dos
conhecimentos teóricos e práticos, essenciais para a construção dos conhecimentos, bem
como a interdisciplinaridade entre os componentes curriculares, serão adotadas durante todo
o curso práticas que consolidem os princípio aqui apresentados.
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A aprendizagem ocorre quando os estudantes conseguem ter uma mudança de
perspectiva entre o conhecimento que se tinha e aquilo que eles passam a saber depois do
aprendizado. Sendo assim, não se trata de memorizar e sim construir relações entre o que se
sabe (conhecimentos prévios) e aquilo que se tem a aprender. Portanto, a aprendizagem
acontece nas relações estabelecidas com o conhecimento, com os outros e com quem ensina.
Além disso, precisa ter aplicação, seja direta ou indireta (RODRIGUES, 2014).
O currículo também se baseia no princípio de reconhecimento dos sujeitos e suas
diversidades, bem como no reconhecimento das identidades de gênero e étnico-raciais, dos
povos indígenas, quilombolas e populações do campo. Desse modo, cabe observar as
determinações legais na Lei 11.645/2008 que altera a LDB e inclui como obrigatoriedade, a
inserção no currículo:
a) Da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, ministrada em
especial nas disciplinas de Artes, de Língua Portuguesa e História que visa à construção de
um ambiente escolar favorável contribuindo de forma mais sistemática para o enfrentamento
do racismo, em suas articulações com as desigualdades de gênero, renda, orientação sexual,
existência de deficiência, entre outras. Como ponto central na organização curricular, temos:
a valorização da cultura e da história africana, afro-brasileira e indígena; o estimulo para o
reconhecimento e a valorização de outras perspectivas, conhecimentos, histórias e culturas
inseridos no currículo e nas práticas pedagógicas. Os conteúdos envolvendo as temáticas, ora
apresentados, não se constituem em novas áreas de conhecimento, ao contrário, eles
perpassam todas as disciplinas, integradas ao currículo através da transversalidade, pois estão
presentes de diversas formas na vida cotidiana e serão relacionados e contextualizados nas
diferentes áreas.
b) Da inserção de conteúdos relativos a Direitos Humanos e prevenção de
violência, tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e
do Adolescente), observada a produção e distribuição de material didático adequado.
(Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014), observando-se o que segue:
A educação em direitos humanos como um dos eixos norteadores de todo o currículo
e inserida na parte diversificada do mesmo, não deverá ser tratada como uma disciplina,
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sendo responsabilidade de todas as áreas de conhecimento de forma a conduzir à
emancipação das pessoas, a criticidade e que repudie todas as formas de violência.
c) Da inclusão dos princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental de
forma integrada aos conteúdos obrigatórios (Lei 12.608/2012). Em atendimento do
disposto na Lei 12.608/2012 optou-se pela inclusão dos princípios da proteção e defesa civil
e a educação ambiental de forma transversal aos conteúdos obrigatórios em formato de
propostas de atividades/ação;
d) Da Exibição de Filmes de produção nacional (Lei nº 13.006, de 2014)
Atendendo ao disposto na Lei nº 13.006, de 2014, os docentes e/ou a equipe
pedagógica, obrigatoriamente, realizarão atividades que envolvam a exibição de filmes de
produção nacional respeitando-se o quantitativo mínimo de horas previstas na Lei (2 horas
mensais);
e) Da Inclusão da educação alimentar e nutricional entre os temas transversais de
que trata o Art.26 da LDB nº 9394/96, conforme disposto no § 9ºA;
f) Da Inclusão da educação ambiental conforme determina as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Ambiental (Resolução CNE/CP nº2/2012) com
abordagem curricular integrada e transversal perpassando todo o curso, relacionando a
dimensão ambiental à justiça social, aos direitos humanos, à saúde, ao trabalho, ao consumo.
A proposta curricular do curso está pautada na perspectiva do currículo integrado que
exige uma ruptura com a hierarquia dos conteúdos, partindo das áreas do conhecimento,
relacionando a formação geral com a especificidade da formação. Embora organizado de
forma integrada, a proposta curricular possibilita a identificação da carga horária das partes
de Formação Geral, Diversificada e Formação Profissional.
O curso Técnico em Agricultura Integrado ao Ensino Médio será desenvolvido de
forma presencial, organizado no desenho curricular em séries anuais. Apresenta uma
organização curricular flexível, possibilitando a educação continuada e permitindo ao
estudante acompanhar as mudanças de forma autônoma e crítica.

Seus componentes

curriculares estão organizados em 3 (três) anos, correspondendo cada 1 (um) ano a uma série,
sendo 6 (seis) horas-aula diárias, mais duas horas-aulas semanais no contra turno (Educação
Física nas três séries), totalizando 32 horas semanais.
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A Matriz Curricular encontra-se organizada em hora/aula de 50 minutos para todos
os componentes curriculares que, constituem-se na formação geral e parte diversificada com
(2.880 horas/aulas) e formação profissional com (960 horas/aulas), totalizando 3.840
horas/aulas o que garante o mínimo de 3.200 horas relógio ao final do curso. Cada série
será desenvolvida em no mínimo, 200 dias letivos. Considerando que na Educação
Profissional não é possível conhecer a realidade somente a partir dos conhecimentos
específicos, a relação com a formação geral e a parte diversificada é fator imprescindível no
contexto da formação técnica. Assim, os componentes curriculares da formação geral e
formação profissional integram-se de forma a constituir uma só proposta que visa a formação
integral do educando.
O curso também deverá estimular a participação do aluno em projetos de pesquisa
e/ou extensão, bem como em congressos, seminários e workshops, visitas técnicas, atividades
em equipe, defesa e apresentação de seminários entre outros. Há ainda o fomento ao
desenvolvimento e defesa de planos e atividades como programas de monitoria,
aprimoramento discente na busca constante pela junção da teoria e prática no processo de
ensino-aprendizagem.

6.1. Prática profissional integrada

A Resolução CONSU/IFMA nº 105, de 01 de novembro de 2019 define a Prática
Profissional Integrada (PPI) como uma metodologia de trabalho prevista do Projeto
Pedagógico do Curso que se destina a promover a articulação entre os conhecimentos
trabalhados nos diferentes componentes curriculares, propiciando a flexibilização curricular
e a ampliação do diálogo entre as diferentes áreas de formação.
Dessa forma, a PPI é uma atividade interdisciplinar que tanto pode integrar a carga
horária dos diversos componentes curriculares ou se constituir em componente curricular
específico.
Nesse contexto, a PPI do Curso Técnico em Agricultura do Campus Viana, em sintonia com
a Resolução CONSUP/IFMA nº 105/2019, será desenvolvida por intermédio de Projeto
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Integrador, buscando o desenvolvimento de competências e habilidades dos educandos
através da integração com os conteúdos dos componentes curriculares da matriz do curso,
bem como dos conhecimentos advindos da comunidade.
O Projeto Integrador assume um caráter interdisciplinar cuja missão tem significância
na articulação teoria-prática, possibilitando a interlocução entre as áreas de conhecimento
estudadas no curso e o exercício profissional, propiciando o contato do educando com os
itinerários formativos, estimulando assim uma melhor compreensão e atuação
transformadora da realidade na qual está inserido.
Os projetos integradores se enquadram na perspectiva conceitual assinalada no Art.
6º da Resolução/CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012, segundo o qual o currículo é uma
proposta de ação educativa constituída pela seleção de conhecimentos construídos pela
sociedade, expressando-se por práticas escolares que se desdobram em torno de
conhecimentos relevantes e pertinentes, permeadas pelas relações sociais, articulando
vivências e saberes dos estudantes e contribuindo para o desenvolvimento de suas identidades
e condições cognitivas e socioafetivas. (BRASIL, 2012) e também no Art. 14, Inciso VIII,
da mesma resolução, o qual orienta que os componentes curriculares que integram as áreas
de conhecimento podem ser tratados como disciplinas, sempre de forma integrada, ou como
unidades de estudos, módulos, atividades, práticas e projetos contextualizados e
interdisciplinares ou diversamente articuladores de saberes, desenvolvimento transversal de
temas ou outras formas de organização (BRASIL, 2012).
O projeto integrador dentro do Curso Técnico em Agricultura é uma atividade
interdisciplinar que visa proporcionar ao educando uma visão crítica e integrada aos
conhecimentos adquiridos durante o Curso, de forma a despertar seu espírito pesquisador,
extensionista, inovador, critico, empreendedor, inovador e criativo, possibilitando-o
apresentar soluções para problemas eventualmente encontrados durante sua experiência de
contato com o mundo do trabalho e despertar sua autonomia, proatividade, criatividade e sua
responsabilidade ética, socioambiental e respeito aos direitos humanos.
O desenvolvimento do projeto será em duas etapas distintas: Projeto Integrador I no
segundo ano, mediante elaboração do pré-projeto e plano de ação ou de intervenção; já no
terceiro ano será desenvolvido o Projeto Integrador II, mediante a realização do relatório
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final ou artigo. O resultado final deverá ser apresentado em Seminário organizado ao final
do Curso, podendo também ser livremente apresentado em um dos eventos previsto no
calendário do Campus.
O Projeto Integrador poderá ser realizado individualmente, apenas de forma
excepcional, ou em grupo de no mínimo 3 e no máximo cinco alunos, mantendo o (s) mesmo
(s) aluno (s) durante o desenvolvimento de todo o Projeto Integrador. A Coordenação do
Curso designará um Professor Coordenador do Projeto, o qual terá a missão de dar os
encaminhamentos iniciais e acompanhar o desenvolvimento dos alunos durante o processo.
As orientações ficarão a cargo de docentes indicados pela Coordenação do Curso de acordo
com as áreas profissionais específicas. A apresentação da pesquisa seguirá os padrões
definidos pela Coordenação do Curso ou do Projeto, utilizando a norma ABNT NBR 15287
para Elaboração e Apresentação de Projetos.
Os projetos integradores têm como objetivo principal proporcionar a integração entre
as diversas áreas de conhecimento que são específicas do curso e a vivência da prática das
organizações sob o prisma da gestão, visando a promoção do desenvolvimento de
competências, habilidades, atitudes e valores necessárias para que o desempenho das
atividades requeridas ocorra de maneira eficaz e eficiente. Nesse interim, o contato dos
alunos com o ambiente de trabalho, em primeiro plano, se dará a partir do projeto integrador,
em sintonia com a articulação dos conhecimentos trabalhados ao longo do Curso.
De forma mais específica o Projeto Integrador tem desdobramentos que visam
reforçar a prática pedagógica, buscando:
a) Contextualizar com o mundo do trabalho;
b) Legitimar os conceitos face às práticas profissionais;
c) Oportunizar reflexão sobre as competências em desenvolvimento;
d) Desenvolver habilidades de pesquisa e interpretação de dados e informações;
e) Despertar o senso prático e o interesse pela pesquisa no exercício profissional para
a resoluções de problemas;
f) Promover integração e cooperação técnica entre o IFMA – Campus Viana e o
mundo do trabalho;
g) Incentivar a criatividade e os talentos pessoais e profissionais;
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h) Identificar oportunidades de negócios e novas alternativas para a área agrícola;
i) Integrar os conhecimentos dos alunos e a aplicação no trabalho;
j) Desenvolver atividades visando a responsabilidade social e ambiental.
l) Solucionar uma questão problemática no mundo do trabalho, sócio-histórico,
econômico-cultural ou familiar.

Considerando a Resolução CONSUP/IFMA nº 114/2019, a avaliação será através da
aplicação de instrumentos pertinentes às características dos projetos e desenvolvimento das
respectivas disciplinas: pesquisas, estudos de caso, desenvolvimento de projetos de
intervenção, simulação na implementação de projetos, estudos técnicos etc., que serão
acompanhados pela Coordenação do Curso, pela Coordenação do projeto e professores
orientadores.
Na avaliação não pode ser deixado de observar também o que rege a Resolução
CNE/CEB nº 6/2012, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, especialmente o que está contido no seu Art. 21:

A prática profissional, prevista na organização curricular do curso, deve estar
continuamente relacionada aos seus fundamentos científicos e tecnológicos,
orientada pela pesquisa como princípio pedagógico que possibilita ao educando
enfrentar o desafio do desenvolvimento da aprendizagem permanente, integra as
cargas horárias mínimas de cada habilitação profissional de técnicos e
correspondentes etapas de qualificação e de especialização profissional técnica de
nível médio (BRASIL, 2012).

A Resolução referenda o que já foi colocado como objetivo do Projeto Integrador, conforme
dispõe o § 1º do mesmo Art. 21:

A prática na Educação Profissional compreende diferentes situações de vivência,
aprendizagem e trabalho, como experimentos e atividades específicas em
ambientes especiais tais como laboratórios, oficinas, empresas pedagógicas, ateliês
e outros, bem como investigação sobre atividades profissionais, projetos de
pesquisa e/ou intervenção, visitas técnicas, simulações, observações e outras
(BRASIL, 2012).

Assim, a avaliação do Projeto Integrador visa compreender a maturação e articulação
do aluno entre o mundo do trabalho e os conhecimentos adquiridos durante o curso, bem
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como o aproveitamento dos conhecimentos e experiências anteriores ao seu ingresso na
Instituição.
A carga horária total para o Projeto Integrador I e II será de 80 horas, e se encontra
devidamente inserida na matriz curricular do Curso como um componente obrigatório do
segundo e terceiro ano, atendendo então as recomendações da Resolução CONSUP/IFMA nº
105/2019. A carga horária conta com a devida flexibilização para que o aluno tenha as
orientações devidas e ao mesmo tempo desenvolva as atividades pertinentes à pesquisa de
campo e construção do Projeto.
A Coordenação do Curso Técnico em Agricultura, juntamente com o Departamento
de Ensino – DE e a Diretoria de Desenvolvimento Educacional – DDE, definirão os prazos
para entrega dos Projetos ao final do Curso, divulgando as datas para entrega, estes projetos
deverão acompanhar os seguintes documentos:


Ficha de Identificação do(s) aluno(s), a ser preenchida pelos alunos que realizaram o
projeto e entregue à Coordenação do Curso ou professor designado.



Ficha de Avaliação do Aluno ou da Equipe de Trabalho, a ser preenchida pela
Coordenação do Curso ou do Projeto, juntamente com o Professor Orientador,
atribuindo nota ao Projeto Integrador para divulgação aos alunos e registro acadêmico
da avaliação.
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6.2 Matriz curricular

CURSO TÉCNICO EM AGRICULTURA NA FORMA INTEGRADA AO ENSINO
MÉDIO
CARGA HORÁRIA
1º ANO

3º ANO

C.H ANUAL

C.H
SEMANAL

C.H ANUAL

C.H
SEMANAL

C.H ANUAL

C.H

C.H
SEMANAL

COMPONENTES
CURRICULARES

2º ANO

TOTA
L

LINGUA PORTUGUESA

3

120

3

120

3

120

360

ARTE

2

80

2

80

1

40

200

INFORMÁTICA BÁSICA

2

80

-

-

-

-

80

EDUCAÇÃO FÍSICA

2

80

2

80

1

40

200

LINGUA INGLESA

2

80

2

80

2

80

240

MATEMÁTICA

3

120

3

120

3

120

360

FÍ SICA

2

80

2

80

2

80

240

QUÍMICA

2

80

2

80

2

80

240

BIOLOGIA

2

80

2

80

2

80

240

HISTÓRIA

2

80

2

80

2

80

240

GEOGRAFIA

2

80

2

80

2

80

240

FILOSOFIA

1

40

1

40

1

40

120

SOCIOLOGIA

1

40

1

40

1

40

120

METODOLOGIA DA PESQUISA
FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA
DO SOLO
DESENHO TÉCNICO E
CONSTRUÇÕES RURAIS
OLERICULTURA

1

40

40

1

40

40

2

80

80

2

80

80

ZOOTECNIA GERAL

1

40

40

CULTURAS ANUAIS
IRRIGAÇÃO E DRENAGEM

2

80

80

1

40

40

MANEJO INTEGRADO DE
PRAGAS, DOENÇAS E
PLANTAS DANINHAS
FERTILIDADE DO SOLO

2

80

80

1

40

40

PROJETO INTEGRADOR I

1

40

40
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EXTENSÃO RURAL

1

40

40

FORRAGICULTURA

1

40

40

SEGURANÇA DO TRABALHO
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

1
1

40
40

40
40

FRUTICULTURA

2

80

80

TOPOGRAFIA

1

40

40

ADMINISTRAÇÃO RURAL

1

40

40

TECNOLOGIA DE PRODUTOS
DE ORIGEM VEGETAL
PROJETO INTEGRADOR II

1

40

40

1

40

40

TOTAL DE HORAS
SEMANAIS

32

-

32

-

32

-

TOTAL DE HORAS ANUAIS

-

1280

-

1280

-

1280

-

TOTAL DA CARGA HORÁRIA DAS OBRIGATÓRIAS (AULAS DE 50 MINUTOS)
TOTAL DA CARGA HORÁRIA (CARGA HORÁRIA EM 60 MIN)
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6.3. Ementário

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA – 1º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 120 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●
●
●

Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para
sua vida;
Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de
comunicação;
Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais,
regionais e de registro;
Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação;
Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico,
social e político.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A língua portuguesa e suas transformações na sociedade atual: Leitura, escrita e a literatura;
Variação linguística: Norma culta, norma padrão e norma-não padrão;
Introdução à Literatura: O que é literatura (texto literário e gêneros literários);
Elementos da comunicação;
Funções da linguagem;
O oral e o escrito;
Gêneros textuais: o poema, o anúncio publicitário, a notícia, o verbete e o cartum;
Filmografia: “Narradores de Javé”;
A denotação e a conotação;
Figuras de linguagem: metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, antítese e paradoxo;
Normas linguísticas: Ortografia, Acentuação gráfica;
Informações implícitas: inferências, pressupostos e subentendidos;
O texto narrativo: finalidade, elementos estruturais e linguagem;
As crônicas dos viajantes: contextualização histórica da literatura de Informação;
Filmografia: “Desmundo”;
Gêneros textuais: crônica, conto e reportagem;
Texto e discurso: paráfrase e paródia;
Intertextualidade;
Interdiscursividade;
Polifonia;
Relação de significação entre as palavras: sinônimos, antônimos, hipônimos e hiperônimos, homônimos e parônimos;
Trovadorismo;
Humanismo;
O Barroco através de textos: Gregório de Mattos.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABAURRE, Maria Luiza; PONTARA, Marcela Nogueira; FADEL, Tatiana. Português: língua, literatura, produção
de texto: ensino médio. V. 1, 2, 3. 1. ed. – São Paulo: Moderna, 2005.
CEREJA, W.R.; MAGALHÃES, T.C. Português: Linguagens. Vol. 1. São Paulo: Atual, 1.999.
AMARAL, Emília; FERREIRA, Mauro; LEITE, Ricardo; ANTÔNIO, Severino. Novas Palavras: português: ensino
médio. V. único. 2 ed. – São Paulo: FTD, 2003.
BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 1999.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FARACO, C. A.; TEZZA, C. Oficina de texto. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.
FARIA, M. A. O jornal na sala de aula. 11. ed. São Paulo: Contexto, 2001. (Repensando a língua portuguesa.)
GARCEZ, L. H. do C. Técnica de redação: o que é preciso saber para bem escrever. São Paulo: Martins Fontes,
2002.
MAGALHÃES, M.; RODRIGUES, B. B.; CIULLA, A. (orgs.). Referenciação. São Paulo: Contexto, 2003. (Coleção
Clássicos da Linguística
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA – 2º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 120 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●

Compreender usando os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da
realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação;
Reconhecer a importância do patrimônio literário para a preservação da memória e da identidade nacional;
Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de
diferentes gêneros e tipos.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●

Interpretação de textos de diferentes gêneros;
Fato / Opinião;
Revisão das classes morfológicas;
Verbos: tempos do presente, do pretérito perfeito imperfeito, do futuro (todos do indicativo);
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Verbos: regulares, irregulares, abundantes, defectivos, anômalos;
Termos integrantes, essenciais e assessórios das orações;
Análise sintática: sujeito / predicado, transitividade dos verbos, pronome-objeto, adjunto adnominal / complemento
nominal, aposto / vocativo, tipos de predicado;
Vozes verbais;
O relato: diário pessoal: a presença da descrição e da dissertação;
O relato: relatório;
O texto narrativo;
Elementos da narrativa: A) Organização do enredo linear e do enredo não-linear. B) Discurso direto, indireto e
indireto-livre. C) Tipos de narrador. D) Personagens. E) Tempo cronológico e psicológico;
O texto dissertativo;
Tipos de parágrafos de introdução;
Dissertação expositiva e argumentativa;
Funções do pronome “se”;
Arcadismo;
Romantismo;
Realismo/Naturalismo;
Parnasianismo;
Simbolismo;
Literatura africana de Língua Portuguesa;
Literatura indígena.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABAURRE, Maria Luiza; PONTARA, Marcela Nogueira; FADEL, Tatiana. Português: língua, literatura, produção
de texto: ensino médio. V. 1, 2, 3. 1. ed. – São Paulo: Moderna, 2005.
CEREJA, W.R.; MAGALHÃES, T.C. Português: Linguagens. Vol. 1. São Paulo: Atual, 1.999.
AMARAL, Emília; FERREIRA, Mauro; LEITE, Ricardo; ANTÔNIO, Severino. Novas Palavras: português: ensino
médio. V. único. 2 ed. – São Paulo: FTD, 2003.
BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 1999.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FARACO, C. A.; TEZZA, C. Oficina de texto. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.
FARIA, M. A. O jornal na sala de aula. 11. ed. São Paulo: Contexto, 2001. (Repensando a língua portuguesa.)
GARCEZ, L. H. do C. Técnica de redação: o que é preciso saber para bem escrever. São Paulo: Martins Fontes,
2002.
MAGALHÃES, M.; RODRIGUES, B. B.; CIULLA, A. (orgs.). Referenciação. São Paulo: Contexto, 2003. (Coleção
Clássicos da Linguística.
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COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA – 3º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 120 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●
●
●

Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas;
Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos;
Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público alvo, pela análise dos procedimentos
argumentativos utilizados;
Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais como a
intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras;
Reconhecer a função e o impacto social da Literatura Moderna e Contemporânea no cotidiano.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Interpretação de textos de diferentes gêneros;
Fato / Opinião;
Concordância nominal / concordância verbal;
Oração subordinada: substantiva, adjetiva, adverbial;
Oração coordenada;
Literatura: Revoluções artísticas e literárias do século XX, Pré-Modernismo, Modernismo e Pós- Modernismo;
Literatura contemporânea;
Categorias da narrativa: personagem, espaço e enredo;
Construção da textualidade Identificação das palavras e ideias-chave em um texto;
Trabalho com os gêneros textuais: notícia, reportagem, carta argumentativa, artigo informativo, manuais técnicos;
Sintaxe de Regência;
Modos de citação do discurso alheio;
Normas para a produção de textos técnicos - Texto Dissertativo;
Delimitação do tema;
A linguagem dissertativa;
As características do texto dissertativo-argumentativo;
Tipos de introdução;
O desenvolvimento: Tipos de argumentação/ Continuidade e Coerência /Coesão textuais;
A redação no Enem;
Critérios de correção do Enem;
Critérios de avaliação de outros vestibulares;
Progressão;
A conclusão;
A carta dissertativa;
Estrutura e elementos da carta;
Estudo de gêneros representativos de correspondência oficial e comercial: ofício, memorando, circular, requerimento,
carta comercial.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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ABAURRE, Maria Luiza; PONTARA, Marcela Nogueira; FADEL, Tatiana. Português: língua, literatura, produção
de texto: ensino médio. V. 1, 2, 3. 1. ed. – São Paulo: Moderna, 2005.
CEREJA, W.R.; MAGALHÃES, T.C. Português: Linguagens. Vol. 1. São Paulo: Atual, 1.999.
AMARAL, Emília; FERREIRA, Mauro; LEITE, Ricardo; ANTÔNIO, Severino. Novas Palavras: português: ensino
médio. V. único. 2 ed. – São Paulo: FTD, 2003.
BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 1999.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FARACO, C. A.; TEZZA, C. Oficina de texto. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.
FARIA, M. A. O jornal na sala de aula. 11. ed. São Paulo: Contexto, 2001. (Repensando a língua portuguesa.)
GARCEZ, L. H. do C. Técnica de redação: o que é preciso saber para bem escrever. São Paulo: Martins Fontes,
2002.
MAGALHÃES, M.; RODRIGUES, B. B.; CIULLA, A. (orgs.). Referenciação. São Paulo: Contexto, 2003. (Coleção
Clássicos da Linguística).

