SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MEC - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
TRIÂNGULO MINEIRO

RESOLUÇÃO “AD REFERENDUM” Nº 022/2020, DE 26 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre o Projeto Pedagógico do Curso de Formação
Inicial e Continuada de Programador Web do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo
Mineiro – Campus Patrocínio
A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das atribuições que lhe confere a
Lei nº 11.892 de 29/12/2008, publicada no DOU de 30/12/2008, o Estatuto aprovado pela Resolução nº
01/2009, do dia 17/08/2009, publicada no DOU de 21/08/2009 e Decreto Presidencial de 09 de
dezembro de 2019, publicado no DOU de 10/12/2019, Seção 2, página 1, RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar “ad referendum” o Projeto Pedagógico do Curso de Formação Inicial e Continuada de
Programador Web do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro –
Campus Patrocínio, conforme anexo.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, devido à necessidade de cumprimento
de prazos do Ofício-Circular nº 57/2020/GAB/SETEC/SETEC-MEC.

Uberaba, 26 de junho de 2020.
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Educar é educar-se na prática da liberdade, é
tarefa daqueles que sabem que pouco sabem - por
isso sabem algo e podem assim chegar a saber
mais - em diálogo com aqueles que, quase sempre,
pensam que nada sabem, para estes,
transformando seu pensar que nada sabem em
saber que pouco sabem, possam igualmente saber
mais.
Paulo Freire

NOSSA MISSÃO
Ofertar a EducaçãoProfissional e Tecnológica por
meio do Ensino, Pesquisa e Extensão promovendo
o desenvolvimento na perspectiva de uma
sociedade inclusiva edemocrática.
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1.

DADOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Triângulo Mineiro –Campus
Patrocínio

RAZÃO SOCIAL

10.695.891/0009-59

CNPJ
ESFERA ADMINISTRATIVA

Federal

Av. Líria Terezinha Lassi Capuano, 255 Bairro Universitário
Patrocínio/MG/38747-792

ENDEREÇO
CIDADE/UF/CEP
RESPONSÁVEL PELO CURSO
DDD TELEFONE
DDD FAX
E-MAIL
SITE

2.

Aline Taciana Lima Moreira e Vinícius Felipe
Oliveira
(34) 3515-2100
(34) 3515-2113
dg.ptc@iftm.edu.br
www.iftm.edu.br/patrocinio

DADOS DOCURSO

CURSO
EIXO TECNOLÓGICO
CERTIFICAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS
FREQUÊNCIA OFERTA
CARGA HORÁRIA TOTAL
PERIODICIDADE
TURNO E HORÁRIO
LOCAL

3.
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Formação Inicial e Continuada em Programador
Web
Informação e Comunicação
Formação Inicial e Continuada em Programador
Web
35
Mediante demanda da instituição, da comunidade
externa e/ou de programas e/ou projetos
200 horas
Semanal
Multiperiódico
Campus Patrocínio

JUSTIFICATIVA

Atualmente, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro IFTM é constituído por uma Reitoria, pelos Campi de Uberaba, Uberlândia, Uberlândia Centro,
Ituiutaba, Patrocínio, Paracatu, Patos de Minas, Campina Verde e em Uberaba Parque Tecnológico.
Trata-se de uma Instituição de Educação Superior, Básica e Profissional, pluricurricular e multicampi,
especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nos diferentes níveis, formas e
modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas
práticas pedagógicas.
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A Instituição responde a uma nova missão na sociedade e aos horizontes de seus profissionais
que, ao se desenvolverem, em função do processo de formação continuada que o sistema educacional
lhes proporciona, buscam integrar o coletivo da escola nesse processo de mudança efetiva,
possibilitando transformar os sonhos em ações que, concretizadas, possam conduzir o Instituto Federal
a excelência em todos os níveis e áreas de atuação. Assim, proporcionando à comunidade de Patrocínio
e região uma formação profissional de qualidade qualificando profissionais para dominar, não só os
saberes da ciência e da tecnologia, como também os valores humanos da ética, da cultura, da política e
da cidadania. Esta Instituição consolidará seu papel social visceralmente vinculado à oferta do ato
educativo que elege como princípio: a primazia do bem social.
É fato que o avanço tecnológico vivenciado atualmente não só incluiu o computador no dia a
dia das empresas, como o tornou indispensável. Ele é utilizado como uma ferramenta básica para muitos
processos e seu uso tem conferido às empresas aumento de produtividade e ganhos nos mais diversos
setores. Através de ferramentas computacionais é possível agilizar a comunicação interna, produzir
documentos necessários para o funcionamento da empresa, assim como acompanhar e analisar
resultados operacionais. O que resulta no crescimento da demanda de profissionais capazes de utilizar
o computador com proficiência.
Além disso existe uma tendência na sociedade no que se refere a migração constante para
plataformas digitais. Isso pode ser observado principalmente nos setores de serviços e comércio.
Praticamente todos os grandes varejistas trabalham com o ecommerce, permitindo que o consumidor
faça compras online e receba os produtos em sua casa, sem a necessidade de se deslocar até uma loja
física. Bancos fornecem serviços de consulta, transferências de fundos e empréstimos pela internet 24
horas por dia e 7 dias por semana. Diversos serviços do governo também estão disponíveis pela internet,
como a solicitação de certidões, emissão de documentos, entre outros.
Ainda assim é comum encontrar pessoas que não possuem habilidades na operação de
computadores. Essas pessoas costumam ter dificuldades de colocação no mercado de trabalho, assim
como no acesso aos serviços digitais citados anteriormente, ou seja, estão excluídos digitalmente. A
formação técnica dessas habilidades de forma inicial e 8 continuada por meio de um programa federal
pode trazê-las para a sociedade digital e permitir a sua ascensão ou a recolocação desse profissional,
gerando renda para a sua família e melhorando os índices de desenvolvimento da região.
O curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Programador Web desenvolvido na
modalidade de Educação à Distância, vem ao encontro da necessidade de formar profissionais em
Patrocínio e região, a fim de habilitá-los para (re)ingressar no mercado de trabalho, no qual há uma
demanda cada vez maior por trabalhadores que conhecem a internet e conseguem utilizar a estrutura de

comunicação proporcionada por ela para agregar valor à empresa.
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Frente ao avanço da Web 2.0, torna-se necessário profissionais aptos a desenvolver sistemas
operantes em tais estruturas e que tenham conhecimento e habilidades para realizar as manutenções que
se tornem necessárias. Neste sentido, o curso tem como finalidade capacitar trabalhadores em
programação de páginas para a internet que sejam capazes de atender às exigências do mercado de
trabalho, além de impulsionar o desenvolvimento econômico regional a partir da geração de mão de
obra qualificada

4.

OBJETIVOS

Geral
Capacitar o indivíduo para o desenvolvimento de sistemas baseados na web, utilizando padrões
compatíveis com o mercado de trabalho.

Específicos
● Desenvolver os conhecimentos necessários para planejar, desenvolver e publicar websites.
● Entender o conceito e aplicação de algoritmos;
●

Desenvolver páginas Web utilizando HTML e CSS;

●

Desenvolver sistemas Web de conteúdo dinâmico utilizando a linguagem de programação PHP,
com conexão a bancos de dados.

5.

PÚBLICO ALVO

Trabalhadores beneficiários do seguro-desemprego e dos programas de inclusão produtiva
do Governo Federal. Trabalhadores ou pessoas em situação de vulnerabilidade social, da
comunidade externa ligados à área do curso ou que almejam a qualificação profissional de
Programador Web que possuam no mínimo 15 anos completos e o ensino fundamental II (6° ao 9°
ano) completo, e comunidade em geral.

6.

PERFIL DO EGRESSO
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O curso visa formar e certificar o profissional para atuar como Programador Web, compondo
quadro de pessoal capacitado em desenvolver páginas web demandadas pela empresa contratante.
Espera-se que o egresso seja capaz de programar e manter páginas web, tanto estáticas quanto dinâmicas
com acesso a bancos de dados, projetadas pela empresa contratante.

7.

PRÉ-REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO

Destinado a estudantes, pessoas em vulnerabilidade social e trabalhadores que tenham no
mínimo, o ensino fundamental II completo, de acordo com o Guia Pronatec de Cursos FIC (BRASIL,
2016). As turmas serão formadas em atendimento à demanda da instituição, da comunidade externa ou
de programas e/ou projetos.
O ingresso de alunos no curso FIC de Programador Web ocorrerá por meio de Edital, por meio
de processo seletivo, classificatório e não eliminatório, ou Edital com inscrição livre, quando os cursos
forem demandados por uma determinada comunidade, 10 ou com inscrição livre, quando os cursos
forem oriundos de um projeto e/ou programa. Para participar do processo de seleção dos cursos FIC, os
candidatos deverão entregar os documentos solicitados de acordo com o edital e/ou programa. O
estudante deve possuir um computador padrão IBM-PC com sistema operacional Windows 10 e acesso
à internet por banda larga.