COMPONENTE CURRICULAR: INFORMÁTICA BÁSICA – 1º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●

Conhecer os dispositivos de hardware;
Conhecer os sistemas operacionais e seus aplicativos;
Compreender o conceito de Internet, conhecer as formas básicas de acesso e navegação e os serviços por ela
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

1.

O QUE É O COMPUTADOR:
1.1. Parte física de um computador;
1.2. Tipos de computadores;
1.3. Componentes básicos do computador:
1.3.1. CPU – Unidade Central de Processamento;
1.3.2. Dispositivos de E/S (Entrada/Saída):
1.3.2.1. Teclados;
1.3.2.2. Monitores;
1.3.2.3. Mouses;
1.3.2.4. Impressoras;
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2.

3.

4.

1.3.2.5. Scanner.
1.3.3. Tipos de Memórias:
1.3.3.1. RAM e derivadas;
1.3.3.2. ROM e derivadas;
1.3.3.3. Magnética;
1.3.3.4. Óptica.
SOFTWARES:
2.1. Definição de Softwares;
2.2. Tipos de Softwares;
2.3. O que são Arquivos;
2.4. O que são Pastas.
SUÍTES DE ESCRITÓRIOS:
3.1. Microsoft Office:
3.1.1. Word (Editor de texto);
3.1.2. Excel (Planilha);
3.1.3. PowerPoint (Editor de apresentação).
3.2. WPS:
3.2.1. Writer (Editor de texto);
3.2.2. SpreasSheet (Planilha);
3.2.3. Apresentation (Editor de apresentação).
INTERNET:
4.1. Conceito;
4.2. Conectando–se a Internet:
4.2.1. Provedor de acesso;
4.2.2. Domínio;
4.2.3. Navegadores: Google Chrome, Internet Explorer e Mozilla Firefox;
4.3. Serviços da Internet:
4.3.1. World Wide web – WWW;
4.3.2. Correio eletrônico (e-mail).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BARRIVIERA, Rodolfo. Introdução à informática / Rodolfo Barriviera, Eder Diego de Oliveira. – Curitiba: livro Técnico,
2012.
SCHIAVONI, Marilene. Hardware / Marilene Schiavoni. – Curitiba: Editora do Livro Técnico, 2010.
OLSEN, Diogo Roberto. Sistemas operacionais / Diogo Roberto Olsen; Marcos Aurélio Pchek Laureano. – Curitiba:
Editora do Livro técnico, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
TELLES, Reynaldo. Descomplicando Windows 7 e Microsoft Office 2007 e 2010 para concursos / Reynaldo Telles. – 1.
ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
ANTÔNIO, João. Informática para concursos / João Antônio. – 4. ed. – Rio de Janeiro: Elsevier 2009.
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COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA – 1º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●

Reconhecer os símbolos, códigos e nomenclaturas da ciência e tecnologia;
Compreender os conhecimentos físicos e aplicá-los no no seu dia-a-dia.
Articular o conhecimento físico com conhecimentos de outras áreas do saber científico.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●
●

Cinemática Escalar: Movimento Uniforme;
Movimento Uniformemente Variado;
Queda dos Corpos;
Dinâmica: Força e Movimento;
Hidrostática.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MAXIMO, Antônio, ALVARENGA, Beatriz. Curso de Física, Vol. 1 – 1ªed. – São Paulo: Editora Scipione, 2011.
FUKE, Luiz Felipe, KAZUHITO Yamamoto. Física para o Ensino Médio, Vol. 1, 1ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
PARANÁ, Djalma Nunes da Silva. Física Série Novo Ensino Médio. Volume Único. Editora Ática. São Paulo. 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GASPAR, Alberto. Física Série Brasil – Ensino Médio. Volume Único. 1ª Ed. – Editora Ática. São Paulo. 2004.
GUALTER & ANDRE; Física para o Segundo Grau, Volume Único, Ed.: Saraiva. Terceira edição, 1998.
RAMALHO, NICOLAU E TOLEDO; Fundamentos de Física I (Mecânica), Ed.: Moderna, 9ª Edição, 2007.
COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA – 2º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS
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OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●

Estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras formas de expressão da cultura humana;
Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos. Utilizar representações simbólicas;
Comunicar-se com a linguagem física adequada.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●

Termologia;
Termometria e Termodinâmica;
Óptica geométrica: representação do caminho da luz;
Fenômenos ópticos: reflexão, Refração, Cores dos corpos, Dispersão da Luz.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MAXIMO, Antônio, ALVARENGA, Beatriz. Curso de Física, Vol. 1 – 1ªed. – São Paulo: Editora Scipione, 2011.
FUKE, Luiz Felipe, KAZUHITO Yamamoto. Física para o Ensino Médio, Vol. 1, 1ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
PARANÁ, Djalma Nunes da Silva. Física Série Novo Ensino Médio. Volume Único. Editora Ática. São Paulo. 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GASPAR, Alberto. Física Série Brasil – Ensino Médio. Volume Único. 1ª Ed. – Editora Ática. São Paulo. 2004.
GUALTER & ANDRE; Física para o Segundo Grau, Volume Único, Ed.: Saraiva. Terceira edição, 1998.
RAMALHO, NICOLAU E TOLEDO; Fundamentos de Física I (Mecânica), Ed.: Moderna, 9ª Edição, 2007.
COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA – 3º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●
●

Compreender a Física presente no mundo vivencial e nos equipamentos e procedimentos tecnológicos.
Dimensionar a capacidade crescente do homem propiciada pela tecnologia;
Construir situações-problema, identificando a situação física.
Utilizar modelos físicos relacionando situações.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
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●
●
●

Eletricidade;
Magnetismo;
Eletromagnetismo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MAXIMO, Antônio, ALVARENGA, Beatriz. Curso de Física, Vol. 1 – 1ªed. – São Paulo: Editora Scipione, 2011.
FUKE, Luiz Felipe, KAZUHITO Yamamoto. Física para o Ensino Médio, Vol. 1, 1ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
PARANÁ, Djalma Nunes da Silva. Física Série Novo Ensino Médio. Volume Único. Editora Ática. São Paulo. 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GASPAR, Alberto. Física Série Brasil – Ensino Médio. Volume Único. 1ª Ed. – Editora Ática. São Paulo. 2004.
GUALTER & ANDRE; Física para o Segundo Grau, Volume Único, Ed.: Saraiva. Terceira edição, 1998.
RAMALHO, NICOLAU E TOLEDO; Fundamentos de Física I (Mecânica), Ed.: Moderna, 9ª Edição, 2007.

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA - 1º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●
●

Compreender a formação e organização do espaço geográfico interpretando as diferentes escalas;
Perceber-se como integrante, dependente e agente transformador do ambiente;
Discutir os diferentes conceitos relacionados ao espaço geográfico (espaço, região, paisagem, lugar, território);
Compreender as características fisiográficas (geologia, solo, relevo, clima, hidrografia, vegetação) em diferentes
escalas (global, nacional, regional e local) relacionando-as ao espaço vivido do aluno (através de aulas de campo).

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●
●

Principais teorias acerca da origem e formação do planeta Terra: Teológica, Big Bang, Deriva continental e Tectônica
de placas, Estrutura geológica da Terra;
Cartografia: Primeiros mapas, Elementos de um mapa, Escala, Orientação, Pontos cardeais, colaterais e subcolaterais,
Cartas topográficas, Cartografia temática;
Formação e organização do espaço geográfico: conceitos relacionados ao espaço geográfico (espaço, região,
paisagem, lugar e território);
Localização dos continentes, Hemisférios, Brasil, Maranhão, Viana, Bairro, rua, casa do aluno/ Coordenadas
geográficas, Forma e movimentos da Terra: Translação e Rotação;
Tecnologias modernas aplicadas à cartografia; Sensoriamento remoto e Geoprocessamento;
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sistema de Posicionamento Global (GPS); Sistema de Informação Geográfica (SIG);
Planeta Terra;
Estruturas e formas do relevo;
Clima;
Solo;
Hidrografia;
Oceanografia;
Vegetação;
Impactos ambientais;
Filmografia: Documentário "Ilha das Flores", de Jorge Furtado, ano: 1989. / Documentário "Lixo extraordinário", de
Lucy Walker, ano: 2011.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LUCCI, Elian Alabi; BRANCO, Anselmo Lazaro; MENDONÇA, Cláudio. Território e sociedade no mundo
globalizado: Geografia geral e do Brasil. - vol. único. - São Paulo: Saraiva, 2010.
MOREIRA, João Carlos; SENE, Eustáquio de. Geografia: ensino médio. - vol. único. - São Paulo: Scipione, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FEITOSA, Antônio Cordeiro; TROVÃO, José Ribamar. Atlas escolar do Maranhão: espaço geo-histórico e cultural.
João Pessoa: Ed. Grafset, 2006.
HAESBAERT, Rogério; PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A nova desordem mundial. São Paulo: Editora
UNESP, 2011.
MARTINELLI, Marcelo. Mapas da geografia e cartografia temática. São Paulo: Contexto, 2003.

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA- 2º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●

Relacionar a construção dos vários conceitos da teoria espacial;
Compreender a importância da localização geográfica (pontos e regiões cardeais, colaterais e subcolaterais,
coordenadas geográficas, fusos horários, formato da Terra), para que o aluno tenha autonomia nas situações
relacionadas à mesma;
Utilizar tecnologias modernas (geotecnologias) aplicadas à cartografia (aulas de campo e em laboratório de
informática).

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
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BRASIL:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Processo histórico-geográfico de formação territorial, Ciclos econômicos coloniais;
Fisiografia: estrutura geológica, relevo, clima, solo, hidrografia, vegetação e domínios morfoclimáticos;
Unidades de conservação;
Questão ambiental;
Desenvolvimento capitalista desigual e combinado no país;
Geopolítica: Brasil - país emergente, potência regional (?);
Processo de industrialização e urbanização;
Questão agrária;
Economia contemporânea;
Matriz energética;
Formação, estrutura e dinâmica populacional;
Questões de gênero, étnica/raça e classe.
Filmografia: Documentário "Terra para Rose", de Tetê Moraes, ano: 1987. / Filme "Tapete Vermelho", de Luis
Alberto Pereira, ano: 2007. / Filme "Madame Satã", de Karim Aïnouz, ano: 2002. / Documentário "A negação do
Brasil", de Joel Zito Araújo, ano: 2000. / Filme "Quanto vale ou é por quilo?", de Sérgio Bianchi, ano: 2005. / Filme
"Bye Bye Brasil", de Cacá Diegues, ano: 1980. / Filme "Se segura, Malandro!", de Hugo Carvana, ano: 1978.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LUCCI, Elian Alabi; BRANCO, Anselmo Lazaro; MENDONÇA, Cláudio. Território e sociedade no mundo
globalizado: Geografia geral e do Brasil. - vol. único. - São Paulo: Saraiva, 2010.
MOREIRA, João Carlos; SENE, Eustáquio de. Geografia: ensino médio. - vol. único. - São Paulo: Scipione, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FEITOSA, Antônio Cordeiro; TROVÃO, José Ribamar. Atlas escolar do Maranhão: espaço geo-histórico e cultural.
João Pessoa: Ed. Grafset, 2006.
HAESBAERT, Rogério; PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A nova desordem mundial. São Paulo: Editora
UNESP, 2011.
MARTINELLI, Marcelo. Mapas da geografia e cartografia temática. São Paulo: Contexto, 2003.

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA - 3º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
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●

Expor, debatetendo e refletindo criticamente temas geográfico-estatísticos, ambientais, políticos, socioculturais e
histórico-econômicos do mundo moderno e contemporâneo.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Processo de desenvolvimento do capitalismo;
Processo de desenvolvimento do socialismo soviético;
Mundo bipolar: Guerra fria;
Mundo multipolar: Desenvolvimento X subdesenvolvimento; Potências Mundiais x BRICS (emergentes) X Tigres
Asiáticos;
Globalização;
Comércio;
Indústria;
O espaço urbano e o processo de modernização;
O espaço rural e o processo de modernização;
Demografia mundial: teorias, conceitos, políticas e desafios;
Maranhão: Regionalidades, Natureza, Economia e Sociedade;
Questões de gênero, étnica/raça e classe;
Filmografia: Documentário "Bandeiras verdes", de Murilo Santos, ano: (?) / Documentário "Nós que aqui estamos
por vós esperamos", de Marcelo Masagão, ano: 2006.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LUCCI, Elian Alabi; BRANCO, Anselmo Lazaro; MENDONÇA, Cláudio. Território e sociedade no mundo
globalizado: Geografia geral e do Brasil. - vol. único. - São Paulo: Saraiva, 2010.
MOREIRA, João Carlos; SENE, Eustáquio de. Geografia: ensino médio. - vol. único. - São Paulo: Scipione, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FEITOSA, Antônio Cordeiro; TROVÃO, José Ribamar. Atlas escolar do Maranhão: espaço geo-histórico e cultural.
João Pessoa: Ed. Grafset, 2006.
HAESBAERT, Rogério; PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A nova desordem mundial. São Paulo: Editora
UNESP, 2011.
MARTINELLI, Marcelo. Mapas da geografia e cartografia temática. São Paulo: Contexto, 2003.

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA - 1º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS
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OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●

Compreender a sociedade: sua gênese e transformação (e os múltiplos fatores que nela intervêm) como produtos da
ação humana; a si mesmo como agente social; e os processos sociais como orientadores da dinâmica dos diferentes
grupos de indivíduos.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Os conceitos de História, sua relevância e as fontes históricas;
O Egito Antigo: sociedade, cultura e religiosidade;
Antiguidade Clássica: Grécia e Roma;
O Feudalismo e as transformações nas relações sociais:
A sociedade feudal: a terra como instrumento de poder e a mentalidade medieval;
A crise do sistema Feudal e a origem do capitalismo: O renascimento comercial e urbano;
A expansão marítima-mercantil;
O Antigo Regime: mercantilismo, absolutismo e colonialismo;
Os Reinos Africanos (séculos XIII-XVI);
As civilizações da América Pré-Colombiana: Incas, Maias e Astecas;
Os povos indígenas da América Portuguesa pré-colonial: organização sócio-política;
Filmografia: Narradores de Javé (Direção: Eliane Caffé. 2004, 100 minutos) / Caramuru - A invenção do Brasil
(Direção: Guel Arraes. 2001, 85 minutos) / Desmundo (Direção Alain Fresnot. 2003, 101 minutos) / Jogo de Cena
(Direção: Eduardo Coutinho. 2007, 105 minutos) / Os Dez Mandamentos (Direção: Alexandre Avancini. 2016, 120
minutos).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALVES, Alexandre. OLIVEIRA, Letícia Fagundes de. Conexões com a História. 1 ed. São Paulo: Moderna, 2010.
ARRUDA, José Jobson de A; PILETTI, Nelson. Toda História: história geral e história do Brasil. São Paulo: Ática,
1999.
FIGUEIRA, Divalte Garcia. História: novo ensino médio. São Paulo: Ática, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MOTA, Myriam Becho; BRAICK, Patrícia. Ramos. História: das cavernas ao terceiro milênio. São Paulo: Moderna,
2001.
VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpolo. História para o ensino médio: História Geral e do Brasil. São Paulo:
Scipione, 2001.
REZENDE, Antônio Paulo; DIDIER, Maria Tereza. Rumos da História. São Paulo: Atual, 2001.

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA - 2º ANO
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CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●

Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação de espaços físicos e as relações da vida
humana com a paisagem, em seus desdobramentos político, sociais, culturais, econômicos e humanos.
Entender-se como parte da história com capacidade crítica para compreendê-la.
Posicionar-se criticamente sobre temas de grandes repercussões mundiais que fazem parte da nossa história.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A Reforma Protestante;
A Formação do Brasil Colonial: economia e sociedade;
A Sociedade Colonial do Maranhão e Grão-Pará;
A escravidão Negra e Indígena no Brasil Colonial (séculos XVI-XVIII);
A Revolução Industrial, A Revolução Francesa e a Revolução Americana;
O processo de independência da América espanhola e da América portuguesa;
Os desdobramentos das Revoluções Liberais e Revolução Industrial na Europa: nacionalismo e liberalismo no século
XIX;
O Brasil Imperial: sociedade, escravismo, revoltas e abolicionismo;
O Imperialismo;
Filmografia: O Homem que virou suco (Direção: João Batista de Andrade. 1981, 97 minutos) / Carlota Joaquina,
princesa do Brazil (Direção: Carla Camurati. 1995, 100 minutos) / Xica da Silva (Direção: Cacá Diegues. 1976, 107
minutos).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALVES, Alexandre. OLIVEIRA, Letícia Fagundes de. Conexões com a História. 1 ed. São Paulo: Moderna, 2010.
ARRUDA, José Jobson de A; PILETTI, Nelson. Toda História: história geral e história do Brasil. São Paulo: Ática,
1999.
FIGUEIRA, Divalte Garcia. História: novo ensino médio. São Paulo: Ática, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MOTA, Myriam Becho; BRAICK, Patrícia. Ramos. História: das cavernas ao terceiro milênio. São Paulo: Moderna,
2001.
VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpolo. História para o ensino médio: História Geral e do Brasil. São Paulo:
Scipione, 2001.
REZENDE, Antônio Paulo; DIDIER, Maria Tereza. Rumos da História. São Paulo: Atual, 2001.
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COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA - 3º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●

Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as às práticas
dos diferentes grupos e atores sociais, aos princípios que regulam a convivência em sociedade, aos direitos e deveres
da cidadania, à justiça e à distribuição dos benefícios econômicos.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A República Velha no Brasil (1889-1930);
A Primeira Guerra Mundial (1914-1918);
A Revolução Russa;
Os regimes totalitários: Nazismo, Fascismo e Stalinismo;
O Estado Novo (1937-1945);
A segunda guerra mundial (1939-1945);
A Guerra Fria (1945-1991): O mundo bipolar;
Democratização brasileira (1946-1964);
A descolonização da África e Ásia;
O Golpe de 1964 e o Regime Militar;
A democracia brasileira contemporânea;
As lutas, os movimentos sociais e conquistas de direitos no final do século XX e início do XXI: movimento negro,
feminismo, LGBTs, Sem Terra e Indígenas;
Filmografia: Guerra de Canudos (Direção: Sérgio Rezende. 1997, 160 minutos) / Batismo de Sangue (Direção:
Helvécio Rattón. 2006, 110 minutos) / Madame Satã (Direção: Karim Ainouz. 2002, 105 minutos) / Corações Sujos
(Direção: Vicente Amorim. 2011, 107 minutos) / Cabra Marcado pra Morrer (Direção: Eduardo Coutinho. 1984, 119
minutos) / Bye, Bye, Brasil (Direção: Cacá Diegues. 1980, 110 minutos) / Iracema, uma Transa Amazônica (Direção:
Jorge Bodanzky e Orlando Senna. 1975, 90 minutos) / Xingu (Direção: Cao Hamburguer. 2011, 103 minutos) / Olga
(Direção: Jayme Monjardim. 2004, 144 minutos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALVES, Alexandre. OLIVEIRA, Letícia Fagundes de. Conexões com a História. 1 ed. São Paulo: Moderna, 2010.
ARRUDA, José Jobson de A; PILETTI, Nelson. Toda História: história geral e história do Brasil. São Paulo: Ática,
1999.
FIGUEIRA, Divalte Garcia. História: novo ensino médio. São Paulo: Ática, 2000.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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MOTA, Myriam Becho; BRAICK, Patrícia. Ramos. História: das cavernas ao terceiro milênio. São Paulo: Moderna,
2001.
VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpolo. História para o ensino médio: História Geral e do Brasil. São Paulo:
Scipione, 2001.
REZENDE, Antônio Paulo; DIDIER, Maria Tereza. Rumos da História. São Paulo: Atual, 2001.

COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA – 1º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●
●
●
●

Compreender o pensamento científico e conseguir aplica-lo na resolução de situações;
Compreender os princípios da biologia como ciência que estuda os seres vivos e seu ambiente natural;
Compreender as descobertas, teorias e métodos que auxiliam na compreensão da biologia como ciência da vida;
Apropriar-se de conhecimentos-base da biologia celular para conhecimento dos seres vivos desde o nível mais
simples ao mais complexo.
Conhecer o as diversas formas de reprodução dos seres vivos o desenvolvimento embrionário dos cordados;
Aplicar os conhecimentos para o desenvolvimento da saúde reprodutiva e embasamento para o respeito às
diversidades.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Introdução ao estudo da Biologia; Metodologia Cientifica;
Descoberta do histórico das Células;
Teorias da Biogênese e Abiogênese;
Substâncias Orgânicas e Inorgânicas da Célula;
Estrutura da Membrana plasmática;
Mecanismos de Transporte através da membrana plasmática;
Composição do Núcleo, Estrutura do DNA e RNA, Cromossomos, Duplicação e Transcrição do DNA;
Organelas Citoplasmáticas, Citoesqueleto, Divisão Celular: Mitose e Meiose;
Metabolismo energético: Respiração Celular; Fotossíntese; Fermentação;
Histologia;
Tecido epitelial, Tecido conjuntivo, Tecido Muscular e Tecido Nervoso;
Formas de reprodução dos seres vivos, Sistema reprodutor humano, Desenvolvimento humano e
Desenvolvimento de vertebrados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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AMABIS, José Mariano. MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia em contexto. 1ª ed. São Paulo: Moderna, 2013.
BROCKELMANN, Rita Helena. Conexões com a biologia. 1ª ed. São Paulo: Moderna, 2013.
LOPES, S. ROSSO S. Bio - Sequencia clássica. Edição especial. São Paulo: Saraiva, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FAVARETTO, J. A., 360° Biologia. Volume único. 1ªed. São Paulo: FTD Educação. 2015.
LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNADJER, Fernando. Biologia Hoje. 3 volumes. São Paulo: Ática, 2013.
OSORI, Tereza Costa. Ser protagonista: biologia: ensino médio. 2ª ed. São Paulo: Edições SM, 2013. – (Coleção ser
protagonista).
PAULINO, W. R. Biologia . 3 volumes. 1ª ed. São Paulo: Ática, 2012. (Projeto Voaz)
SADAVA, D. et al. Vida – A Ciência da Biologia. 4 volumes. 8ª ed. Porto Alegre: Artmed. 2011.
COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA – 2º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●
●
●

Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus
papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade;
Compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde humana,
relacionando conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais;
Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar
intervenções científico-tecnológicas.
Compreender os seres vivos atuais como produtos de um longo processo evolutivo;
Reconhecer o corpo como um complexo formado por sistemas com funções específicas, porém integradas.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Evolução e Classificação biológica dos seres vivos: Dos vírus aos cordados
Vírus;
Reino Monera;
Reno Proctista: Algas e Protozoários;
Reino Fungi;
Evolução do grupo das plantas: Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas, Angiospermas
Morfologia e Fisiologia das plantas;
Estudo evolutivo do grupo dos animais: Poríferos, Cnidários, Platelmintos, Nematódeos, Molusco, Anelídeos,
Artrópodes, Equinodermos, Cordados, Vertebrados (peixes, anfíbio, repteis, aves e mamíferos);
Anatomia e fisiologia animal: Sistema Digestório, Sistema Locomotor, Sistema Circulatório, Sistema Excretor,
Sistema Respiratório, Sistema Nervoso, Sistema Endócrino, Sistema Sensorial.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AMABIS, José Mariano. MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia em contexto. 1ª ed. São Paulo: Moderna, 2013.
BROCKELMANN, Rita Helena. Conexões com a biologia. 1ª ed. São Paulo: Moderna, 2013.
LOPES, S. ROSSO S. Bio - Sequencia clássica. Edição especial. São Paulo: Saraiva, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FAVARETTO, J. A., 360° Biologia. Volume único. 1ªed. São Paulo: FTD Educação. 2015.
LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNADJER, Fernando. Biologia Hoje. 3 volumes. São Paulo: Ática, 2013.
OSORI, Tereza Costa. Ser protagonista: biologia: ensino médio. 2ª ed. São Paulo: Edições SM, 2013. – (Coleção ser
protagonista).
PAULINO, W. R. Biologia . 3 volumes. 1ª ed. São Paulo: Ática, 2012. (Projeto Voaz)
SADAVA, D. et al. Vida – A Ciência da Biologia. 4 volumes. 8ª ed. Porto Alegre: Artmed. 2011.
COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA – 3º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●
●
●
●

Compreender a evolução como um processo com diversos mecanismos que ao longo do tempo;
Entender as características gênicas como fonte de diversidade nas espécies e base para a unicidade da espécie
humana;
Compreender que a morfologia e a fisiologia dos seres vivos estão diretamente relacionadas à organização de
suas estruturas e componentes;
Relacionar os diversos aspectos das interações dos seres vivos entre si e com o meio;
Visualizar o ser humano como integrante do meio ambiente;
Compreender a relação da Tecnologia com as ciências modernas e contemporâneas, sua influência na
transformação de materiais e o impacto sobre o meio ambiente.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●
●

Genética e a transmissão de características entre gerações;
A evolução e as mudanças pelas quais passam as espécies ao longo do tempo;
A história evolutiva do ser humano;
A ecologia como forma de entendimento das relações entre os seres vivos e o ambiente físico;
O ser humano no meio ambiente.
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●

Sustentabilidade Ambiental

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AMABIS, José Mariano. MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia em contexto. 1ª ed. São Paulo: Moderna, 2013.
BROCKELMANN, Rita Helena. Conexões com a biologia. 1ª ed. São Paulo: Moderna, 2013.
LOPES, S. ROSSO S. Bio - Sequencia clássica. Edição especial. São Paulo: Saraiva, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FAVARETTO, J. A., 360° Biologia. Volume único. 1ªed. São Paulo: FTD Educação. 2015.
LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNADJER, Fernando. Biologia Hoje. 3 volumes. São Paulo: Ática, 2013.
OSORI, Tereza Costa. Ser protagonista: biologia: ensino médio. 2ª ed. São Paulo: Edições SM, 2013. – (Coleção ser
protagonista).
PAULINO, W. R. Biologia . 3 volumes. 1ª ed. São Paulo: Ática, 2012. (Projeto Voaz)
SADAVA, D. et al. Vida – A Ciência da Biologia. 4 volumes. 8ª ed. Porto Alegre: Artmed. 2011.
COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA – 1º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●
●
●

Compreender o ensino de Química como construções humanas, relacionando o desenvolvimento científico ao longo
da história com a transformação da sociedade;
Compreender o papel da Química e das tecnologias a elas associadas, nos processos de produção e no
desenvolvimento econômico e social contemporâneo;
Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas a Química em diferentes contextos relevantes para sua vida
pessoal;
Associar alterações ambientais a processos produtivos e sociais, e instrumentos ou ações científico-tecnológicos à
degradação e preservação do ambiente;
Associar os conteúdos de Química de documentários, filmes, curtas metragens com as tecnologias do dia–a–dia.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●

Conceitos fundamentais de química;
Estrutura atômica;
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Modelo Atômico de Dalton;
Modelo Atômico de Thompson;
Modelo Atômico de Rutherford;
Modelo Atômico de Bohr;
Tabela Periódica;
Famílias e períodos;
Elementos de Transição;
Propriedades Periódicas;
Ligações químicas;
Ligações iônicas e covalentes;
Funções Inorgânicas;
Propriedades dos Ácidos;
Propriedades dos Bases;
Propriedades dos Sais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FELTRE, R. Química Geral Vol. 1, 6ª ed., São Paulo: Editora Moderna, 2004.
FELTRE, R. Fundamentos da Química – Volume único, 4ª ed., São Paulo: Editora Moderna, 2005.
PERUZZO, T. M.; CANTO, E. L. Química na Abordagem do Cotidiano - 1º Ano - 4ª Ed., São Paulo: Editora
Moderna, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SARDELLA, A; MATEUS, E. Curso de Química. Vol.1, 16ª ed., São Paulo: Editora Ática, 1997.
KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. Jr. Química e Reações Químicas. Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA – 2º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●

Apropriar-se de conhecimentos da química para compreender o mundo natural e para interpretar, avaliar e planejar
intervenções científico-tecnológicas no mundo contemporâneo;
Identificar transformações de ideias e termos científico-tecnológicos ao longo de diferentes épocas e entre diferentes
culturas;
Utilizar modelo explicativo de determinada ciência Química para compreender determinados fenômenos;
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EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●
●
●
●
●

Cálculos Químicos (Mol, Massa Molar);
Cálculos estequiométricos;
Estudo das dispersões;
Soluções;
Termoquímica aplicada a química;
Cinética Química;
Sistemas em equilíbrio;
Radioatividade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FELTRE, R. Química Geral Vol. 2, 6ª ed., São Paulo: Editora Moderna, 2004.
FELTRE, R. Fundamentos da Química – Volume único, 4ª ed., São Paulo: Editora Moderna, 2005.
PERUZZO, T. M.; CANTO, E. L. Química na Abordagem do Cotidiano - 3º Ano - 4ª Ed., São Paulo: Editora
Moderna, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SARDELLA, A; MATEUS, E. Curso de Química. Vol.2, 16ª ed., São Paulo: Editora Ática, 1997.
KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. Jr. Química e Reações Químicas. Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA – 3º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●
●
●

Articular a relação teórica e prática permitindo a ampliação no cotidiano e na demonstração dos conhecimentos;
Analisar leituras de tópicos específicos de químicos relacionados a seu cotidiano e transformações químicas;
Reconhecer através de experimentos quando um processo químico ocorre;
Entender que a produção de energia a partir dos carboidratos se dá por combustão;
Compreender os aspectos quantitativos relacionados à variação de energia em uma transformação química.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●

Química dos compostos do carbono;
Características gerais dos compostos orgânicos;
Funções orgânicas e suas aplicações;
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●
●
●

Isomeria;
Principais reações envolvendo os compostos orgânicos;
Importância dos compostos Orgânicos e suas aplicações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FELTRE, R. Química Geral Vol. 3, 6ª ed., São Paulo: Editora Moderna, 2004.
FELTRE, R. Fundamentos da Química – Volume único, 4ª ed., São Paulo: Editora Moderna, 2005.
PERUZZO, T. M.; CANTO, E. L. Química na Abordagem do Cotidiano - 3º Ano - 4ª Ed., São Paulo: Editora
Moderna, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SARDELLA, A; MATEUS, E. Curso de Química. Vol.3, 16ª ed., São Paulo: Editora Ática, 1997.
KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. Jr. Química e Reações Químicas. Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA – 1º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●

Compreender por meio da percepcão o papel do esporte na sociedade contemporânea;
Usufruir do tempo livre de lazer, resgatando o prazer enquanto aspecto fundamental para a saúde e melhoria da
qualidade de vida;
Valorizar, por meio do conhecimento sobre o corpo, a formação de hábitos de cuidado pessoal.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Conceito de Cultura Corporal de Movimento;
Possiblidades do uso do corpo com intenção de diversas necessidades, para os mais diversos fins (militares,
industriais, econômicos, saúde, religiosos...);
Memórias construídas a partir das diferentes práticas corporais vivenciadas;
Cultura corporal local: transformações e diferenciais com relação a outras regiões;
Estilo de Vida, atividade física e exercício físico;
Aptidão Física e saúde: Capacidades físicas e qualidade de vida;
Educação Física e movimento: aspectos anatômicos;
Papel do esporte na sociedade contemporânea;
Educação Física e práticas sexistas;
Práticas corporais a serem definidas que acordo com a realidade social (lutas, dança, ginástica, etc.).
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARENA, S. S. Exercício Físico e Qualidade de Vida - Avaliação, Prescrição E Planejamento, Ed. Ph MARIN, E. C.;
RIBAS, J. F. M. Jogo Tradicional e Cultura, Editora UFSM, 2013.
TEXEIRA, L. Atividade Física adaptada e Saúde da teoria à prática, ed. Phorte, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 14ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
Grupo de Trabalho Pedagógico UFPE/UFSM, Visão didática da Educação Física: análise e exemplos práticos de aula.
Rio de Janeiro: Livro Técnico, 1991.
PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais.
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA – 2º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●
●

Compreender analisando criticamente valores sociais como padrões de beleza, relações entre os sexos e preconceitos;
Aperfeiçoar conhecimentos, habilidades adquiridas e relacionadas ao conjunto de conteúdos da Educação Física;
Discutir conceitos relacionados ao ensino da educação física e cultura corporal de movimento;
Aprimorar habilidades e expressões corporais com sentidos e significados.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Atividade Física, Qualidade de vida e determinantes de saúde;
Sedentarismo;
Aptidão Física e saúde: para grupos especiais (obesidade, envelhecimento, entre outros)
Educação Física e movimento: aspectos fisiológicos;
Corpo, saúde e beleza;
Mudanças no comportamento corporal decorrentes do avanço tecnológico;
Mídia e educação física: imaginário social acerca da cultura corporal de movimento, padrão de corpo humano,
consumo de materiais;
Esportes & Saúde;
Práticas corporais a serem definidas que acordo com a realidade social (lutas, dança, ginástica, etc.).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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ARENA, S. S. Exercício Físico e Qualidade de Vida - Avaliação, Prescrição E Planejamento, Ed. Ph MARIN, E. C.;
RIBAS, J. F. M. Jogo Tradicional e Cultura, Editora UFSM, 2013.
TEXEIRA, L. Atividade Física adaptada e Saúde da teoria à prática, ed. Phorte, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 14ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
Grupo de Trabalho Pedagógico UFPE/UFSM, Visão didática da Educação Física: análise e exemplos práticos de aula.
Rio de Janeiro: Livro Técnico, 1991.
PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais.
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA – 3º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●

Discutir desafios para a implantação de propostas de inclusão e atual contexto da mesma;
Identificar por meio valorização as manifestações corporais, aplicando-as no seu cotidiano;
Reconhecer respeitando o próprio corpo e do outro, cada uma de suas partes, seus limites e possibilidades,
desenvolvendo suas atividades corporais com autonomia, valorizando-as como recurso para manutenção da própria
saúde.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●
●
●

Competição Desportiva;
Esporte e Inclusão jogos paraolímpicos;
Programas de Atividade Física: Frequência, intensidade e duração ideal para a realização de atividades físicas;
Relações entre nutrição, gasto energético e diferentes práticas corporais;
Relações entre exercícios, lesões e uso de anabolizantes;
Práticas corporais a serem definidas que acordo com a realidade social (lutas, dança, ginástica, etc.).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARENA, S. S. Exercício Físico e Qualidade de Vida - Avaliação, Prescrição E Planejamento, Ed. Ph MARIN, E. C.;
RIBAS, J. F. M. Jogo Tradicional e Cultura, Editora UFSM, 2013.
TEXEIRA, L. Atividade Física adaptada e Saúde da teoria à prática, ed. Phorte, 2008.

Curso Técnico em Agricultura na forma integrada ao ensino médio
Campus Viana - MA

71

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. 14ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
Grupo de Trabalho Pedagógico UFPE/UFSM, Visão didática da Educação Física: análise e exemplos práticos de aula.
Rio de Janeiro: Livro Técnico, 1991.
PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais.
COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA – 1º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●

Entender a importância da Sociologia como ciência e suas tecnologias de pesquisa, informação e comunicação para
o conhecimento de problemas sociais, bem como equacionar possíveis soluções para eles.
Compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais, culturais que constituem identidade própria e dos outros.
Compreender a sociedade, sua gênese e transformação, bem como os múltiplos, fatores que nela intervêm, como
produto da ação humana; a si mesmo como agente social e os processos sociais como orientadores da dinâmica dos
diferentes grupos sociais.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Introdução ao estudo da sociologia: o que é e para que serve;
Conceito de Imaginação sociológica (C. Wright Mills);
Contexto histórico que possibilitou o aparecimento de uma ciência da sociedade;
As diferentes formas de conhecimento (senso comum, científico, filosófico, religioso);
Indivíduo e sociedade (socialização, grupos, instituições sociais e papéis sociais);
A relação indivíduo e sociedade: perspectivas clássicas e contemporâneas (Durkheim, Weber, Marx, Elias e
Bourdieu);
Ideologia e cultura (indústria cultural, dominação e controle);
Cultura, etnocentrismo e relativismo;
Preconceito, discriminação, segregação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SILVA, Afrânio; et al. Sociologia em Movimento. São Paulo: Editora Moderna, 2013.
BOMENY, Helena; et al. Tempos Modernos, Tempos de Sociologia. São Paulo: Editora do Brasil, 2010.
GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4ª Ed, Porto Alegre: Artmed, 2005.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ZYGMUNT, Bauman; MAY, Tim. Aprendendo a pensar com a sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura – um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1986.
MENDRAS, Henri. O que é sociologia? São Paulo: Manole, 2004.
COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA – 2º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●

Compreender as transformações no mundo do trabalho e os novos perfis de qualificação exigidos por mudança no
sistema de produção.
Traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as práticas sociais e culturais, em condutas de
indagação, análise, problematização e protagonismo diante de situações novas, problemas ou questões da vida
pessoal, social, política, econômica e cultural.
Entender o impacto das tecnologias associadas à Sociologia e às demais Ciências Humanas sobre sua vida pessoal,
os processos de produção, o desenvolvimento do conhecimento e a vida social.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●
●
●
●
●

Trabalho e sociedade;
A questão do trabalho em Marx, Weber e Durkheim;
As experiências de racionalização do trabalho;
Trabalho: avanços e retrocessos no cenário atual;
Estratificação e desigualdades sociais;
Raça, racismo, multiculturalismo e ação afirmativa;
Poder, política e Estado;
Movimentos sociais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SILVA, Afrânio; et al. Sociologia em Movimento. São Paulo: Editora Moderna, 2013.
BOMENY, Helena; et al. Tempos Modernos, Tempos de Sociologia. São Paulo: Editora do Brasil, 2010.
GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4ª Ed, Porto Alegre: Artmed, 2005

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Curso Técnico em Agricultura na forma integrada ao ensino médio
Campus Viana - MA

73

ZYGMUNT, Bauman; MAY, Tim. Aprendendo a pensar com a sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura – um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1986.
MENDRAS, Henri. O que é sociologia? São Paulo: Manole, 2004.
COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA – 3º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●

Construir a identidade social e politica de modo a viabilizar o exercício da cidadania plena, no contexto do Estado
de Direito, atuando para que haja, efetivamente, reciprocidade de direitos e deveres entre o poder público e o cidadão
e, também, entre os diferentes grupos.
Aplicar as tecnologias da Sociologia e demais Ciências Humanas e Sociais, na escola, no trabalho e em outros
contextos relevantes da sua vida.
Compreender o significado histórico-social do protagonismo juvenil na luta por seus direitos.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●
●
●

Democracia, cidadania e direitos humanos no Brasil;
Sociedade e meio ambiente;
Violência no campo e na cidade;
Gênero e sexualidade;
Questão indígena no Brasil e no Maranhão;
Brasil: algumas interpretações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SILVA, Afrânio; et al. Sociologia em Movimento. São Paulo: Editora Moderna, 2013.
BOMENY, Helena; et al. Tempos Modernos, Tempos de Sociologia. São Paulo: Editora do Brasil, 2010.
GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4ª Ed, Porto Alegre: Artmed, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ZYGMUNT, Bauman; MAY, Tim. Aprendendo a pensar com a sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura – um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1986.
MENDRAS, Henri. O que é sociologia? São Paulo: Manole, 2004.
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COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA – 1º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 120 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●

Observar sistematicamente a presença da Matemática no dia-a-dia (quantidades, números, formas geométricas,
simetrias, grandezas e medidas, tabelas e gráficos previsões, etc.);
Integrar os vários eixos temáticos da Matemática entre si e com outras áreas do conhecimento;
Comunicar-se de modo matemático, argumentando, escrevendo e representando de várias maneiras as ideais
matemáticas (com números, tabelas, gráficos, diagramas, etc.).
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

●
●
●
●
●
●
●
●

Conjuntos;
Estudos numéricos – operacionalização e expressões algébricas;
Funções;
Função do 1° grau;
Função do 2º grau;
Função exponencial;
Função logarítmica;

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
IEZZI, Gelson. Matemática: ciência e aplicações. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v.1
DANTE, Luiz Roberto. Matemática. 1 ed. São Paulo: Ática, 2004. v.1
PAIVA, Manoel. Matemática. 1 ed. São Paulo: Moderna, 2005. v.1

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DULCE, Osvaldo. Fundamentos da matemática elementar - São Paulo: Atual. v.1
PAIVA, Manoel. Matemática Paiva - volume 1, São Paulo: Moderna, 2009. v.1
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA – 2º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 120 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS
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OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●

Perceber a importância dos números, suas prioridades, suas inter-relações, seus significados e o modo como,
historicamente foi construído, bem como sua eficácia na resolução de situações- problemas no seu cotidiano.
Aprender que a geometria, contribui para aprendizagem dos números, medidas, estimulando a observação, a
percepção de semelhanças e diferenças, a construção, a aplicação de propriedades e a transformação de figuras.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Progressão Aritmética (PA);
Progressão Geométrica (PG);
Semelhança de triângulos;
Relações métricas no triângulo retângulo.
Razões trigonométricas no triângulo retângulo;
Geometria Plana;
Geometria Espacial;
Matrizes e Determinantes;
Sistemas Lineares;