8.

MATRIZ CURRICULAR
8.1.

Estruturação

A área de concentração é a Educação Profissional e Tecnológica com uma abordagem
disciplinar direcionada à prática necessária para o bom condicionamento da profissão e,
consequentemente, à inserção no mercado de trabalho. Desta forma, o curso buscará discutir
conteúdos teóricos e práticos,visando desenvolver capacidades técnico-profissionais e de inclusão
na sociedade digital, com uma organização curricular compreendendo até 20 (vinte) horas de aulas
semanais, totalizando 200 horas-aula. O curso está estruturado com os seguintes módulos
deaprendizagem:
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MÓDULOS

CONTEÚDOS

CH

Instalação e
configuração de
I ambiente de
desenvolvimento

Apresentar ao aluno as ferramentas
necessárias ao desenvolvimento das
atividades de todo o restante docurso.Para
cada ferramenta,associa-se um conteúdo
de instalação e configuração de ambiente
de desenvolvimento.

20h

II Lógica Básica

III Algoritmos

IV

Construção de
Páginas Web

V Bancos de Dados
Linguagem de
VI Programação para
Web

Compreender a introdução ao raciocínio
lógico básico necessário às atividades de
desenvolvimento de software.
Apresentar os conceitos relacionados a
algoritmos e suas técnicas básicas de
desenvolvimento, fundamentais para a
Implementação de soluções voltadas à
Web.
Apresentar ao aluno os conteúdos
necessários à construção de páginas web
estáticas, utilizando as linguagens HTML
e CSS.
Trata do conteúdo de persistência de
dados, ou seja, o uso de bancos de dados
na construção de páginas web dinâmicas.
Apresentar o conteúdo voltado à
implementação de páginas webdinâmicas.
Nesse sentido, o aluno aprenderáuma
linguagem de programação para a web.

Total carga horária do curso

9.

EMENTAS
E
CARGA
MÓDULOS/DISCIPLINAS

20h

40h

40h

40h

40h

200h

HORÁRIA

DOS

Instalação e configuração de ambiente de desenvolvimento
Módulo
I
Carga Horária
20h
EMENTA
Ambiente de Desenvolvimento versus Ambiente de Produção. Conceitos sobre
virtualização. Conceito sobre Versionamento. Instalação e configuração do
VirtualBox.InstalaçãoeConfiguraçãodoAmbientedeDesenvolvimento.Instalaçãoe
ConfiguraçãodoGit.Utilizaçãodogit:principaiscomandos.Exportandomáquina
virtual configurada.
BIBLIOGRAFIA
Básica:
ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados. 6. ed. Addison Wesley.
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São Paulo: Pearson, 2011.
LOUDON, K. Desenvolvimento de Grandes aplicações web. São Paulo: Novatec, 2010.
MANNINO, M. V. Projeto, desenvolvimento de aplicações e administração de banco
de dados. 3. ed. São Paulo: Mcgraw-Hill, 2008.
Complementar:
VIRTUALIZAÇÃO. São Paulo: Linux New Media do Brasil, 2008.
VIANA, E. R. C. Virtualização de servidores Linux para redes corporativas: guia
prático. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008.
MINASI, M. Dominando o Windows Server 2003. São Paulo: Makron Books, 2006.
Lógica Básica
Módulo
II
Carga Horária
20h
EMENTA
Proposições. Lógica Proposicional. Operadores lógicos. Tabelas Verdade. Regras de
Inferência. Tautologia. Contradições.
BIBLIOGRAFIA
Básica:
GERSTING, J. L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação. 5. ed. São
Paulo: LTC, 2004.
ROSEN, K. H. Matemática discreta e suas aplicações. 6. ed. São Paulo: MCGraw-Hill,
2008.
SOUZA, J. N. Lógica para ciência da computação. 2. ed. São Paulo: Campus, 2008.
Complementar:
NORVIG, P.; RUSSEL, S. Inteligência artificial. 3. ed. São Paulo: Campus, 2004.
SEBESTA, R.W. Conceitos de Linguagens de Programação. 9. ed. São Paulo:
Bookman, 2011.
BARRY, P.; GRIFFITHS, D. Use a cabeça: programação. Rio de Janeiro: Alta Books,
2000.
Algoritmos
Módulo
EMENTA