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
IEZZI, Gelson. Matemática: ciência e aplicações. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v.2
DANTE, Luiz Roberto. Matemática. 1 ed. São Paulo: Ática, 2004. v.2
PAIVA, Manoel. Matemática. 1 ed. São Paulo: Moderna, 2005. v.2

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DULCE, Osvaldo. Fundamentos da matemática elementar - São Paulo: Atual. v.8
PAIVA, Manoel. Matemática Paiva - volume 1, São Paulo: Moderna, 2009. v.2
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA – 3º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 120 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●

Compreender os conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas que permitam adquirir uma formação científica
geral e avançar em estudos posteriores;
Desenvolver a capacidade de raciocínio, de resolver problemas, de comunicação, bem como sua criatividade;
Estabelecer conexões e integração entre diferentes temas matemáticos e entre esses temas e outras áreas do currículo
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●
●

e de conhecimento;
Expressar-se em linguagem oral, escrita e gráfica diante de situações matemáticas.
Ser capaz de utilizar-se da Estatística, em função de seu uso atual para compreender as informações veiculadas em
seu contexto.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●
●
●

Geometria Espacial.
Probabilidade;
Estatística;
Matemática Financeira;
Análise combinatória;
Geometria Analítica;

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
IEZZI, Gelson. Matemática: ciência e aplicações. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v.3
DANTE, Luiz Roberto. Matemática. 1 ed. São Paulo: Ática, 2004. v.3
PAIVA, Manoel. Matemática. 1 ed. São Paulo: Moderna, 2005. v.3

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DULCE, Osvaldo. Fundamentos da matemática elementar - São Paulo: Atual. v.7
PAIVA, Manoel. Matemática Paiva - volume 1, São Paulo: Moderna, 2009. v.3
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA – 1º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●
●
●

Conscientizar-se da importância da Língua Inglesa como língua internacional e de comunicação;
Entender como o processo de formação da língua inglesa tem características em comum com a língua portuguesa;
Conscientizar-se da importância da leitura como meio de atualização utilizando estratégias de leitura para o
entendimento de textos em geral, e, em particular, da língua inglesa;
Adquirir conhecimento do processo de formação de palavras como auxiliar na leitura de textos científicos;
Desenvolver as habilidades de compreensão geral, compreensão das ideias principais e compreensão detalhada de
um texto.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Introduction - Reading process conscientization;
Techniques: Skimming, Scanning;
Cognates and false-cognates (false friends);
Main points: Predição, Inferência Lexical, Unknown vocabulary;
Written and speaking text productions;
Personal Pronouns, Possessive Adjectives and Adverbs;
Location and contextualization of grammatical structures;
here to be;
Verb Tenses: Simple Present and Past (affirmative, interrogative and negative forms). Present and Past Continuous.
Simple Future;
Imperative Form: order and position of the adjectives ;
Adjective formed by suffixation. (-ing, -ed, -less, -ful, etc.) / Adjectives related to physical and Physiological.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AGA, Gisele. Upgrade..São Paulo: Richmond educação, 2010. Vol 1
SIDNEY, Arnon & SANDERS, Hollaender. Keyword: a complete English course. São Paulo: Ed. Moderna, 1995.
FREEWAY. São Paulo: Richmond Educação, 2010. Vol. 1.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MACMILLAN English Dictionary for Advanced Learners. 2 nd. Oxford: Macmillan do Brasil, 2007.
SOUZA, A. G. F. (et all) Leitura em língua inglesa: uma abordagem instrumental. São Paulo: Disal, 2005.
Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Mundo do Trabalho: Arte, Inglês e Língua Portuguesa: 6o ano/1o termo do
Ensino Fundamental. São Paulo: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SDECT), 2011.
COMPONENTE CURRICULAR:LÍNGUA INGLESA – 2º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●
●

Identificar utilizando corretamente estruturas linguísticas básicas do inglês;
Aprofundar os conhecimentos sobre estruturas gramaticais;
Desenvolver conhecimento tanto de estratégias de leitura quando de estruturas linguísticas.
Elaborar textos escritos de estruturas simples em língua inglesa.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Note-taking;
Scientific reading;
Used to;
Past perfect;
Grammar future structure: Present Perfect e Present Perfect Continuous;
Many, Much, Few, Little;
Adverbs of time (yet, still);
Irregular verbs: Produção Oral e Escrita;
Idioms (some idiomatic expressions) and glossaries (how to build in a glossary according to the subject / area of
study);
Cohesion and coherence;
Indefinite pronouns;
Estruturas Nominais,Referência Textual, Função das Palavras, Estrutura da Sentença, Dicas Tipográficas, Voz
Passiva, ESTRUTURAS GRAMATICAIS: Present Perfect Future Articles Genitive Case Masculine and Feminine
Present Perfect Continuous / Past Perfect Anomalous Verbs (Part I) Indefinite Pronouns (Part I).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AGA, Gisele. Upgrade..São Paulo: Richmond educação, 2010. Vol 1
SIDNEY, Arnon & SANDERS, Hollaender. Keyword: a complete English course. São Paulo: Ed. Moderna, 1995.
FREEWAY. São Paulo: Richmond Educação, 2010. Vol. 2.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MACMILLAN English Dictionary for Advanced Learners. 2 nd. Oxford: Macmillan do Brasil, 2007.
SOUZA, A. G. F. (et all) Leitura em língua inglesa: uma abordagem instrumental. São Paulo: Disal, 2005.
Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Mundo do Trabalho: Arte, Inglês e Língua Portuguesa: 6o ano/1o termo do
Ensino Fundamental. São Paulo: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SDECT), 2011.
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA INGLESA – 3º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●

Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representadas em diferentes formas, para construir
argumentação consistente;
Compreender os conhecimentos sistêmicos e da organização textual, considerando, também, as funções
comunicativas;
Desenvolver as habilidades de compreensão, produção oral e escrita.

Curso Técnico em Agricultura na forma integrada ao ensino médio
Campus Viana - MA

79

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reading Strategies: Genre, Affixes, Verbs (for reading comprehension), lexical inference;
Conditional tense;
Modal verbs: ought to, must, should, had better, need to, have to;
Graus dos Adjetivos;
Reflexive Pronouns;
Use of Auxiliary Verbs;
Relative Clauses;
Degrees of Comparison;
Indefinite Pronouns (Part II e III), Adverbs (Part I e II);
Linking words and expressions (connectives) – and, for, either, neither, nor, but, however, despite, etc;
Reported Speech;
Passive voice.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AGA, Gisele. Upgrade..São Paulo: Richmond educação, 2010. Vol 3
SIDNEY, Arnon & SANDERS, Hollaender. Keyword: a complete English course. São Paulo: Ed. Moderna, 1995.
FREEWAY. São Paulo: Richmond Educação, 2010. Vol. 3.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MACMILLAN English Dictionary for Advanced Learners. 2 nd. Oxford: Macmillan do Brasil, 2007.
SOUZA, A. G. F. (et all) Leitura em língua inglesa: uma abordagem instrumental. São Paulo: Disal, 2005.
Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Mundo do Trabalho: Arte, Inglês e Língua Portuguesa: 6o ano/1o termo do
Ensino Fundamental. São Paulo: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SDECT), 2011.
COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA – 1º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●

Articular conhecimentos filosóficos e diferentes conteúdos e modos discursivos nas ciências naturais e humanas, nas
artes e em outras produções culturais.
Contextualizar conhecimentos filosóficos, tanto no plano de sua origem específica quanto em outros planos: o
pessoal-biográfico; o entorno sociopolítico, histórico e cultural; o horizonte da sociedade científico-tecnológica;
Debater, tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e mudando de posição diante de argumentos mais
consistentes.
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EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

O que é Filosofia?;
Sócrates e atitude do filósofo;
Mito e filosofia;
O nascimento da filosofia;
Os primeiros filósofos;
Platão: a verdade, a justiça e amor;
Aristóteles: vida teórica e pratica;
Natureza e cultura;
Trabalho e alienação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COTRIM, Gilberto; FERNANDES, Mirna. Fundamentos de Filosofia. São Paulo: Saraiva, 2013.
MEIER, Celito. Filosofia: por uma inteligência da complexidade. Belo Horizonte: Pax Editora, 2014.
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à Filosofia. São Paulo:
2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1995.
Coleção vestibular. Filosofia e Sociologia. Rio de Janeiro: Editora Gráfica GPI, 2009.
GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia: romance da história da filosofia. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
GLEISER, Marcelo. A dança do Universo. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA – 2º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●

Compreender algumas contribuições da Filosofia Medieval e Moderna;
Ler textos filosóficos de modo significativo;
Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos
diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Curso Técnico em Agricultura na forma integrada ao ensino médio
Campus Viana - MA

81

●
●
●
●
●
●
●
●

Fé e razão: a filosofia medieval cristã;
Filosofia Moderna: a revalorização do ser humano;
Razão e experiência: as bases da ciência moderna;
O problema do conhecimento;
Empirismo e racionalismo;
Iluminismo;
O contrato social e o nascimento da sociedade civil;
Ética e política.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COTRIM, Gilberto; FERNANDES, Mirna. Fundamentos de Filosofia. São Paulo: Saraiva, 2013.
MEIER, Celito. Filosofia: por uma inteligência da complexidade. Belo Horizonte: Pax Editora, 2014.
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à Filosofia. São Paulo:
2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1995.
Coleção vestibular. Filosofia e Sociologia. Rio de Janeiro: Editora Gráfica GPI, 2009.
GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia: romance da história da filosofia. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
GLEISER, Marcelo. A dança do Universo. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA – 3º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
●
●
●

Compreender algumas contribuições da Filosofia Contemporânea;
Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia,
favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade.
debater, tomando uma posição, defendendo-a argumentativamente e mudando de posição face a argumentos mais
consistentes;

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●

A crise da razão;
Ética e moral;

Curso Técnico em Agricultura na forma integrada ao ensino médio
Campus Viana - MA

82

●
●
●

Filosofia Política;
Filosofia da Ciência;
Estética.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COTRIM, Gilberto; FERNANDES, Mirna. Fundamentos de Filosofia. São Paulo: Saraiva, 2013.
MEIER, Celito. Filosofia: por uma inteligência da complexidade. Belo Horizonte: Pax Editora, 2014.
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à Filosofia. São Paulo:
2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1995.
Coleção vestibular. Filosofia e Sociologia. Rio de Janeiro: Editora Gráfica GPI, 2009.
GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia: romance da história da filosofia. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
GLEISER, Marcelo. A dança do Universo. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE – 1º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS

● Compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significação e integrador da
organização do mundo e da própria identidade, bem como reconhecer diferentes funções da arte,
do trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais.
●
Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se
apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos;
● Conhecer o contexto sociocultural e histórico brasileiro, discutindo as influências culturais
dos povos africanos e indígenas;
Conhecer contribuições das artes, nos espaços de diversas culturas, ao longo da história e avaliar
sua relevância e lugar nos contextos estudados e até os dias atuais.
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EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Arte e as Culturas Indígena e Afro-Brasileira
IMAGINAÇÃO E EXPRESSÃO
▪ A necessidade da arte
▪ As funções da arte
▪ Linguagens essenciais da arte
ELEMENTOS CONSTITUINTES DAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS
ARTES VISUAIS:
● Elementos Visuais: ponto, linha, textura, forma, composição, experimentação, suportes, espacialidade, texturas
e movimento (dinâmicas, força, fluência e equilíbrio);
● Luz: Decomposição da luz branca, Cor (pigmento e percepção da cor), Tons (valores e classificação das cores),
Sombras, Luz e Contraste.
MÚSICA:
● Expressão Musical (Improvisação e criação musical com voz e/ ou instrumentos).
● Qualidades do som e suas variações (intensidade, duração, altura e timbre);
● Elementos Básicos da Música (Melodia, Harmonia e Ritmo)
● Distribuição dos sons de maneira sucessiva e simultânea;
● Estruturas musicais.

TEATRO:
● Elementos da Encenação Teatral: personagem, enredo, espaço cênico, sonoplastia, cenário, figurino,
caracterização.
● Gêneros Teatrais: Tragédia, Comédia, Drama e suas características.

DANÇA:
● Elementos do Movimento (corpo, ritmo, espaço, kinesfera, ações dinâmicas e relacionamentos).
Linguagens do Corpo: (corpo transgressor, visões do corpo).
INTRODUÇÃO A FILOSOFIA DA ARTE:
● Obra de Arte: Conceitos, elementos essenciais e leituras diversas;
● Indústria Cultural: Escola de Frankfurt;
● Subproduto e lixo pop.
HISTÓRIA DA ARTE:
● Arte Pré-Histórica;
● Arte na Mesopotâmia e Egito;
● Arte Greco-Romana;
● Arte na Idade Média (Arte Bizantina, Românica e Gótica);
● Arte Renascentista
● Arte Maneirista

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Curso Técnico em Agricultura na forma integrada ao ensino médio
Campus Viana - MA

84

ARNHEIM, R. Arte e percepção visual, São Paulo, Pioneira/EDUSP, 1980.
BARBOSA, Ana Mãe. A imagem no ensino da Arte, São Paulo Perspectiva, 1991.
GARCEZ, Lucília; OLIVEIRA, Jo. Explicando a arte: uma iniciação para entender as artes visuais. São Paulo:
Ediouro, 2001.
GRAÇA, Proença. História da Arte. São Paulo: Ática, 1988.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FISHER, Ernst. A necessidade da Arte. 8 ed. Rio de janeiro: Zahar Editores, 1981.
FRENDA. Perla. Arte em Interação/Perla Brenda, Tatiane Cristina Gusmão, Hugo Luís Barbosa Bozzano – 1 ed. –
São Paulo: IBEP, 2013.
GOMBRICH, Ernst Hans – “a história da arte – (1909-2001) ”, traduç. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro – RJ: LTC,
2006.
HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. São Paulo: Martins Fontes, 1995.
RICHTER, Ivone Mendes – “Intercultulturalidade e estética do cotidiano no ensino das artes visuais”, Campinas –
SP: Mercado de Letras, 2003.
STRICKLAND, Carol; BOSWELL, John. Arte comentada: da pré-história ao pós-modernismo. Rio de Janeiro:
Ediouro, 1999.
VANNUCCHI, Aldo. Cultura brasileira: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 1999.
COMPONENTE CURRICULAR: ARTE – 2º ANO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS

● Comprrender o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, caracterizando
um modo próprio de ordenar e dar sentido a experiência humana, desenvolvendo com o educando,
a sensibilidade, a percepção e a imaginação no domínio do conhecimento artístico, científico,
técnico e tecnológico; necessário para compreender a arte como meio de humanização da
realidade.
● Conhecer o contexto sociocultural e histórico brasileiro, discutindo as influências culturais dos
povos africanos e indígenas;
• Analisar as interpretações por meio das aplicações de recursos expressivos das linguagens,
relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das
manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção.
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EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Arte e as Culturas Indígena e Afro-Brasileira
HISTÓRIA DA ARTE:
● Teatro, música e dança Renascentista;
● Barroco e Rococó;
● Neoclassicismo (Artes Visuais, Teatro Neoclássico Francês, Música Clássica, e Dança);
● Ser Humano, Ser político (atitude politica, arte e ideologia, arte, censura e resistência);
● Romantismo;
● Romantismo Teatral;
● Música e Dança no Romantismo;
● Conflitos Humanos (Arte e Violência, Razão e emoção);
● Art Nouveau;
● Realismo nas artes Visuais;
● Realismo Teatral;
● Fotografia e Cinema;
● Impressionismo e Pós-Impressionismo ou Pré-modernismo

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARNHEIM, R. Arte e percepção visual, São Paulo, Pioneira/EDUSP, 1980.
BARBOSA, Ana Mãe. A imagem no ensino da Arte, São Paulo Perspectiva, 1991.
GARCEZ, Lucília; OLIVEIRA, Jo. Explicando a arte: uma iniciação para entender as artes visuais. São Paulo:
Ediouro, 2001.
GRAÇA, Proença. História da Arte. São Paulo: Ática, 1988.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GOMBRICH, Ernst Hans – “a história da arte – (1909-2001) ”, traduç. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro – RJ: LTC,
2006.
HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. São Paulo: Martins Fontes, 1995.
RICHTER, Ivone Mendes – “interculturalidade e estética do cotidiano no ensino das artes visuais”, Campinas – SP:
Mercado de Letras, 2003.
STRICKLAND, Carol; BOSWELL, John. Arte comentada: da pré-história ao pós-modernismo. Rio de Janeiro:
Ediouro, 1999.
VANNUCCHI, Aldo. Cultura brasileira: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 1999.
COMPONENTE CURRICULAR: ARTE – 3º ANO
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CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS

● Compreender as diversas manifestações da arte – em suas múltiplas funções – utilizadas por
diferentes grupos sociais e étnicos, interagindo com o patrimônio nacional, internacional e local,
que se deve conhecer e compreender em sua dimensão sócio-histórica, desenvolvendo com o
educando, a sensibilidade, a percepção e a imaginação no domínio do conhecimento artístico,
necessário para compreender a arte como meio de humanização da realidade.
● Conhecer o contexto sociocultural e histórico brasileiro, discutindo as influências culturais dos
povos africanos e indígenas;
● Aplicar recursos expressivos das linguagens, analisando, interpretando e relacionando textos com
seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo
com as condições de produção e recepção.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Arte e as Culturas Indígena e Afro-Brasileira
HISTÓRIA DA ARTE
O Papel Social da Arte;
História da Arte Brasileira: Arte Barroca, Arte Colonial (Missão Artística Holandesa e Missão Artística
Francesa);
Arte, cultura de etnias indígenas e africanas;
Vanguardas Europeias;
Arte Moderna do Brasil (Semana de Arte Moderna, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Lasar Segal, Victor
Brecheret e Di Cavalcanti);
Década de 30 a 70 (Portinari, Abstracionismo no Brasil, Movimento Concretista; Grupo Neoconcreto);
A Moderna Arquitetura Brasileira;
As Tendências da Música do século XX;
Teatro Brasileiro;
Música Popular Brasileira e Novas tendências musicais (Música contemporânea no Brasil)
Arte Contemporânea (Expressionismo Abstrato, Minimalismo, Arte Conceitual, Op Art, Pop Art; Body Art);
Danças Folclóricas do Brasil;
As Novas Linguagens da Arte (Cinema, História em quadrinhos, videoarte, Web Art, Street Art, Toy art, Arte
efêmera, Performance, Instalações, Happening e Hiper – realismo).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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ARNHEIM, R. Arte e percepção visual, São Paulo, Pioneira/EDUSP, 1980.
BARBOSA, Ana Mãe. A imagem no ensino da Arte, São Paulo Perspectiva, 1991.
GARCEZ, Lucília; OLIVEIRA, Jo. Explicando a arte: uma iniciação para entender as artes visuais. São Paulo:
Ediouro, 2001.
GRAÇA, Proença. História da Arte. São Paulo: Ática, 1988.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GOMBRICH, Ernst Hans – “a história da arte – (1909-2001) ”, traduç. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro – RJ: LTC,
2006.
RICHTER, Ivone Mendes – “interculturalidade e estética do cotidiano no ensino das artes visuais”, Campinas – SP:
Mercado de Letras, 2003.
VANNUCCHI, Aldo. Cultura brasileira: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 1999.

COMPONENTE CURRICULAR: METODOLOGIA DA PESQUISA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
● Conhecer a pesquisa cinetífica;
● Identificar os métodos e técnicas que compõe o conhecimento científico;
● Entender a regência da ABNT;
● Compreender os elementos da escrita científica;
● Elaborar e interpretar resultados das pesquisas científicas,
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
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● Conceitos de metodologia científica.
● Compreender a pesquisa como princípio científico e princípio educativo;
● Elementos da escrita científica;
● Tipos de pesquisa científica;
● Normas da ABNT;
● Etapas de um projeto de pesquisa;
● Divulgação da pesquisa científica.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
● GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002;
● LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia científica. 5 ed. São
Paulo: Atlas, 2003.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
● FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de. Método e metodologia na pesquisa científica.
3.ed.São Caetano do Sul (SP): Yendis, 2008.

COMPONENTE CURRICULAR: FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA DO SOLO
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA

OBJETIVOS
Identificar o solo como sendo um importante componente dos agroecossistemas e os fatores e
processos de formação do solo. Reconhecer e relacionar a mineralogia do solo e as ordens de solos.
Compreender as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Analisar, interpretar e
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categorizar os solos de acordo com sua capacidade e aptidão de uso agrícola. Realizar o uso, manejo
e a conservação do solo e da água, fundamentando-se na identificação sobre as formas de uso,
depauperamento, aptidão, planejamento, conservação e recuperação da produtividade do solo.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
● O solo como sendo um componente dos ecossistemas.
● Os fatores e processos de formação do solo e mineralogia do solo.
● As propriedades físicas, químicas e biológicas do solo.
● Identificação e classificação dos principais ordens solos agrícolas (Latossolos, Argissolos,
Luvissolos, Nitossolos, Neossolos, Planossolos, Cambissolos) e das ordens ocorrentes na
Baixada maranhense (Plintossolos, Gleissolos, Organossolos e Vertissolos).
●

A capacidade e aptidão de uso agrícola.

● Conceitos básicos em conservação do solo e da água, erosão eólica, erosão hídrica.
● Controle de erosão hídrica, dimensionamento de práticas de controle da erosão.
● Práticas conservacionistas de manejo dos solos
● Classificação de terras no sistema de capacidade de uso.
● Bacia hidrográfica, características de uma bacia hidrográfica e seu manejo.
● Precipitação, infiltração, evapotranspiração, escoamento superficial, água subterrânea.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. Conservação do Solo. Piracicaba: Livroceres, 1990.
CARVALHO, ANA P.V., BRUMATTI, V. DAYANE , DIAS, C. T. HERLY. Importância do
Manejo da Bacia Hidrográfica e da determinação de Processos Hidrológicos. Revista
Brasileira de Agropecuária Sustentável (RBAS), v.2, n.2., p.148-156, 2012. Disponível em:
<https://periodicos.ufv.br/rbas/article/view/2768/1252>. Acesso em 19 maio 2020.
CAVEDON, Ari D.; SHINZATO, Edgar. Capacidade de uso da terra. 54-65. Disponível em <
http://www.cprm.gov.br/publique/media/geodiversidade/ps/solos/solos_capacidade.pdf>. Acesso
em 19 maio 2020.
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EMBRAPA. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Rio de Janeiro: Embrapa, 2006.
LEPSCH, Igo F. Formação e conservação dos solos. 2ª Ed. . -São Paulo: Oficina de Textos, 90 p.
2010.
PRIMAVESI, A. Manejo ecológico do solo. São Paulo: Nobel, 1997.
PES, Luciano Z., ARENDHARDT, Marlon H. Solos. [apostila] Rede e-tec. Santa Maria, RS. 2015.
PRUSKI, F. F. Conservação de Solo e Água: Práticas Mecânicas para o Controle da erosão
Hídrica. 2. ed. Viçosa: UFV, 2009
RIBEIRO, J. F & Walter, B. M. T. As Principais Fitofisionomias do Bioma Cerrado. In: SANO,
S. M.; ALMEIDA, S. P. de; RIBEIRO, J. F. (Ed.). Cerrado: ecologia e flora v. 2. Brasília:
EMBRAPA-CERRADOS,

2008.

876

p.

Disponível

em

:

<

https://www.embrapa.br/cerrados/colecao-entomologica/bioma-cerrado>. Acesso em 19 maio 2020.
SANTANA, Derli. P. Manejo Integrado de Bacias Hidrográficas. Sete Lagoas, MG. Documento
nº30. Embrapa Milho e Sorgo, 2003. 63p. Disponível em : <
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPMS/16221/1/Doc_30.pdf>. Acesso em 19
maio 2020.. Acesso em 19 maio 2020.
UEMA. Bacias hidrográfias e climatologia do Maranhão. Núcleo Geoambiental, Centro de
Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís: Maranhão. 2016. 165 p.
Disponível em : <
https://www.nugeo.uema.br/upnugeo/publicacoes/Bacias%20Hidrogr%C3%A1ficas%20e%20Cli
matologia%20-%20MA>. Acesso em 19 maio 2020.. Acesso em 19 maio 2020.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. Projeto de Lei 4778/19. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável
em Microbacias Hidrográficas e dá outras providências. Brasília: DF, Congresso nacional. 2019.
EMBRAPA. Manual de métodos de análise de solo. 2. ed. – Rio de Janeiro,RJ. 212 p. 1997.
EITEN, G. Duas travessias na vegetação do Maranhão. Brasília: UnB, 1994a. 76 p. il.
GUERRA, A.J.T.; SILVA, A.S.; BOTELHO, R.G.M. Erosão e conservação dos solos: conceitos,
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temas e aplicações. 4. ed. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 2009.
LOPES, A. S. Solos sob cerrado: características, propriedades e manejo. Piracicaba: POTAFOS,
1994. SCHNEIDER, P.; GIASSON, E.; KLAMT, E. Classificação da aptidão agrícola das terras.
Guaíba: Agrolivros, 2007.

DESENHO TÉCNICO E CONSTRUÇÕES RURAIS
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS

OBJETIVOS
Realizar desenho técnico, interpretar e analisar projetos em planta baixa e perspectivas. Orientar sobre
a confecção de desenhos e projetos. Construções rurais: dimensionamento de locais e técnicas de
implantação, aproveitamento de espaços e construção.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
● Introdução ao desenho técnico.
● Estudo de representação gráfica.
● Noções de geometria projetiva.
● Escalas.
● Perspectivas.
● Desenho Assistido por Computados (CAD);
● Analise e desenvolvimento de Projetos Construtivos;
● Dimensionamento de Instalações Rurais.
● Implantação e locação de projetos em campo;
● Materiais e Técnicas de Construção.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FABICHAK, I. Pequenas construções rurais. São Paulo: Nobel, 2000.
FRENCH, T. E.; VIERCK, C. J. Desenho técnico e tecnologia gráfica. 8ª.ed. Porto Alegre: Globo,
2005 . 1093 p.
PUTNOKI, J. C. Elementos de Geometria e Desenho Geométrico. São Paulo: ed. Scipione, vol. I
e 2, 1ª edição, 1989.
RIBEIRO, C. P. B. V. PAPAZOGLOU, R. S. Desenho técnico para engenharias. Curitiba, PR:
Juruá, 2008. 196 p. ISBN 9788536216799.
ROCHA, J.L.V. Construções e Instalações Rurais - Campineiro, São Paulo, 1998.
XAVIER, N. et. al. Desenho Técnico Básico. São Paulo: ed. Ática, 4a edição, 1990.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6492: Representação de
projetos de arquitetura. Rio de Janeiro, 1994. 27 p.
CARVALHO, B. A. Desenho Geométrico. Rio de Janeiro: ed. Ao Livro Técnico,3ª edição,1993.

COMPONENTE CURRICULAR: OLERICULTURA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS

OBJETIVOS
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Planejar e monitorar o cultivo das culturas do tomate, cebolinha verde, pimento de cheiro, coentro,
alface, cenoura, beterraba, cenoura, repolho, vinagreira e melancia.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
● Historia da agricultura; breve apresentação do desenvolvimento da agricultura desde os
primórdios, ou seja, no neolítico, quando se deu a passagem da humanidade de nômade a
sedentária;
● Aspectos socioeconômicos, culturais e tecnológicos, ligados à evolução da agricultura; as
revoluções agrícolas e o paradigma dominante; o paradigma da sustentabilidade e o da
agricultura sustentável e suas contradições;
● Agroecologia como um novo paradigma agrícola; princípios e bases científicas da
Agroecologia (ecologia, biodiversidade funcional e processos biológicos);
Culturas: tomate, cebolinha verde, pimento de cheiro, coentro, alface, cenoura, beterraba,
cenoura, repolho, vinagreira e melancia
● Importância econômica e alimentar, situação atual e perspectivas para o cultivo.
● Botânica.
● Propagação e manejo de plantas hortícolas.
● Ecofisiologia.
● Solo e seu preparo.
● Nutrição e Adubação.
● Práticas Culturais.
● Cultivares.
● Plantio.
● Irrigação.
● Identificação, controle e erradicação de pragas, doenças e plantas espontâneas.
● Colheita, armazenamento; beneficiamento das culturas.
● Comercialização.
● Sistemas de produção em ambiente protegido e hidroponia.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALTIERE, M. Agroecologia: bases
Guaíba:Agropecuária, 2002. 592p.

científicas

para

uma

agricultura

sustentável.

ANDRIOLO, J. L. Olericultura geral – princípios e técnicas. UFSM, 2002.
AQUINO, A. M. de; ASSIS, R. L. de. Agroecologia: princípios e técnicas para uma agricultura
orgânica sustentável. Brasília – DF, Embrapa Informação Tecnológica, 2005. 517p
BORNE, H. R. Produção de mudas de hortaliças. Guaíba: Agropecuária, 1999.
CHITARRA, M. I.; CHITARRA, A. B. Pós-colheita de frutos e hortaliças: fisiologia e manuseio.
Lavras: UFLA, 2005. 785p.:il.
FILGUEIRA, F. A. R. Novo manual de olericultura. 2 ed. Agrotecnologia moderna na produção e
comercialização de hortaliças. Viçosa: UFV, 2008. 402p.
JESUS FILHO, José Damião de. Hidroponia: Cultivo sem solo. Viçosa-MG. CPT. 2009.
SANTOS, Luiz Geraldo C. Cultivo orgânico de hortaliças em estufa. Viçosa-MG. CPT. 2009.
SOUZA, C.M.; PIRES, F.R. Adubação Verde e Rotação de Culturas. Ed. UFV. Ciências Agrárias
- 96. Caderno Didático. 2002.
SOUZA, J. L. de; RESENDE, P. Manual de horticultura orgânica. Viçosa: Aprenda Fácil Editora,
2006. 823p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FONTES, P. C. R. Olericultura: teoria e prática. UFV, 2005.
INFORME AGROPECUÁRIO. Cultura da Cebola. Belo Horizonte. EPAMIG, v.23, n. 218, 2002.
104 p.
INFORME AGROPECUÁRIO. Doenças de hortaliças 2. Belo Horizonte, EPAMIG, v.17. n. 183,
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1995. 80p.
INFORME AGROPECUÁRIO. Tomate para Mesa. Belo Horizonte, EPAMIG, v. 24, n. 219, 2003.
136 p.
SOUZA, J. L.; RESENDE, P. Manual de horticultura orgânica. Aprenda Fácil, 2006.

COMPONENTE CURRICULAR: ZOOTECNIA GERAL
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA

OBJETIVOS
● Conhecer as principais espécies utilizadas para produção animal;
● Conhecer os sistemas de criação de animais;
● Realizar os manejos aplicados à criação de animais de interesse zootécnico;
● Realizar o gerenciamento técnico das diversas categorias de produção animal.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
● Introdução a Zootecnia;
● Divisão geral entre animais monogástricos e ruminantes;
● Aspectos nutricionais dos animais;
● Reprodução animal básica;
● Produção de aves;
● Produção de abelhas;
● Produção e suínos;
● Produção de peixes;
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● Produção de caprinos e ovinos;
● Produção de bovinos e bubalinos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ROLIM, A. F. M. Produção Animal – Bases da Reprodução, Manejo e Saúde. 1ª edição. São Paulo.
Editora Érika, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALBINO, Luiz Fernando Teixeira. Galinhas Poedeiras: Criação e Alimentação. Aprenda Fácil.
CHAPAVAL. L. Manual do Produtor de Cabras Leiteiras. Editora: Aprenda Fácil, 2006. 1ª Edição;
CAVALCANTI, S. S. Produção de Suínos. ICEA, Campinas, SP. 1987. 453 p;
ITAGIBA, M.G. R. Noções Básicas sobre Criação de Abelhas. Ed. Nobel. São Paulo, 1997.

COMPONENTE CURRICULAR: CULTURAS ANUAIS
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS

OBJETIVOS
Conhecer as técnicas de produção de culturas anuais, entendendo as tecnologias atualmente
disponíveis aos produtores e reconhecendo problemas relacionados à produção, visando à adoção de
medidas que resultem em maior eficiência técnico-econômica do sistema de produção vegetal.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Culturas: Milho, soja, feijão, arroz, cana-de-açucar e mandioca
● Importância econômica e alimentar, situação atual e perspectivas para o cultivo.
● Botânica.
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● Ecofisiologia.
● Solo e seu preparo.
● Nutrição e Adubação.
● Práticas Culturais.
● Cultivares.
● Plantio.
● Irrigação;
● Noções de pragas, doenças e plantas daninhas;
● Colheita, armazenamento; beneficiamento das culturas;
● Comercialização.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CASTRO, P. R. C.. Ecofisiologia de cultivos anuais: trigo, milho, soja, arroz e mandioca. São
Paulo: Nobre 1999.
DOURADO NETO, D.; FANCELLI, A. L. Produção de feijão. Guaíba: Editora Agropecuária,
2000. 386p. EMBRAPA.
EMBRAPA. Tecnologia de produção de soja – Região central do Brasil, 2010.
FANCELLI, A. L.; DOURADO NETO, D. Produção de milho. Guaíba: Editora Agropecuária,
2004.
FANCELLI, A. L.; NETO, D. D. Produção de feijão. Piracicaba: Livroceres, 2007. 386p.
FORNASIERI FILHO, D. Manual da cultura do milho. Jaboticabal: FUNEP, 2007. 574p.
GALVÃO,J. C. C. MIRANDA, G. V. Tecnologias de Produção de Milho. 1ª. Edição. Editora
UFV.Viçosa-MG,2004.
FREIRE FILHO, F. R.; RIBEIRO, V. Q.; SANTOS, A. A. dos. Cultivares de caupi para a região
Meio-Norte do Brasil. In: CARDOSO, M. J. (Org.). A cultura do feijão caupi no Meio-Norte do
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Brasil. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2000. 264p. (Embrapa Meio-Norte. Circular Técnica, 28).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PAULA JUNIOR, J. T.; VENZON, M. Culturas: manual de tecnologias agrícolas, EDITORA DA
EPAMIG, EMPRESA PESQUISAS AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS – EPAMIG, 2007.

COMPONENTE CURRICULAR: IRRIGAÇÃO E DRENAGEM
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA

OBJETIVOS
Conhecer os tipos e técnicas de irrigação e drenagem, entender as relações solo-água-plantaatmosfera. Desenvolver pequenos projetos de irrigação e realizar procedimentos práticos, a partir dos
conceitos apreendidos.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
● Relações solo-água-planta-atmosfera.
● Conceitos básicos de irrigação.
● Evapotranspiração.
● Fontes e qualidade da água para irrigação.
● Métodos e sistemas de irrigação.
● Dimensionamento de sistemas de irrigação.
● Fertirrigação e controle fitossanitário.
● Tipos de drenagem e manutenção.
● Sistemas de drenagem.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BERNARDO, S.; SOARES, A. A.; MANTOVANI, E. C. Manual de irrigação. 9. ed. Viçosa: UFV,
2019.
CRUCIANI, D.E. A Drenagem na Agricultura. 4ª ed. São Paulo: Nobel, 1986. 337p.
MANTOVANI, E. C.; BERNARDO, S.; PARALETTI, L. F. Irrigação: princípios e métodos. 2.
ed. Viçosa: ed. UFV. 2007. 358p.
PENTEADO, Silvio Roberto. Manejo da água e irrigação: em propriedades ecológicas. 2. ed.
Campinas: Via Orgânica, 2010 208 p.
VIANELLO, Rubens Leite; ALVES, Adil Rainier. Meteorologia básica e aplicações. Viçosa: UFV,
2013. 460p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FERREIRA, V. M. Irrigação e drenagem. EDUFPI, 2011. 126 p.
RIGITANO, E. J. V. Manual básico sobre irrigação. São Bernardo do Campo: ASBRASIL, 51p.

COMPONENTE CURRICULAR: MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS, DOENÇAS E
PLANTAS DANINHAS
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS

OBJETIVOS
Identificar os conceitos básicos sobre as pragas, doencas e plantas daninhas. Compreender as
estratégias dos manejos integrados e agroecológicos; Instruir sobre a legislação pertinente quanto ao
uso de agroquímicos; Desenvolver ações necessárias à manutenção da qualidade do meio ambiente
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voltada a produção sustentável.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Importância econômica e ambiental das principais pragas.
Noções de nomenclatura, morfologia e fisiologia.
Ciclo de vida e reprodução.
Dinâmica de população.
Manejo Integrado e agroecológico de Pragas.
Pragas de pós-colheita de grãos armazenados.
Características, uso e modo de ação dos principais inseticidas.
História da fitopatologia, importância das doenças de plantas, natureza da doença.
Agentes causais, ciclo das relações patógeno-hospedeiro.
Manejo integrado agroecológico de doenças.
Plantas espontâneas: conceito, importância, danos e identificação.
Plantas espontâneas: características botânicas, propagação, ciclo de vida, danos, interação
com clima.
Fundamentos da competição e danos causados aos cultivos.
Métodos e épocas de controle de plantas espontâneas.
Manejo integrado e agroecológico de plantas espontâneas.
Herbicidas: classificação e mecanismos de ação
Toxicologia e legislação de produtos fitossanitários.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AGOSTINETTO, D.; VARGAS, L. Resistência de plantas daninhas a herbicidas no Brasil.
Graf. Berthier, 2009.
AMORIM, L.; REZENDE, J.A.M. & BERGAMIN FILHO, A. eds. Manual de
Fitopatologia.Volume 1 -Princípios e Conceitos. 4ª Edição. Editora Agronômica Ceres Ltda. São
Paulo. 2011. 704p.
BUENO, V. H. P. Controle biológico de pragas. Editora UFLA, 2009.
CRANSTON, E. P. S.; GULLAN, P. J. Os insetos: um resumo de entomologia. 3. ed. Roca, 2008.
GALLO, D. et al. Manual de Entomologia Agrícola. São Paulo: FEALQ, 2002.
KIMATI, H.; AMORIM, L.; REZENDE, J.A.M.; BERGAMIN FILHO, A. & CAMARGO, L.E.A.
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ed. Manual de Fitopatologia.Volume 2. Doenças das Plantas Cultivadas.4ª Edição. Editora
Agronômica Ceres Ltda. São Paulo. 2005.666p.
LORENZI, H. Manual de identificação e controle de plantas daninhas. 6. ed. Instituto
Plantarum, 2006.
PANIZZI, A.R.; PARRA, J.R.P. Bioecologia e nutrição de insetos. Embrapa, 2009.
PARRA, J. R. P. et al. Controle biológico no Brasil –Parasitóides e predadores. São Paulo:
Manole, 2002.
Plantas daninhas do Brasil: terrestres, aquáticas, parasitas e tóxicas. 3. ed. Nova Odessa:
Instituto Plantarum, 2008.
ROMAN, E. S.; BECKIE, H.; VARGAS, L. et. al. Como funcionam os herbicidas –da biologia à
aplicação. Graf. Berthier, 2007.
SILVA, A. A.; SILVA, J. F. Tópicos em manejo de plantas daninhas. Viçosa: UFV, 2007.
ZAMBOLIM, L.; LOPES, C. A.; PICANÇO, M. C.; COSTA, H. Manejointegrado de doenças e
pragas de hortaliças. Embrapa, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ATHIÉ, P. Insetos de grãos armazenados –Aspectos biológicos. 2. ed. Varela, 2010. ALVES,
S.B. Controle Microbiano de Insetos. São Paulo: Manole, 1986.
AZEVEDO, L.A.S. Fungicidas sistêmicos: teoria e prática. Campinas: Emopi, 2007. GHINI, R.,
HAMADA, E. Mudanças climáticas –Impacto sobre doenças de plantas no Brasil. Embrapa,
2008.
FERREIRA, L. R.; MACHADO, A. F.; FERREIRA, F. A. et. al. Manejo integrado de plantas
daninhas na cultura do eucalipto. Viçosa: UFV, 2010.
HERTWIG, K. V. Manual de herbicidas-desfolhantes, dessecantes, fitoreguladores e
bioestimulantes. São Paulo: Ceres, 1983.
RODRIGUES, R. N.; ALMEIDA, F.S. Guia de herbicidas. 6. ed. independente, 2011.
STADNIK, M.J. & TALAMINI, V. Manejo Ecológico de Doenças de Plantas. CCA/UFSC:
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Florianópolis, 2004. 293p.
TRIPLEHORN, C. A.; JOHNSON, N. F. Estudo dos Insetos. Cengage Learning, São Paulo, 2011.

COMPONENTE CURRICULAR: FERTILIDADE DO SOLO
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA

OBJETIVOS
Identificar o solo como sendo um importante componente dos agroecossistemas e reconhecer as
propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Desenvolver uma visão geral sobre os atributos
do solo necessários para melhoria da fertilidade; memorizar os elementos essenciais e benéificos às
plantas (Macro e Micronutrientes), assim como relacionar ao tipo de transporte e dinâmica que ocorre
no solo. Diagnosticar sintomas de deficiência e toxidez dos nutrientes. Praticar amostragem do solo
e compreender a reação do solo à diferentes fertilizantes, adubos e corretivos. Avaliar a fertilidade do
solo e recomendar a adubação. Julgar os aspectos econômicos e implicações ecológicas do uso de
corretivos e de fertilizantes.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
● O solo como um componente dos ecossistemas.
● Tipos de manejo do solo (convencional ou químico; orgânico por substituição de insumos e
ecológico) e seus efeitos
● Elementos essenciais e benéficos às plantas (Macro e Micronutrientes).
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● Transporte de nutrientes no solo.
● Amostragem do solo
● Reação do solo.
● Correção da acidez.
● Matéria orgânica e sua importância para a fertilidade dos solos.
● Avaliação da fertilidade do solo e recomendação de adubação.
● Diagnosticar sintomas de deficiência e toxidez dos nutrientes.
● Aspectos econômicos e implicações ecológicas do uso de corretivos e de fertilizantes.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

NOVAIS, Roberto. F.; ALVAREZ V., Victor H.; BARROS, Nairam F.; FONTES, Renildes L.;
CANTARUTTI, Reinaldo B.; NEVES, Júlio C. L.; Fertilidade do solo. Viçosa, MG. SBCS. 2007.
1017 p. Disponível em :< https://pt.scribd.com/document/381355919/Livro-de-Fertilidade-de-SoloSBCS-Novais-1%C2%BA-Edicao >. Acesso em 19 maio 2020.

PES, Luciano Z., ARENDHARDT, Marlon H. Solos. [apostila] Rede e-tec. Santa Maria, RS. 2015.
PRIMAVESI, Ana. Agroecologia e Manejo do solo. Revista Agriculturas - v. 5 - nº 3: 7-10,
setembro/ 2008. Disponível em : < http://aspta.org.br/files/2019/10/artigo1.pdf>. Acesso em 19 maio
2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AZEVEDO, A.C. de; DALMOLIN, R.S. D. Solos e Ambiente: uma introdução. Santa Maria:
Palotti, 2004.
EMBRAPA. Manual de análises químicas de solos, plantas, fertilizantes. Brasília: Embrapa
Informação Tecnológica, 2009.
FERNANDES, M. S. (Eds). Nutrição mineral de plantas. Viçosa: SBCS, 2006.
KAMINSKI, J. (Ed.). Uso e corretivos da acidez do solo no plantio direto. Pelotas, Sociedade
Brasileira de Ciência do Solo - Núcleo Regional Sul, v. 4, 123p. 2000.