III

Carga Horária

40h
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Algoritmo, programa e linguagem de programação; Compiladores einterpretadores;
Representação de Algoritmos; Descrição narrativa; Notação algorítmica; Português
Estruturado;Variáveis e tipos de dados;Operadores aritméticos;Operadores Lógicos;
OperadoresRelacionais;OperadorLiteral;Comandosdeatribuição,entradaesaídade
dados; Desvios condicionais; Comandos de iteração; Procedimentos e funções;
BIBLIOGRAFIA
Básica:
OLIVEIRA, U. Programando Em C: fundamentos. Rio de Janeiro: Ciência Moderna,
2000. v.1.
SEBESTA, R.W. Conceitos de Linguagens de Programação. 9. ed. São Paulo:
Bookman, 2011.
THOMAS, H. C.; CHARLES, E. L.; RONALD, L. R. Algoritmos: teoria e Prática. 2.
ed. São Paulo: Campus, 2002.
Complementar:
BARRY, P.; GRIFFITHS, D. Use a cabeça: programação. Rio de Janeiro: Alta Books,
2000.
LUIS, J. A. Fundamentos de Programação Algoritmos: estruturas de dados e objetos.
3. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.
MIZRAHI, V. V. Treinamento em linguagem C. São Paulo: Prentice Hall, 2000.
OLIVEIRA, U. Programando em C: a biblioteca padrão de c. Rio de Janeiro: Ciência
Moderna, 2000. v. 2.
Construção de Páginas Web
IV
40h
Módulo
Carga Horária
EMENTA
Conceitos básicos de servidores web. Linguagens de marcação estáticas (HTML5).
Criação de páginas de hipertexto estáticas. Criação de estilos a serem aplicados nos
documentosdehipertexto(CSS3).JavaScriptparafront-end.Criaçãodescriptspara
páginas de hipertexto. Formatação de Imagens.
BIBLIOGRAFIA

Básica:
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FREEMAN, E.; FREEMAN, E. Use a cabeça html com css e xhtml. 2. ed. Rio de
Janeiro: alta Books, 2008.
SILVA, M. S. Jquery : a biblioteca do programador javascript. São Paulo: Novatec, 2008.
SILVA, M. S. Javascript: guia do programador. São Paulo: Novatec, 2010.
Complementar:
______. Ajax com jquery: requisições ajax com a simplicidade de jquery. São Paulo:
Novatec, 2008.
______. Construindo sites com css e (x)html : sites controlados por folhas de estilo em
cascata. São Paulo: Novatec, 2008.
______. Desenvolvendo aplicaçőes web com netbeans ide 5.5. 1. ed. Rio de Janeiro:
Ciência Moderna, 2007.
LOUDON, K. Desenvolvimento de Grandes aplicações web. São Paulo: Novatec, 2010.

Bancos de Dados
V
40h
Módulo
Carga Horária
EMENTA
DefiniçãodeBD.TiposdeBD.Normalização.DiagramaEntidade-Relacionamento.
LinguagemdeDefiniçãodeDados-Create,AltereDrop.LinguagemdeManipulação
de Dados - Insert, Update, Delete e Select. Consultas Avançadas.
BIBLIOGRAFIA
Básica:
ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados. 6. ed. Addison Wesley.
São Paulo: Pearson, 2011.
MANNINO, M. V. Projeto, desenvolvimento de aplicações e administração de banco
de dados. 3. ed. São Paulo: Mcgraw-Hill, 2008.
NASSU, E. A.; SETZER, V. W. Bancos de Dados Orientados a Objetos. São Paulo:
Edgard Blucher, 1999.
Complementar:
ALVES, W. P. Banco de dados: teoria e desenvolvimento. São Paulo: Érica, 2009.
DAMAS, L. SQL: Structured Query Language. 6. ed. São Paulo: LTC, 2007.
MCLAUGHLIN, M. Oracle Database 11g: pl/sql programação. São Paulo: Alta Books,
2009.
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MORELLI, E. T. Oracle DBA essencial sql. São Paulo: Brasport. 2009. v. 1.
ROB, P.; CORONEL, E. C. Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e
Administração. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
Linguagem de Programação para Web
VI
40h
Módulo
Carga Horária
EMENTA
Conceitosbásicosdeservidoresweb.Integração a bancos de dadosSQL.
Desenvolvimento de aplicações no estilo de arquitetura Cliente-Servidor. Gerenciamento
de sessões em aplicações.
BIBLIOGRAFIA
Básica:
MILANI, A. Construindo aplicações web com php e mysql. São Paulo: Novatec, 2010.
LOUDON, K. Desenvolvimento de Grandes aplicações web. São Paulo: Novatec, 2010.
______. Desenvolvendo aplicaçőes web com netbeans ide 5.5. 1. ed. Rio de Janeiro:
Ciência Moderna, 2007.
Complementar:
DALLOGLIO, P. PHP: programando com orientação a objetos. 2. ed. São Paulo:
Novatec, 2009.
LUCKOW, D. H. Programação java para a web. São Paulo: Novatec, 2010.
PALERMO, J.; SCHEIRMAN, B.; BOGARD, J. Asp.net mvc em ação. São Paulo:
Novatec, 2010.
QIAN, K. et al. Desenvolvimento web java. São Paulo: LTC, 2010.
THOMSON, L.; WELLING, L. Php e mysql: desenvolvimento web. 3. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010.
LOTAR, A. Como programar com Asp.net e c# . 2. ed. São Paulo: Novatec, 2010.