Curso Técnico em Agricultura na forma integrada ao ensino médio
Campus Viana - MA

104

PRIMAVERSI. A. Manejo ecológico do solo em regiões tropicais. Ed. Nobel. São Paulo, SP. 2002
RAIJ, B. VAN. Fertilidade do solo e adubação. Piracicaba: Ceres, Potafós, 343 p 1991.
REICHARDT, K. ; TIMM, L. C. Solo, planta e atmosfera: conceitos, processos e aplicações. 2a.
ed. Barueri, SP: Manole, v. 1. 480 p. 2008.
SÁ, J. C. de M. Manejo da fertilidade do solo no plantio direto. Castro: Fundação ABC. 96 p.
1993.
SANTOS, G. A.; DA SILVA, L. S.; CANELLAS, L. P.; CAMARGO, F. A. O. (Eds.) Fundamentos
de Matéria Orgânica do Solo. Porto Alegre, Genesis. 654p. 2008.
TROEH, R. F.; THOMPSON, L. M. Solos e fertilidade do solo. 6. ed. São Paulo: Andrei, 2007.

COMPONENTE CURRICULAR: EXTENSÃO RURAL
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA

OBJETIVOS
Conhecer metodologias adequadas à extensão rural e conflitos nas relações interpessoais. Promover
a capacitação de lideranças locais;
Compreender a função dos órgãos e das políticas públicas nacionais e diretrizes da agricultura.
Promover ações de sensibilização da comunidade nos aspectos de conservação e manejo sustentável
dos recursos naturais locais.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
● Histórico, evolução e objetivos da extensão rural no Brasil e no mundo.
● Metodologias de extensão rural
● Diagnóstico participativo
● Principais formas de resolução de conflitos nas relações interpessoais.
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● Órgãos públicos, políticas públicas e diretrizes do desenvolvimento da Agricultura.
● Legislação pertinente para assistência técnica rural
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL. DECRETO nº 1.946, de 28 de junho de 1996. Cria o Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, e dá outras providências. Disponível em:<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1946.htm>. Acesso em 19 maio 2020.
BRASIL. DECRETO Nº 9.064, DE 31 de Maio de 2017. Dispõe sobre a Unidade Familiar de
Produção Agrária, institui o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar e regulamenta a Lei nº
11.326., de 24 de julho de 2006 , que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional
da Agricultura Familiar e empreendimentos familiares rurais. Disponível em:<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9064.htm>. Acesso em 19
maio 2020.
BRASIL. LEI Nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Dispõe sobre a regulamentação dos
dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da
Constituição Federal. Disponível em :< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8629.htm>.
Acesso em 19 maio 2020.
BRASIL. LEI Nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010. Institui a Política Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNATER e o Programa
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária PRONATER, altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras providências. Disponível
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12188.htm>. Acesso em 19
maio 2020.
BRASIL. LEI nº 10.186, de 12 de fevereiro de 2001. Dispõe sobre a realização de contratos de
financiamento do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF. Disponível em
:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10186.htm>. Acesso em 19 maio 2020..
Acesso em 19 maio 2020.
BRASIL. DECRETO Nº 9.064, de 31 de maio de 2017. Dispõe sobre a Unidade Familiar de
Produção Agrária, institui o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar e regulamenta a Lei nº
11.326, de 24 de julho de 2006 , que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional
da Agricultura Familiar e empreendimentos familiares rurais. Disponível em :<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9064.htm>. Acesso em 19
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maio 2020.. Acesso em 19 maio 2020.
BRASIL. LEI nº 11.326, de 24 de julho de 2006. Estabelece as diretrizes para a formulação da
Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Disponível: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11326.htm>. Acesso em 19 maio
2020.. Acesso em 19 maio 2020.
BRASIL. LEI Nº 6.746, de 10 de dezembro de 1979. Altera o disposto nos arts. 49 e 50 da Lei nº
4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), e dá outras providências. Disponível em :<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1970-1979/L6746.htm>. Acesso em 19 maio 2020..
Acesso em 19 maio 2020.
BRASIL. DECRETO Nº 84.685, de 6 de maio de 1980. Regulamento a Lei nº 6.746, de 10 de
dezembro de 1979, que trata do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e dá outras
providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/19801989/D84685.htm>. Acesso em 19 maio 2020.
BRASIL. INSTRUÇÃO ESPECIAL/INCRA/Nº 20, de 28 de maio de 1980. Estabelece o
Módulo Fiscal de cada Município, previsto no Decreto nº84.685 de 06 de maio de 1980. Disponível
em: < http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/institucionall/legislacao--/atosinternos/instrucoes/ie20_280580.pdf>. Acesso em 19 maio 2020.
CAPORAL, Francisco R., RAMOS, Ladjane F . Da Extensão Rural Convencional à Extensão
Rural Para o Desenvolvimento Sustentável: enfrentar desafios para romper a inércia.
Disponível em :< http://agroecologia.pbworks.com/f/Artigo-Caporal-Ladjane-Vers%C3%A3oFinalParaCircular-27-09-06.pdf>. Acesso em 19 maio 2020.. Acesso em 19 maio 2020.
VERDEJO, Miguel Expósito. Diagnóstico rural participativo: guia prático.

Décio Cotrim

e Ladjane Ramos [editores]. MDA, Secretaria da Agricultura Familiar, Brasília, DF. 2006
FRANCO, F. S.; STRUCK, G.; BARTELT, N.; BÖVERS, B.; KUBACH, T. M.; MATTES, A.;
SCHMIDT, M.G.; SCHWEDES, S.; SMIDA, C. Monitoramento qualitativo de impacto:
desenvolvimento de indicadores para a extensão rural no Nordeste do Brasil. Publicações do
Centro de Treinamento Avançado em Desenvolvimento Rural. Berlin, Fortaleza, Recife:PE, 2000.
PEIXOTO, M. Extensão Rural No Brasil – UMA Abordagem Histórica Da Legislação. Texto
para

discussão

nº

48.

Senado

Federal,

Brasília,

DF.

50

p.
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em:<

https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/136891>. Acesso em 19 maio 2020.
KAMIYAMA, Araci, Agricultura sustentável. Cadernos de educação ambiental.

Secretaria do

Meio Ambiente, Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais. São Paulo, SP, 2011.
75p. Disponível em:< http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/ebooks/342993.pdf>. Acesso em 19
maio 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
RIBEIRO, J. P. Executivos no serviço de extensão rural, Brasília: EMBRAPA, 1985.
RIBEIRO, J. P. Oportunidades para um extensionista rural. Brasília: EMBRATER, 1984.

FORRAGICULTURA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA

OBJETIVOS
● Identificar as plantas forrageiras e implantar uma área de pastagem, capineira ou banco de
proteínas;
● Conhecer a fisiologias das forrageiras;
● Conhecer os sistemas de produção de forragens;
● Implantar sistemas de produção a pasto;
● Realizar o manejo de pastagens.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
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● Botânica de gramíneas e leguminosas;
● Planejamento, implantação, manejo e recuperação de pastagens;
● Taxa de lotação, pressão de pastejo, capacidade de suporte;
● Sistema de pastejo (pastejo contínuo, protelado, estacional ou deferido, rotacionado);
● Conservação de forragens: ensilagem e fenação;
● Sistemas de integração com pastagens.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PIRES, W. et al. Manual de pastagem: formação, manejo e recuperação. Viçosa-MG: Aprenda Fácil,
2006. 302p.
VILELA, H. Pastagem: seleção de plantas forrageiras, Implantaçãoe adubação. Viçosa-MG: Aprenda
Fácil, 2008. 283p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALCÂNTARA, P. B.; BUFARAH, G. Plantas forrageiras: Gramíneas e leguminosas. São Paulo:
NOBEL, 1982. 150p.

COMPONENTE CURRICULAR: SEGURANÇA DO TRABALHO
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA

OBJETIVOS
Conhecer e aplicar conhecimentos técnicos de segurança do trabalho na aquicultura. Aplicar a
legislação civil e normas para evitar acidentes no trabalho, aplicando corretamente a situação de
trabalho.
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EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
● Introdução a Segurança do trabalho: Introdução; A Evolução da Segurança do Trabalho;
Aspectos econômicos, políticos e sociais; Conceito de Segurança do Trabalho.
● Acidente de Trabalho: Conceito de Acidente; Acidentes na Aquicultura; Classificação dos
Acidentes; Causas do Acidente; Consequências do Acidente; Agente do acidente e fonte da
lesão; Lesão com e sem afastamento.
● Doença ocupacional e natureza do trabalho: Doença ocupacional e natureza do trabalho;
Natureza do trabalho e atividade; Natureza da lesão e observações; Localização da lesão e
exemplos; Fonte da lesão e exemplos /Classificação da lesão e tipos; Custo da lesão e agente
do trabalho.
● Comissão Interna de Prevenção de Acidente – CIPA: Riscos Ambientais; Riscos
Ergonômicos; Discrição e Medidas Preventivas/Corretivas; Gráfico de Acidentes do
Trabalho.
● Inspeção de Segurança e Investigação de Acidentes.
● Proteção de Máquinas Equipamentos.
● Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC).
● Proteção Contra Incêndio.
● Higiene do Trabalho e Primeiros Socorros.
● NR-31 – Norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária
silvicultura, exploração florestal e aquicultura.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GONÇALVES, E.A. Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. Edit. LTR 2000.
JORGE NETO, F.F.; CAVALCANTE, J.Q.P. Manuais de Legislação, Segurança e Medicina
Do Trabalho. Edit. Atlas, 47ª Edição.
MONTEIRO, A.L.; BERTAGNI. Acidentes do Trabalho e Doenças Profissionais, Edit.
Saraiva, 2ª ed. Atualizada.
GASPARI, A. APOSTILA PRODA SAÚDE SEGTRABALHO CAMPOS, Armando Augusto
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Martins. CIPA uma Nova Abordagem.
FILHO, A. N. B.Seguranca do Trabalho na Agropecuaria e na Agroindustria, Edit.Atlas1ª ed.
2016
BRASIL. Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca – SEAP. Secretaria Especial de Aquicultura
e Pesca da Presidência da República. Acessado em 17 de abril de 2018. Disponível
em:http://www.ebah.com.br/content/ABAAABbIMAI/saude-seguranca-pescador
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Site do FENATEST – Federação Nacional Dos Técnicos De Segurança Do Trabalho.
Site do FUNDACENTRO – Fundação Jorge Duprat Figueiredo De Segurança e Medicina do
trabalho.
Site do MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – Site do Ministério do Trabalho e Emprego.
NRs, CAs, portarias, FAT, FGTS.

COMPONENTE CURRICULAR: MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA

OBJETIVOS
Identificar e utilizar máquinas, implementos e ferramentas agrícolas, reconhecendo seus principais
componentes e sistemas de funcionamento, uso e manutenção, utilizando-as ou recomendando o seu
uso adequado.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
● Normas de segurança, na utilização de máquinas e implementos agrícolas.
● Combustíveis e lubrificantes.
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● Tração mecânica.
● Tratores.
● Roçadeiras e ensiladeira.
● Enxadas rotativas.
● Arados; Grade de discos; Subsoladores.
● Distribuidor de corretivos do solo.
● Pulverizadores.
● Colheitadeiras agrícolas.
● Tração animal: Implementos e máquinas de uso zootécnico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COMETTI, Nilton Nélio. Mecanização agrícola. Curitiba: Editora do Livro Técnico, 2012.
MONTEIRO, L. de A. Segurança na operação com máquinas agrícolas Imprensa Universitária, 2013.
MONTEIRO, L. A.; SILVA, P. R. A. Operação com tratores agrícolas. Botucatu: FEPAF, 2009.
NOGUEIRA FILHO, H. Mecanização agrícola / Hércules Nogueira Filho, Jonas Janner Hamann.
Santa Maria : Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Politécnico: Rede e-Tec Brasil, 2016.
SILVEIRA, Gastão Moraes da. Máquinas para pecuária. São Paulo: Nobel, 1997.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SILVEIRA, G. M. Semeadoras. In: ---. As máquinas para plantar. Rio de Janeiro: Globo, 1989.

COMPONENTE CURRICULAR: FRUTICULTURA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 80 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 HORAS
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OBJETIVOS
Planejar, e acompanhar o cultivo das culturas da Abacaxi, Banana, Babaçú, Caju, Coco-da-baía,
Juçara, Mamão e citrus, possibilitando uma exploração econômica e sustentável. Aplicar as
orientações de boas práticas de manejo pós-colheita até a comercialização e compreender o manejo
agroextrativista sustentátel do Babaçu e da Juçara. Planejar e instalar um viveiro de produção de
mudas.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Culturas: Abacaxi, Babaçú, Banana, Caju, Coco-da-baía, Juçara, Mamão e citrus:
● Importância econômica e alimentar, situação atual e perspectivas para o cultivo.
● Botânica.
● Ecofisiologia.
● Solo e seu preparo.
● Nutrição e adubação.
● Práticas culturais.
● Podas ( formação, condução, limpeza, manutenção, desbrota).
● Cultivares.
● Plantio.
● Propagação.
● Instalação de viveiros de produção de mudas.
● Instalação e condução dos pomares.
● Irrigação.
● Manejo e controle de pragas, doenças e plantas daninhas.
● Cálculos, manuseio e aplicação de defensivos agrícolas.
● Colheita, armazenamento; beneficiamento das culturas.
● Comercialização.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALVES, E. J. A cultura da banana: aspectos técnicos, socioeconômicos e agroindustriais.
Brasília: Embrapa-SPI. Cruz das almas: Embrapa-CNPMF, 1997. 585p.
ANESE, Rogério de O., Fronza, Diniz. Fisiologia pós-colheita em fruticultura, Santa Maria, RS,
Rede e-Tec Brasil, 2015. 130 p. Disponível: <http://estudio01.proj.ufsm.br/cadernos_fruticultura
/setima_etapa/arte_fisiologia_pos_colheita.pdf>. Acesso em 19 maio 2020.. Acesso em 19 maio
2020.
EMBRAPA, Abacaxi : o produtor pergunta, a Embrapa responde, Coleção 500 Perguntas, 500
Respostas, Sanches, Nilton F., Matos, Aristóteles P., [Editores] 2 ed. rev. e ampl. – Brasília, DF. ,
2013. 196 p. Disponível em: < https://mais500p500r.sct.embrapa.br/view/index.php>. Acesso em 19
maio 2020.
MMA. Babaçu: boas práticas para o extrativismo sustentável orgânico, Secretaria de
Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável. Departamento de Extrativismo, Brasília, DF,
2016.

51

p.

Disponível

em

:<https://www.mma.gov.br/publicacoes/desenvolvimento-

rural/category/200-departamento-de-extrativismomma.html?download=1499:01_ct2_babacu_web&start=20>. Acesso em 19 maio 2020.
EMBRAPA, Banana : o produtor pergunta, a Embrapa responde, Coleção 500 perguntas, 500
respostas. Lima, Marcelo B., Silva, Sebastião O. S., Ferreira, Cláudia F., [Editores], 2 ed. rev. e
ampl.

–

Brasília,

DF,

2012.

214

p.

Disponível

em:

<

https://mais500p500r.sct.embrapa.br/view/index.php>. Acesso em 19 maio 2020.
EMBRAPA, Caju: o produtor pergunta, a Embrapa responde, Coleção 500 perguntas, 500
respostas, Araújo, João P. P.[editor técnico].,2. ed. rev. e ampl., Brasília, DF. 2015. 250 p. Disponível
em: < https://mais500p500r.sct.embrapa.br/view/index.php>. Acesso em 19 maio 2020.
EMBRAPA, Fruticultura irrigada: o produtor pergunta, a Embrapa responde, Coleção 500
perguntas, 500 respostas, Rocha, Elder M. M., Drummond, Marcos Antônio . – Brasília, DF :
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Embrapa

Informação

Tecnológica,

2011.

Disponível

em:

<

https://mais500p500r.sct.embrapa.br/view/index.php>. Acesso em 19 maio 2020.
EMBRAPA, Coco : o produtor pergunta, a Embrapa responde, Coleção 500 perguntas, 500
respostas / Sobral , Lafayette F.[editor técnico],Brasília, DF, 2018. 195 p. Disponível em: <
https://mais500p500r.sct.embrapa.br/view/index.php>. Acesso em 19 maio 2020.
EMBRAPA, Mamão : o produtor pergunta, a Embrapa responde, Coleção 500 perguntas, 500
respostas, Dantas, Jorge L. L., Junghans, Davi T., Lima, Juliana F. [ editores técnicos], 2 ed., Brasília,
DF, 2013. 170 p. Disponível em: < https://mais500p500r.sct.embrapa.br/view/index.php>. Acesso
em 19 maio 2020.
EMBRAPA. Pragas de fruteiras tropicais de importância agroindustrial, sobrinho, Raimundo B.,
Cardoso, José E., Freire, Francisco C. O. , Brasllia, DF.

1998. 209 p. Disponível em:

<https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/421888/pragas-de-fruteiras-tropicaisde-importancia-agroindustrial>. Acesso em 19 maio 2020.
FRANZON, Rodrigo C., CARPENE, Silvia, SILVA, José, C. S. Produção de mudas: principais
técnicas utilizadas na propagação de fruteiras. Embrapa. Planaltina, DF, 2010. 56p. Disponível
em : < https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/77778/1/doc-283.pdf>. Acesso em 19
maio 2020.
MICCOLIS, Andrew., PENEIREIRO, Fabiana M.,. MARQUES, Henrique R. , VIEIRA, Daniel L.
M., ARCOVERDE, Marcelo F., HOFFMANN, Maurício R., REHDER, Tatiana., PEREIRA, Abilio
V. B. Restauração Ecológica com Sistemas Agroflorestais: como conciliar conservação com
produção. Opções para Cerrado e Caatinga, Brasília: Instituto Sociedade, População e Natureza –
ISPN/Centro Internacional de Pesquisa Agorflorestal – ICRAF, 2016. 266 p. Disponível em : <
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1069767/restauracao-ecologica-comsistemas-agroflorestais-como-conciliar-conservacao-com-producao-opcoes-para-cerrado-ecaatinga>. Acesso em 19 maio 2020.
OLIVEIRA, Maria Cristina de., OGATA, Roberto S., ANDRADE, Geovane A.,SANTOS, Déborah
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da S., SOUZA, Ravana M., GUIMARÃES, Tadeu G., SILVA JUNIOR, Manoel C., ,PEREIRA,
Djalma J. S., RIBEIRO, José F. Manual de viveiro e produção de mudas: espécies arbóreas
nativas do Cerrado, Brasília, DF., Editora Rede de Sementes do Cerrado, 2016. 124 p. Disponível
em:

<

https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/141891/1/Manual-de-Viveiro-e-

producao-de-mudas.pdf>. Acesso em 19 maio 2020.
QUEIROZ, José A. L., MOCHIUTTI, Silas. Cultivo de açaizeiros e manejo de açaizais para
produção de frutos. Macapá, AP. 2001. 33p. Disponível: < https://www.embrapa.br/busca-depublicacoes/-/publicacao/346787/cultivo-de-acaizeiros-e-manejo-de-acaizais-para-producao-defrutos>. Acesso em 19 maio 2020.
QUEIROZ, José A. L., MOCHIUTTI, Silas . Guia prático de manejo de açaizais para produção
de

frutos,

2.

ed.

rev.

amp.,

Macapá:

AP,

2012.
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p.

Disponível

em
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https://www.embrapa.br/amapa/busca-de-publicacoes/-/publicacao/964364/guia-pratico-de-manejode-acaizais-para-producao-de-frutos>. Acesso em 19 maio 2020
SENAR. Fruticultura: colheita, pós colheita e comercialização. 2. ed. Brasília: SENAR, 2017. 76
p.

Disponível:

<

https://www.cnabrasil.org.br/assets/arquivos/162-

FRUTICULTURA_BASICA.pdf>. Acesso em 19 maio 2020.
TRENTO, Edison, J., SEPULCRI, Odílio, MORIMOTO, Fukuo. Comercialização de Frutas,
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PR.,
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40

p.

Disponível:

<http://atividaderural.com.br/artigos/560455c4f123d.pdf>. Acesso em 19 maio 2020.
KIST, Benno B. Anuário brasileiro da fruticultura 2018. Santa Cruz do Sul: Editora Gazeta Santa
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2018,
88
p.
Disponível:
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http://www.editoragazeta.com.br/sitewp/wpcontent/uploads/2018/04/FRUTICULTURA_2018_dupla.pdf>. Acesso em 19 maio 2020.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRUCKNER, C. H.; PICANÇO, M. C.; MANICA, I. (Ed.). Maracujá: tecnologia de produção,
pós colheita, agroindústria, mercado. Cinco Continentes, 2001.
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ALBUQUERQUE, L. A. S.; MOUCO, M. A.; REIS, V. C. Floração da mangueira através do uso
de reguladores de crescimento. Petrolina: EMBRAPA, 1999. (Instruções Técnicas da Embrapa
Semi-Árido, v. 12).
EMBRAPA, Maracujá : o produtor pergunta, a Embrapa responde, Coleção 500 perguntas, 500
respostas. Faleiro, Fábio G., Junqueira, Nilton T. V. Junqueira,[editores], Brasília, DF,2016. 341 p.
Disponível em: < https://mais500p500r.sct.embrapa.br/view/index.php>. Acesso em 19 maio 2020.
EMBRAPA, Manga: o produtor pergunta, a Embrapa responde, Coleção 500 perguntas, 500
respostas , Pereira, Márcio E. C., Fonseca Nelson, Souza, Fernanda V. D.,[ editores técnicos] Brasília,
DF, 2005. 184 p. Disponível em: < https://mais500p500r.sct.embrapa.br/view/index.php>. Acesso
em 19 maio 2020.
EMBRAPA. Citros: o produtor pergunta, a Embrapa responde, Coleção 500 perguntas, 500
respostas Santos Filho, Hermes P., Magalhães, Antonia F. J., Coelho, Ygor da S. , Brasília, DF, 2005.
219p. Disponível em: < https://mais500p500r.sct.embrapa.br/view/index.php>. Acesso em 19 maio
2020.
DONADIO, L. C.; MÔRO, F. V.; SERVIDONE, A. A. Frutas Brasileiras. Jaboticabal: FUNEP,
2002, 288p.
GOMES, P. Fruticultura Brasileira. 11. ed. São Paulo: Nobel, 1985. 448p.
NETO, A. G. et al. Goiaba para exportação: processamento de colheita e pós-colheita. Brasilia:
EMBRAPA/SPI, 1994.
PASQUAL, M.; CHALFUN, N. N. J.; RAMOS, J. D.; VALE, M. R. do; SILVA, C. R. de.
Fruticultura comercial: propagação de plantas frutíferas. Lavras: UFLA/FAEPE, 2001. 137 p.
SANTOS FILHO, H. P.; MAGALHÃES, A. F. de J.; COELHO, Y. da S. Citros: O produtor
pergunta, a EMBRAPA responde. Brasília, DF (Brazil). EMBRAPA Informação Tecnológica.
2005, 219 p.
SÃO JOSÉ, A. R.; MANICA, I. Maracujá: temas selecionados (1): melhoramento, morte
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prematura, polinização, taxionomia. Cinco Continentes, 1997.

TOPOGRAFIA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA

OBJETIVOS
Descrever a topografia, importância, objetivos e sua divisão. Utilizar as unidades de medidas.
Conhecer e operar os materiais, aparelhos e equipamentos topográficos. Fazer medidas lineares e
angulares. Executar levantamentos planialtimétricos. Confeccionar planta topográfica. Realizar
divisão de áreas.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
● Objetivos, limites e divisão da Topografia.
● Sistemas de Referência. Projeções Cartográficas.
● Tipos de erros e unidades de medidas.
● Determinação de ângulos: Rumos e Azimutes.
● Medição de Ângulos: Bússola; Teodolito;
● Medidas de distâncias horizontais e verticais.
● Curvas em nível;
● Levantamento de campo: por técnicas convencionais e por GNSS.
● Desenho topográfico;
● Noções de Aerofotogrametria com VANTs (Drones);
● Divisão de áreas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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BORGES, A. C. Topografia, V.1. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2004. 206p.
COMASTRI, J. A. Topografia altimetria. Viçosa/MG: UFV, 1999. 200p.
GARCIA, G. J.; PIEDADE, G. C. R. Topografia aplicada às ciências agrárias. 3ª edição. São
Paulo: Nobel, 1984, 256p.
MC CORMAC, J. Topografia. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 408 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 13133: Execução de
levantamento topográfico. Rio de Janeiro, 1994. 35 p.
INCRA. Norma Técnicas para Georreferenciamento de Imóveis Rurais – 3ª Edição. Brasília,
DF: INCRA, 2014.

COMPONENTE CURRICULAR: ADMINSTRAÇÃO RURAL
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS

·
·
·

Compreender as características do setor agrícola e as contribuições da administração rural para
o desenvolvimento do agronegócio.
Conhecer o processo de comercialização e a atividade de marketing no contexto agrícola.
Elaborar plano de negócio.

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
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·

Abordagem geral sobre Administração Rural: Características do setor agrícola; Classificação
das empresas rurais; Variáveis que influenciam sobre a atuação da Empresa Rural.

·

Associativismo e Cooperativismo.

·

Comercialização e marketing: Conceitos; Modelo de Planejamento sistêmico no agribusiness;
O marketing do produtor rural; cadeia de suprimentos do setor agrícola.

·

Como elaborar plano de negócio.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 9.ed. São Paulo:
Manole, 2014.
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana
à revolução digital. SÃO PAULO: ATLAS, 2017.
SILVA, Roni Antonio Garcia da. Administração rural: teoria e prática. Curitiba: Juruá, 2013.
SILVA, Rui Corrêa da. Planejamento e projeto agropecuário: mapeamento e estratégias
agrícolas. São Paulo: Érica, 2015.
ZUIN, Luís Fernando Soares; QUEIROZ, Timóteo Ramos. Agronegócios: gestão, inovação e
sustentabilidade. São Paulo: Saraiva, 2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GAWLAK, A. Cooperativismo: primeiras lições. Brasília: SESCOOP, 2004.
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COMPONENTE CURRICULAR: TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM
VEGETAL
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 HORAS

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 HORA

OBJETIVOS
Conhecer os princípios da tecnologia de alimentos, a composição química dos alimentos, as técnicas
de conservação, os tipos de embalagens, higiene e controle de qualidade dos alimentos, tecnologias
de transformação e processamento de produtos de origem vegetal.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
● Aspectos históricos e importância da tecnologia de alimentos.
● Noções sobre a estrutura e a composição química dos alimentos.
● Alterações dos alimentos.
● Métodos de conservação e embalagens dos alimentos.
● Higiene e controle de qualidade dos alimentos.
● Agroindústrias alimentícias.
● Tipos de matérias-primas.
● Produtos de origem vegetal.
● Tecnologia de Pós-colheita, armazenamento, processamento e transformação dos
produtos de origem vegetal.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CHITARRA, M.I.F.; CHITARRA, A.B. Pós-colheita de frutas e hortaliças: fisiologia e manejo,
2a. ed. revisada e ampliada, 2005. 785 p.
EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. São Paulo: Atheneu (2. ed.). 2008, 652p.
GAVA, A.J. Princípios de tecnologia de alimentos. Princípios e aplicações. São Paulo: Nobel,
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2009.
KLUGE, R.A.; NACHTIGAL, J.C.; FACHINELLO, J.C.; BILHALVA, A.F. Fisiologia e manejo
pós-colheita de frutas de clima temperado. 2 Ed. Livraria e Editora Rural: Campinas, 2002.
214p.
LOVATEL, J. L. COSTANZI, A. R., CAPELLI, R. Processamento de frutas e hortaliças.
Editora EDUCS. Ed. 1. 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOBBIO, P.A, BOBBIO, F.O. Química do processamento de alimentos. São Paulo: Varela.
1995.
LIMA, U. de A. Agroindustrialização de Frutas - 2ª Edição Fealq. 164 Páginas. 2008.
MORETTI, C. L. Manual de Processamento Mínimo de Frutas e Hortaliças. Brasília: Embrapa
Hortaliças, 2007. 531 p
OETTERER, M.; REGITANO-d´ARCE, M.A.B. & SPOTO, M.H.F. Fundamentos de Ciência e
Tecnologia de Alimentos. Ed. Manole, Barueri, SP., 2006.
SILVA Jr., E. A., Manual de Controle higiênico-sanitário em alimentos. São Paulo, Livraria
Varela, 1995.

6.4. Estágio Curricular
O estágio constitui a prática profissional que integra procedimentos didáticospedagógicos e que contextualiza, consolida e aprofunda a relação entre teoria e prática,
possibilitando ao aluno seu aperfeiçoamento técnico, científico, cultural e relacional. As
atividades programadas para o estágio devem manter uma correspondência com os
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conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelo aluno no decorrer do curso e deverão atender
ao disposto na Resolução CONSUP/IFMA nº 122, de 12 de dezembro de 2016. De acordo
com o § 2º do artigo 1º da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, o estágio visa
ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização
curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.
O IFMA – Campus Viana poderá ofertar, desde que haja disponibilidade, Estágio
Supervisionado, cujo estabelecimento de convênios e divulgação de ofertas de vagas ficarão
sobre responsabilidade do Departamento de Extensão e Relações Institucionais – DERI. O
acesso às vagas de estágio será feito mediante seleção interna, via edital a ser lançado pela
Coordenação do Curso de Comércio. Quando ofertado, terá duração mínima de 150 horas
nos termos da Resolução CNE/CEB n° 01 de 21 de janeiro de 2004, não podendo exceder o
limite de até 400 horas.
O estágio para o curso Técnico em Agricultura não é obrigatório e poderá ser
realizado mediante convênio com empresas, organizações públicas e organizações do
terceiro setor, em atividades relacionadas às funções administrativas. O acompanhamento e
avaliação do estágio deverão ser feito pelo professor orientador do estágio e pelo supervisor
indicado pela parte concedente, em conformidade com a Lei nº 11.788/2008. O professor
orientador deverá ser indicado pelo coordenador do curso, o qual fornecerá termo de
aceitação, que após assinado será juntado à pasta de documentação do estágio.
Todos os procedimentos do estágio não obrigatório adotados neste curso encontramse embasados pela Lei Federal 11.788/2008, que disciplina o estágio de estudantes, bem
como na Resolução CONSUP/IFMA nº 122/2016, em sintonia com os as recomendações da
Resolução CONSUP/IFMA nº 105, de 01 de novembro de 2019 e naquilo que for
estabelecido em normas internas de práticas profissionais pelo DERI. O aluno que optar pelo
estágio supervisionado não obrigatório, só poderá ser diplomado ao final do curso após a
realização da carga horária completa prevista na celebração do convênio de estágio.
A jornada de trabalho do estagiário não poderá ultrapassar as seis horas diárias ou
trinta horas semanais, não podendo acontecer no mesmo horário das aulas presenciais
conforme § 1º do artigo 10 da Lei 11.788/2008. A lei também estabelece no seu artigo 12,
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que no estágio não obrigatório o estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de
contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a
do auxílio transporte.
Os requisitos necessários para concessão do estágio são aqueles estabelecidos no
artigo 3º da Lei nº 11.788/2008, que são: I - matrícula e frequência regular do educando; II celebração do termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a
instituição de ensino; e III - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e
aquelas previstas no termo de compromisso.
As obrigações da Instituição de Ensino de acordo com o artigo 7º da Lei nº
11.788/2008 são: I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu
representante ou assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a
parte concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do
curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário
escolar; II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação
cultural e profissional do educando; III – indicar professor orientador, da área a ser
desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades
do estagiário; IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6
(seis) meses, de relatório das atividades; V – zelar pelo cumprimento do termo de
compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas
normas; VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de
seus educandos; VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo,
as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.
As obrigações da parte concedente, em conformidade com a Lei nº 11.788/2008 são:
I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por
seu cumprimento; II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando
atividades de aprendizagem social, profissional e cultural; III – indicar funcionário de seu
quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento
desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários
simultaneamente; IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais,
cuja apólice seja compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo
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de compromisso; V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização
do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação
de desempenho; VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a
relação de estágio; VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis)
meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.
Para pleitear uma vaga de estágio o aluno do curso Técnico em Agricultura deverá,
além dos requisitos exigidos no artigo 3º da Lei 11.788/2008, deve ter concluído
integralmente pelo menos o primeiro ano, contemplando os requisitos mínimos de
conhecimento profissional. E quando os critérios de seleção não forem estipulados pela parte
concedente, e havendo mais candidatos ao estágio supervisionado que o número de vagas
existentes, atender-se-á ao que estabelece o § 1º, artigo 5º da Resolução CONSUP/IFMA nº
122/2016 de que terá prioridade o estudante que: I - estiver mais próximo da integralização
do curso; II – habilitou-se junto ao Setor de Estágio, para estagiar em períodos anteriores,
mas que não foi contemplado, por falta de vaga; III – tiver maior coeficiente de rendimento.

7. CRITÉRIOS
ANTERIORES

DE

APROVEITAMENTO

DE

CONHECIMENTOS

E

EXPERIÊNCIAS

O IFMA Campus Viana adotará critérios de aproveitamento de conhecimento e
experiências anteriores em conformidade com o Artigo 36 da Resolução CNE/CEB N
º6/2012:
Art. 36 Para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode promover o
aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores do estudante, desde que
diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação
ou habilitação profissional, que tenham sido desenvolvidos:
I - em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico regularmente
concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio;
II - em cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação profissional de, no
mínimo, 160 horas de duração, mediante avaliação do estudante;
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III - em outros cursos de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por
outros meios informais ou até mesmo em cursos superiores de graduação, mediante avaliação
do estudante;
IV - por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em
instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino
ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional.
O aproveitamento de estudos é definido como a possibilidade de aproveitamento de
disciplinas estudadas em outro curso de educação profissional técnica de nível técnico. O
aproveitamento de estudos e a certificação de conhecimentos adquiridos através de
experiência educativas vivenciadas previamente ao início do curso poderão ocorrer
observando os dispositivos da Resolução do CONSUP/IFMA nº 014, de 28 de março de
2014, art. 50 ao 53. O aluno poderá solicitar o aproveitamento de disciplinas estudadas em
outro curso de educação profissional técnica de nível médio por meio de formulário próprio
que deverá ser encaminhado à Coordenação Pedagógica ou Coordenação de curso. Será
realizada analise da solicitação observando a compatibilidade da ementa e carga horária,
exigindo-se no mínimo 75% da carga horária do componente curricular cujo aproveitamento
foi solicitado.

8. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação do processo ensino- aprendizagem a ser realizada no IFMA Campus
Viana em todos em seus cursos técnicos de nível médio considera integralmente a Resolução
CONSUP/IFMA nº 114/2019 de 10 de dezembro de 2019, que rege as normas para a
avaliação do processo de ensino - aprendizagem nos cursos técnicos de nível médio no IFMA.
Assim, o art.1º trata da concepção de avaliação:
Parte integrante do ato educativo, entendida em seu sentido
formativo, como um processo contínuo, mediador, cumulativo,
abrangente, sistemático e flexível, sendo um constante diagnóstico
participativo na busca de um ensino de qualidade e emancipatório,
que não se constitui um momento isolado e sim abrange toda a
prática pedagógica.
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Nesse sentido, deseja que seus educandos obtenham êxito no desenvolvimento
necessário ao seu perfil profissional e sua formação enquanto cidadão. Para tanto a resolução
anteriormente citada, aponta algumas ferramentas que possibilitam a aprendizagem de forma
mais dinâmica e abrangente, pois cada educando tem uma forma de aprender tem
interferências sociais, emocionais e/ou cognitivas que alteram seu desenvolvimento
individual de aprendizagem. O domínio do conhecimento visa a uma progressiva autonomia
profissional e intelectual, valoriza e contextualiza a experiência social e profissional do
discente, com a finalidade de subsidiar os conteúdos teóricos, objetivando a identificação da
vivência empírica (aproveitamento da experiência prática do aluno) como um método para a
solidificação do conhecimento (a relação teoria/prática).
A busca da interdisciplinaridade é desenvolvida em projetos e aulas integradas e o
estudo independente é estimulado, principalmente, por atividades internas e externas que
oferecem oportunidades ao aluno de exercitar a autonomia e independência na busca dos
conteúdos e experiências que sejam importantes para sua formação humana e profissional.
Dessa forma, considerando o art. 4º da referida resolução, a avaliação da aprendizagem
utiliza-se de instrumentos amplamente divulgados e conhecidos, tais como: atividades
práticas e teóricas; trabalhos de pesquisa; estudo de caso; simulações; projetos; situaçõesproblema; elaboração de portfólios e relatórios de atividades; provas orais, escritas e práticas;
seminários; resenhas e artigos, produções artísticas e culturais, mapas conceituais, fóruns
virtuais, questionários online, wikis, elaboração de conteúdo audiovisual, observação,
autoavaliação, atividades investigativas dentre outros. O docente ao definir os critérios que
serão utilizados no processo avaliativo, deve obrigatoriamente utilizar pelo menos 03 (três)
instrumentos distintos de avaliação da aprendizagem para o cômputo da nota em cada etapa,
conforme artigos 4º e 5º da resolução nº 114/2019 de 10 de dezembro de 2019. Importante é
que o resultado do processo avaliativo, seja ele individual ou em grupo, não termine em si
só, pois deve ser utilizado como uma ferramenta para que o professor possa fazer uma síntese
avaliativa, verificando se o educando desenvolveu ou não os objetivos propostos e assim
realize a reflexão e/ou replanejamento de sua prática sempre que necessário.
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Os alunos serão avaliados em aspectos quantitativos e qualitativos, com prevalência
dos qualitativos, sendo que as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais devem
perpassar todo o processo. Conforme Art. 3º da resolução nº 114/2019, parágrafo primeiro:
I – Considera-se como dimensão conceitual a aquisição das bases científicas e
tecnológicas de cada componente curricular;
II - Considera-se como dimensão procedimental a capacidade de contextualização
e/ou operacionalização dos conhecimentos adquiridos de acordo com o inciso I;
III - Considera-se como dimensão atitudinal a incorporação de valores obtidos com
aquisição das dimensões dos incisos I e II que implique uma ressignificação das
práticas vivenciadas em sociedade.

O resultado da avaliação será registrado ao final de cada etapa, obedecendo à escala
de 0,00(zero) a 10,00(dez) pontos, com duas casas decimais. A nota semestral ou anual de
cada disciplina será a média aritmética simples das notas registradas em cada etapa. O
discente que obtiver nota inferior a 7,0(sete) em qualquer das etapas, exceto a última, terá
suas dificuldades trabalhadas por meio de atividades de reforço ao longo do processo
(recuperação paralela), dentro do semestre ou ano letivo, respeitando os prazos determinados
no calendário acadêmico.
Terá direito a submeter-se a recuperação final, o discente que obtiver média
semestral/anual igual ou superior a 2,0(dois), e inferior a 7,0(sete), após as recuperações
paralelas e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas
letivas. O resultado final da avaliação é a representação, a bagagem da construção, da
formação do conhecimento pelo discente e seu professor, abordando princípios, estratégias e
instrumentos, orientando a sua execução de modo coerente com este projeto. Considerar-seá aprovado o discente que tiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento)
do total de horas letivas e alcançar média semestral ou anual igual ou superior a 7,0 (sete) em
todas as disciplinas.

9. BIBLIOTECA: INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
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A Biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
do Campus Viana, está subordinada à Diretoria de Desenvolvimento ao Ensino do Campus
e tem como finalidade dar suporte ao Ensino, Pesquisa e Extensão, através de seu acervo
informacional e serviços oferecidos a comunidade docente e discente, pesquisadores em geral
e servidores técnico administrativos desta Instituição. Será responsável técnica pelo
tratamento dos materiais de informação (livros, periódicos, CDs, DVDs, dentre outras mídias
de armazenamento) adquiridos pela instituição, através da compra, doação ou permuta, bem
como a disposição destes materiais para consulta de seu corpo acadêmico. Funcionará
inicialmente no período de 08h00min às 18h00min e posteriormente com a chegada de mais
servidores do setor, será ampliado seu horário de funcionamento até às 22h fazendo
atendimento aos usuários.

A Biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
do Campus Viana, está subordinada à Diretoria de Desenvolvimento ao Ensino do Campus
e tem como finalidade dar suporte ao Ensino, Pesquisa e Extensão, através de seu acervo
informacional e serviços oferecidos a comunidade docente e discente, pesquisadores em geral
e servidores técnico administrativos desta Instituição. Será responsável técnica pelo
tratamento dos materiais de informação (livros, periódicos, CDs, DVDs, dentre outras mídias
de armazenamento) adquiridos pela instituição, através da compra, doação ou permuta, bem
como a disposição destes materiais para consulta de seu corpo acadêmico. Funcionará
inicialmente no período de 08h00min às 18h00min e posteriormente com a chegada de mais
servidores do setor, será ampliado seu horário de funcionamento até às 22h fazendo
atendimento aos usuários.

9.1 Biblioteca: normas gerais de funcionamento
O acervo da biblioteca do Campus Viana conta com livros atualizados das áreas
básicas (base científica), mediante a adesão do Campus ao Plano Nacional do Livro Didático
– PNLD e os específicos (base tecnológica) da área de Agricultura (conforme Lista de
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Livros, Anexo I), propiciando aos professores e aos alunos uma literatura que servirá como
referencial teórico para o desenvolvimento do curso. O empréstimo de material bibliográfico
só será efetuado ao corpo discente, aos docentes com cadastro atualizado no Suap Edu; e aos
técnicos administrativos com cadastro ativos no quadro de pessoal do Campus Viana. A
qualquer pessoa será permitida a pesquisa e empréstimo interno para consulta do acervo,
respeitando os horários de funcionamento e as regras da biblioteca. Os itens a serem
adquiridos serão sugeridos pelos professores, coordenadores e alunos dos cursos oferecidos
pela Instituição. Serão tomados como prioridade os materiais indicados nos Programas de
Unidade Didática e projetos de novos cursos institucionais para formação do acervo básico
da Biblioteca.

10. ESTRUTURA FÍSICA

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Gabinete de Direção

03

Secretaria

02

Salão de trabalho

01

Sala de Reuniões

02

Almoxarifado

01

Protocolo

01

Banheiros(cabines)

23

Lavabos

02

Gabinete assistente social

01
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Gabinete odontológico

01

Gabinete medico

01

Gabinete pscicológico

01

Administrativo

01

Recepção

03

Reprografia

01

CPD

01

Manutenção Computadores

01

Arquivo

02

Biblioteca

01

Auditório

01

Salas de aula

11

Laboratório de Informática

02

Laboratório de Biologia

01

Lanchonete

01

Registro academico

01

Sala de professors

01

Central de cópias

01

Salas de apoio

02
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Salão de coordenações

01

Sala da CPPD

01

Sala de Núcleos

01

Diretoria de Ensino

01

Diretoria de Administração

01

Copa

02

Área de conveniência

01

Refeitório

01

Segue anexo ao plano as planilhas com Documento de Formalização de Demanda – DFD
para compra de materiais e equipamentos agrícolas permanentes e de consumo para atender
as necessidades do curso de Agricultura do Campus. Os dois processos de compra podem ser
acompanhados também pelo Suap através dos números: 23249.031933.2020 e
23249.031934.2020-38. Cabe ressaltar que o Campus que tem perfil rural, com área de 62
hectares, tem espaço montado para as unidades didáticas de pequenos cultivos, além de
contar com as parcerias já estabelecidas com sindicatos de produtores rurais da cidade de
Viana e Matinha para realização de aulas práticas. (Anexo II)
11. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

O campus Viana adquiriu a sua autorização de funcionamento em 30 DE
DEZEMBRO DE 2014, através da Portaria MEC nº 1.074, e está em fase de implantação,
portanto não dispõe de quadro de pessoal Técnico Administrativo completo. O quadro efetivo
Técnico Administrativo já dispõe de 17 (dezessete) servidores e deverá ser ampliado com
liberação de novos códigos de vagas. Visando atender o funcionamento de cursos integrados,
informamos que o quadro efetivo de pessoal docente já dispõe de 32 (trinta e dois)
professores ingressantes através de concurso público para Provimento de vagas de
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Professores da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – EBTT (Edital IFMA Nº.
002, de 29 de dezembro de 2014), (Edital Nº 01, DE 26 de agosto de 2016) ainda vigente, e
Edital de Concurso Público N° 01, de 21 de setembro de 2018 e/ou por redistribuição ou
vacância. Até a presente data o Campus foi contemplado com liberação de códigos de vagas
através das Portarias nº 4.601, de 06 de outubro de 2015 que disponibilizou 15 (quinze)
códigos, a Portaria nº 3.625, de 14 de junho de 2016 que conferiu mais 15(quinze) códigos
e ainda através da Portaria nº 1.519 de 24 de março de 2017 que disponibilizou 05
(cinco) códigos, totalizando assim 35 (trinta e cinco) códigos de vagas de professor EBTT
para o quadro de pessoal docente. Até o final de 2020, estamos aguardando a nomeação dos
seguintes professores: um de Filosofia, um de Sociologia e um de História para completar o
quadro conforme códigos disponibilizados ao Campus. Já o quadro de pessoal técnico
administrativo é composto até a presente data por 19(dezenove) profissionais, aguardando
liberação de novos códigos de vagas para completar seu quadro de pessoal administrativo.
11.1. Corpo Docente
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FORMAÇÃO

PROFESSOR (A)

1. Anderson Gedeon Buzar Reis
2. Alinne Menezes Soares
3. Antônio Luíz Martins Júnior
4. Bruna Larissa Ferreira de

TITULAÇÃO

REGIME DE
TRABALHO

Bacharel em
Contabilidade

Mestre

DE

Ciências
Agrárias/Agronomia

Doutora

DE

Física

Doutor

DE

Engenharia de Pesca

Mestre

DE

Bacharel em Direito

Doutor

DE

Bacharel em Engenharia
Química

Mestre

DE

Licenciatura em Letras

Especialista

DE

Engenharia Agrícola

Doutor

DE

Informática

Mestre

DE

Carvalho
5. Celso Eduardo Santos de
Melo
6. Cidrônia

Janiclébia
Oliveira Buriti

de

7. Diana Sousa Silva Correa
8. Eliakim Martins Araújo
9. Elisiane Monteiro Soares
10. Elynne Raphaella de Sousa

Gonzaga
11. Érika

Patrícia

Martins

Ferreira

Licenciatura em Educação
Física

Especialista

DE

Licenciatura
Pedagogia/LIBRAS

Especialista

DE

Licenciatura em Química

Doutor

DE

13. Felipe Rodrigues Vaz

Licenciatura em
Matemática

Mestre

DE

14. Fernando Pereira de Oliveira

Licenciatura em
Matemática

Mestre

DE

15. Francisco da Conceição Silva

Bacharel em Sistema de
Informação

Mestre

DE

Bacharel em Direito

Mesttre

DE

Licenciatura em Ciências
Biológicas

Mestre

DE

Especialista

DE

12. Fábio Lustosa Souza *
Diretor Geral do Campus Viana

16. Ines Alves Sousa
17. Isabel Andrade Lopes de

Sousa
18. Israel Ferreira Santos

Letras/Língua Espanhola
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19. João Henrique Cavalcante

Engenharia de Pesca

Doutor

DE

Bacharel em Agricultura

Mestre

DE

Engenharia de Pesca

Especialista

DE

Química

Doutora

DE

Bezerra
20. José de Arimatéa de Sousa
21. Kelly de Souza Ferraz
22. Lidiane da Silva Araújo

Araújo
Mendes Bacharel em Contabilidade
Oliveira Alvarenga

Especialista

DE

Bacharel em Zootecnia

Mestre

DE

Bacharel em Agricultura

Mestre

DE

23. Liliane

24. Lucas Fernandes da Silva
25. Marcelo Mendonça Teixeira
26. Maycon

César

Pereira

Wernz
27. Meiriluce

Portela

Teles

Carvalho
28. Nahelton Cardoso Bezerra
29. Nayra Nascimento Bomfim

Fernandes

Licenciatura em Letras:
Língua Portuguesa e
Inglesa
Licenciatura em Educação
Artística

Especialista

Especialista

DE

DE

Bacharel em Engenharia
Agronômica

Mestre

DE

Ciências Agrárias/
Agricultura

Doutora

DE

Mestre

DE

30. Sonadson Diego de Paula Licenciatura em Geografia

Nery
31. Thiago Pereira Mourão
32. Ticiana Leite Costa

Bacharel em Sistema de
Informação
Agroindústria

33. Veríssmo Nascimento Ramos Bacharel em Agricultura

Especialista
Mestre
Mestre

DE
DE
DE

dos Santos
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11.2 Corpo Técnico Administrativo

TÉCNICO (A)

CARGO

FORMAÇÃO

TITULAÇÃO

Assistente em
Agricultura

Médio

Médio

2. Aline Antonia Santos
Lins

Téc. em Assuntos
Educacionais

Licenciatura em
Pedagogia

Especialista

3. Antônio Sérgio Moura
Sousa

Téc. em Laboratório

Técnico em
Informática

Graduação

4. Elizabeth Ferreira
Martins

Assistente em
Agricultura

Bacharel em
Agricultura

Especialista

5. Hawllyson Rocha Costa

Administrador

Bacharel em
Agricultura

Graduação

Téc. em Contabilidade

Bacharel em
Contabildade

Graduação

7. Jéssica Guimarães
Bezerra de Albuquerque

Assistente em
Agricultura

Graduanda em
Engenharia Civil

Graduando

8. Jodelma Castelo Branco
Mendes

Pedagoga

Licenciatura em
Pedagogia

Mestranda

9. José Almeida Gonçalves
Neto (removido
tratamento de saúde
Timon)

Auxiliar em
Agricultura

Bacharel em
Agricultura

Graduação

Enfermeiro

Bacharel em
Enfermagem

Especialista

11. Luanny Tomaz Brito

Psicóloga

Bacharel em
Psicologia

Mestre

12. Lucilene Rodrigues de
Melo

Contadora

Bacharel em
Contabilidade

Mestranda

1. Adriano Freire Everton

6. Jeane Santos Gomes

10. Leovegildo Branco
Dominice Neto
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13. Luis Alex Guida de
Miranda
14. Magno Cronemberges
de Oliveira (removido
tratamento de saúde
Araioses)

15. Maria do Socorro de
Sousa

Téc.em Agropecuária

Médio

Médio

Médico

Bacharel em
Medicina

Especialista

Bibliotecária

Bacharel em
Biblioteconomia

Especialista

Assistente de Alunos

Licenciatura em
Letras

Especialista

17. Paulo Robson Muniz

Técnico em Tecnologia
da informação

Analista de Sistemas
(Tecnólogo)

Graduação

18. Thatiane Goés Santos

Auxiliar de Biblioteca

Bacharel em
Biblioteconomia

Especialista

19. Wanderson do
Nascimento Pereira

Auxiliar de Biblioteca

Bacharel em
Contabilidade

Graduação

16. Natália Soares Guterres

12. CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS

Após a integralização das disciplinas que compõem a matriz curricular do Curso
Técnico em Agricultura integrado ao ensino médio, será conferido ao egresso, o Diploma de
Técnico em Agricultura

Curso Técnico em Agricultura na forma integrada ao ensino médio
Campus Viana - MA

137

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, E. P.; LOPES, J. R.; CARVALHO FILHO, R. Aspectos socioeconômicos e de
evolução do desmatamento na Amazônia maranhense. In: MARTINS, M.; B.; OLIVEIRA,
T. G. de (Org.). Amazônia maranhense: diversidade e conservação. Belém: MPEG. p. 35-46.
2011.
ARRUDA, J.J.A. Brasil no comércio colonial (o). São Paulo: Ática, 710 p. 1980.
ASSUNÇÃO, M. R. Exportação, mercado interno e crises de subsistência numa província
brasileira: o caso do Maranhão, 1800 – 1860. Revista Estudos Sociedade e Agricultura 14:
32-71. 2000.
BARBOSA, Z. M. O Global e o Regional: A Experiência de Desenvolvimento do Maranhão.
2012.
BARROS, G.S.A.C. Produtividade e Exportação: as alavancas do crescimento do
agronegócio brasileiro. Embrapa: Olhares para 2030. 2018. Disponível em :
https://www.embrapa.br/olhares-para-2030/artigo//asset_publisher/SNN1QE9zUPS2/content/geraldo-barros?inheritRedirect=true:. Acesso em
20 maio 2020.
BARROS, G.S.C.; CASTRO, N.R. Exportações do agronegócio – faturamento e taxação
cambial. Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), v. 1, Piracicaba,
SP. 2020. DOI: 10.13140/RG.2.2.15012.22409 . 7p
BRASIL. Lei 11.892/2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.Brasília, DF,
MEC, 2008.
BRASIL. Decreto 11.900 de 11 de junho de 1991. Cria no Estado do Maranhão, a Área de
Proteção Ambiental da Baixada Maranhense, compreendendo 03 (três) Sub-Áreas: Baixo
Pindaré, Baixo Mearim-Grajaú e Estuário do Mearim-Pindaré – Baía de São Marcos
incluindo
a
Ilha
dos
Caranguejos.
1991.
Disponível
em:https://documentacao.socioambiental.org/ato_normativo/UC/303_20100823_145738.pd
f. Acesso em 20 maio 2020.
BURNETT, C.F.L. O plano Mais IDH, do município à região? Globalização e Planejamento
no Maranhão. Anais do VII Seminário Internacional sobre Desenvolvimento Regional.
2015.
CASTRO, N. R., BARROS, G. S. C., ALMEIDA, A. N., GILIO, L., & MORAIS, A. C. P.
The Brazilian agribusiness labor market: measurement, characterization and analysis of

Curso Técnico em Agricultura na forma integrada ao ensino médio
Campus Viana - MA

138

income differentials. Revista de Economia e Sociologia Rural, 58(1), e192298. 2020.
Disponivel em: https://doi.org/10.1590/1806-9479.2020.192298. Acesso em 20 maio 2020.
EMBRAPA. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Rio de Janeiro: Embrapa, 2018.
FARIAS FILHO, M. O espaço geográfico da baixada maranhese.São Luis, MA. EDUFMA,
2013.
FAUSTO, Boris. História concisa do Brasil. Edusp. 2001.
FURTADO, C. Formação econômica do Brasil. Editora Companhia das Letras, Edição 34.
São Paulo, SP, 2007.
GOMES, J. F. G; TOLEDO, M.M., GOMES, RSB .O “Sisteminha Embrapa” E A
Rentabilidade, Resiliência E Sustentabilidade De Agroecossistemas Familiares: Estudo De
Caso No Território Da Cidadania Dos Cocais, Estado Do Maranhão. Cadernos de Ciência &
Tecnologia, Brasília, v. 35, n. 3, p. 405-425, set./dez. 2018.
HOFFMANN, R., NEY, M. G. Desigualdade, escolaridade e rendimentos na agricultura,
indústria
e
serviços de 1992 a 2002. Economia e Sociedade, 13(2): 51-79. 2004.
IBGE. Disponível em:. Censo demográfico: resultados definitivos. São Paulo, SP. 2010.
Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ma/pesquisa/23/25888?detalhes=true.
Acesso em 20 maio 2020.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agropecuário. 2017 Disponivel
em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ma/pesquisa/24/76693. Acesso em 20 maio 2020.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Escolar. 2018 Disponivel em:
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ma/viana/pesquisa/13/78117?localidade1=210650&locali
dade2=210830&indicador=77908&ano=2018. Acesso em 20 maio 2020.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema de Contas Regionais. São
Paulo,
SP.
2017.
Disponivel
em:
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ma/pesquisa/10060/60147 . Acesso em 20 maio 2020.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNADCT-Pesquisa Nacional por
amostra
de
domicilios
contínua,
2018.
Disponível
em:
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ma/pesquisa/10070/64506?ano=2018 . Acesso em 20 maio
2020.
IBGE. Zoneamento Geoambiental Do Estado Do Maranhão. Diretrizes Gerais Para A
Ordenação
Territorial.
Salvador.
BA.
1997.
Disponível
em:
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95885.pdf . Acesso em 20 maio 2020.
‘

Curso Técnico em Agricultura na forma integrada ao ensino médio
Campus Viana - MA

139

IMESC. Produto Interno Bruto do Maranhão. São Luís, MA. v. 10, n. 1 p. 1-36, 2019.
MACIEL, D. Questão agrária e política no governo Sarney e na Constituinte (1985-1990).
Revista Guanicuns n.02: 171-193, 2005.
MORAES, M. A. F. D. O mercado de trabalho da agroindústria canavieira: desafios e
oportunidades. Economia Aplicada, 11(4), 605-619. 2007
NUGEO. Bacias Hidrográficas Maranhenses. Núcleo Geoambiental da UEMA. [portal]
2020.Disponível em: https://www.nugeo.uema.br/?page_id=255. Acesso em 20 maio 2020.
PAULA, R.Z.A.; HOLANDA, F.M.. Padrão de Acumulação e dinâmica da economia
maranhense na década dos 2000. v. 6, n. 10, jan./jun. 2011.
PEREIRA, M.R.S.; CORONEL, D.A.. A industrialização no estado do Maranhão: uma
análise do plano estratégico de desenvolvimento industrial. In: Latin American Journal of
Business
Management,
2013,
p.
177-197.
Disponível
em:
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2013/JornadaEixo2013/anaiseixo4desigualdadessociaisepoliticaspublicas/pdf/aindustrializacaonoestadodomaranhao.pdf.
Acesso em 20 maio 2020.
PORRO, R. Alternativa agroflorestal na Amazônia em transformação. Brasília, DF. Embrapa
Informação Tecnológica, 825 p. 2009.
PRIORE, M.; VENANCIO, R. Uma breve história do Brasil. Editora Planeta, 2010.
PROBIO. Mapas de Cobertura Vegetal dos Biomas Brasileiros. Brasília, DF, 2007. 18 p.
Disponível
em:
http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_chm_rbbio/_arquivos/mapas_
cobertura_vegetal.pdf. Acesso em 20 maio 2020.
REIS, J. L. C. (Coord.). Potencialidades econômicas do estado do Maranhão. São Luís:
SEPLAN; IMESC, 2008.
ROLIM FILHO, C. M. Formação Econômica Do Maranhão: De Província Próspera a Estado
Mais Pobre Da Federação. O Que Deu Tão Errado?. Tese Mestrado. Brasilia, DF. 2016.
SEMA- Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Unidades de
Conservação 2020.,
Disponível em: https://www.sema.ma.gov.br/unidades-deconservacao/. Acesso 27 maio de 2020
SANTOS, I. Indicadores socioambientais dos municípios da Baixada Maranhense são
mapeados em estudo. 2018. Disponível em: https://www.fapema.br/index.php/indicadoressocioambientais-dos-municipios-da-baixada-maranhense-sao-mapeados-em-estudo/.
Acesso 20 maio de 2020.

Curso Técnico em Agricultura na forma integrada ao ensino médio
Campus Viana - MA

140

SILVA, A.R., TERRA, D.C.T.. A Expansão Dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia e os desafios na contribuição para o desenvolvimento local e regional. 2013.
Disponível
em:
http://www.eventos.ct.utfpr.edu.br/anais/snpd/pdf/snpd2013/Arthur_Rezende.pdf. Acesso
em 20 maio 2020.
SINIMBU, F. Sisteminha Embrapa avança no Brasil e alcança sete países. Portal Embrapa.
São Luis, MA. jun 2019. Disponível em: https://www.embrapa.br/cocais/busca-de-noticias//noticia/44368930/sisteminha-embrapa-avanca-no-brasil-e-alcanca-sete-paises. Acesso em
20 maio 2020.
SPINELLI-ARAÚJO , L; BAYMAN-SILVA, G.; TORRESAN, F.E; VICTORIA, D.;
VICENTE, L.E.; BOLFE, E.L; MANZATTO, C. Conservação da biodiversidade do estado
do Maranhão: cenário atual em dados geoespaciais. Jaguariúna, SP, Embrapa Meio
Ambiente, 2016.
STELLA, A. Plano de prevenção e controle do desmatamento e queimadas do Maranhão.
São Luís: SEMA, 120 p. 2011.
TRIBUZI, B. Formação Econômica do Maranhão: uma proposta de desenvolvimento. Edição
comemorativa dos 35 anos de criação do CORECON-MA, 2011.
WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. MARANHÃO. Flórida: Wikimedia Foundation, 2020.
Disponível
em:
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Maranh%C3%A3o&oldid=58275031. Acesso
em: 16 mai. 2020.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE

BRASIL Lei 11.645/2008. Brasília: MEC, 2008.
BRASIL Lei 11.769/2008. Brasília: MEC, 2008.
BRASIL Lei 11.788/2008. Brasília: MEC, 2008.
BRASIL Lei 11.892/2008. Brasília: MEC, 2008.
BRASIL Lei 13.010/2014. Brasília: MEC, 2014.
BRASIL Lei 9.394/1996. Brasília: MEC, 1996.
BRASIL. Lei nº 9394, de 20 de novembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>.

Curso Técnico em Agricultura na forma integrada ao ensino médio
Campus Viana - MA

141

Acesso em: 01 de jun. de 2016.
BRASIL. Lei nº 9394, de 20 de novembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>.
Acesso em: 01 de jun. de 2016.
BRASIL. Ministério da Educação. Catálogo Nacional de Cursos. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/setec/>. Acesso em: 11 de março. 2020.
BRASIL. Ministério da Educação. Catálogo Nacional de Cursos. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/setec/>. Acesso em:11 de março. 2020.
BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CNE/CEB nº 11, de 09 de maio de 2012. Trata
das diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional e técnica de nível médio.
Disponível
em:
<
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10804pceb011-12-pdf&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 11 de março.
2020. .
BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CNE/CEB nº 11, de 09 de maio de 2012. Trata
das diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional e técnica de nível médio.
Disponível
em:http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1080
4-pceb011-12-pdf&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192>. Acesso em 11 de
março. 2020. .
BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CEB nº 01, de 05 de dezembro de
2014. Atualiza e define novos critérios para a composição do catálogo nacional de cursos
técnicos, disciplinando e orientando os sistemas de ensino e as instituições públicas e
privadas de educação profissional e tecnológica quanto à oferta de cursos técnicos de nível
médio em caráter experimental, observando o disposto no art. 81 da Lei nº 9.394/96 (LDB)
e nos termos do art. 19 da resolução CNE/CEB nº 6/2012. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/setec/>. Acesso em: 15 de abril. 2020.
BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CEB nº 03, de 09 de julho de 2008.
Dispõe sobre a instituição e implantação do catálogo nacional de cursos técnicos de nível
médio. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/setec/>. Acesso em: 15 de abril. 2020.
BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CEB nº 06, de 20 de setembro de 2012.
Define diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio.
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/setec/>. Acesso em: 15 de abril. 2020.
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Brasília: SETEC/MEC, 2012.

Curso Técnico em Agricultura na forma integrada ao ensino médio
Campus Viana - MA

142

Decreto nº 5154/04 que regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá
outras providências.
Decreto nº 5154/04 que regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de
20
de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras
providências.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO. Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 2019-2023. IFMA, 2019.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO. Resolução nº 14 de 28 de março de 2014. Aprova as normas gerais da
educação profissional técnica de nível médio do Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia
do
Maranhão.
Disponível
em:
<
file:///C:/Users/Servidor/Downloads/Resolucao_n_014.2014_Normas_Gerais_do_Ensino_Tecnico_Profissional_do_IFMA%20(2).PDF>. Acesso em: 17
de abril 2020.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO. Resolução CONSUP/IFMA nº 042/2016 que aprova a Política de Estágio e
Egresso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Disponível
em: < file:///C:/Users/Servidor/Downloads/Resolucao_n_042.2016>_ Acesso: 15 de abril.
2020.
Projeto Pedagógico Institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão. Uma Construção de Todos. IFMA, 2016.
RAMOS. Marise. Concepção do ensino médio integrado. Mímeo, 2008.
RAMOS.. Classificação Brasileira de Ocupações - CBO. Ministério do Trabalho e Emprego
– MTE. Disponível em: <http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf>. Acesso 15 de
abril. 2020.
Resolução CNE/CEB nº 04/2010 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais
para a Educação Básica. Brasília: MEC, 2010.
Resolução CNE/CEB nº 04/2012 que dispõe sobre alteração na Resolução CNE/CEB nº
3/2008, definindo a nova versão do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio.
Brasília: MEC, 2012.
Resolução CNE/CEB nº 06/2012 que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação
Profissional e Técnica de Nível Médio. Brasília: MEC, 2012.

Curso Técnico em Agricultura na forma integrada ao ensino médio
Campus Viana - MA

143

Resolução CNE/CEB nº 1/2014 que atualiza e define novos critérios para a composição do
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, disciplinando e orientando os sistemas de ensino e
as instituições públicas e privadas de Educação Profissional e Tecnológica quanto a oferta de
cursos técnicos de nível médio em caráter experimental, observando o disposto no art.81 da
Lei nº 9.394/96 e nos termos do Art, 19 da Resolução CNE/CEB nº 6/2012. Brasília: MEC,
2014.
Resolução CONSUP/IFMA nº 122/2016 Que aprova as normas de estágio supervisionado
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. São Luís:
CONSUP/IFMA 2016.

ANEXO I

Curso Técnico em Agricultura na forma integrada ao ensino médio
Campus Viana - MA

144

ANEXO II

Curso Técnico em Agricultura na forma integrada ao ensino médio
Campus Viana - MA

145