10.

AVALIAÇÃO DO PROCESSOENSINO/APRENDIZAGEM
Aavaliação na concepção formativa deve ser feita de maneira diversa e múltipla,

de modo que o número de atividades de avaliação a ser aplicado deverá ser de, no
mínimo, um (1) para Módulos com carga horária igual ou superior a vinte (20) horas.
Aavaliação poderá ser realizada por meio dos seguintes instrumentos e atividades, a
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saber: relatórios descritivos de tarefas realizadas, provas, trabalhos, relato de
experiências e de saberes anteriores ao curso, oficinas, portfólios, seminários,
visitastécnicas, e da aplicação prática dos conhecimentos em laboratórios, unidades de
produção e unidades referenciais comunitárias, ficando o docente livre para a
distribuição e aplicações destes instrumentos avaliativos.
Afrequência dos alunos às atividades escolares é obrigatória, considerando-se reprovado
o aluno que não comparecer a, pelo menos, setenta e cinco (75%) por cento da carga
horária total do curso, compreendendo aulas teóricas e/ou práticas. O registro da
frequência ocorre a partir da efetivação da matrícula pelo aluno assumindo aspossíveis
faltas. É vedada a matrícula decorridos mais de vinte e cinco (25) por cento da carga
horária prevista para ocurso.
Caso o aluno seja reprovado, este não receberá certificado. Em caso de não
comparecimento do aluno, logo após a efetivação da matrícula, durante o período de
uma semana de atividades escolares, o mesmo será considerado desistente, exceto
mediante apresentação de justificativa legal protocolada junto à responsável pelo curso,
dentro do prazo de até quarenta e oito (48) horas, a contar do primeiro dia de aula
perdido, respeitando o limite de vinte e cinco (25) porcento da carga horária prevista
para o curso.
Poderão ser chamados alunos classificados em lista de espera para
preenchimento das vagas remanescentes do curso.
O resultado final da avaliação quanto ao alcance de objetivos e/ou construção de
competências é expresso em conceitos com sua respectiva correspondência percentual,
de acordo com a tabela aseguir:

CONCEITO

DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO

PERCENTUAL (%)

A

O aluno atingiu seu desempenho com
excelência.

B

O aluno atingiu o desempenho com
eficiência.

De 70 a menor que 90

C

O aluno atingiu o desempenho mínimo
necessário.

De 60 a menor que 70

De 90 a 100
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R

11.

O aluno não atingiu o desempenho
mínimo necessário.

QUADRO DOS DOCENTES ENVOLVIDOS NOCURSO

MÓDULO/UNI
DADE
FORMAÇÃO
CURRICULAR
Instalação
e
Graduado em cursos na área de
configuração de
Informática/Computação/Engenharia
ambiente
de
Elétrica ou correlatos.
desenvolvimento
Graduado em cursos na área de
Informática/Computação/Engenharia
Lógica Básica
Elétrica ou correlatos.
Graduado em cursos na área de
Informática/Computação/Engenharia
Algoritmos
Elétrica ou correlatos.
Graduado em cursos na área de
Construção
de Informática/Computação/Engenharia
Páginas Web
Elétrica ou correlatos.
Linguagem
de Graduado em cursos na área de
Programaçãopara Informática/Computação/Engenharia
Web
Elétrica ou correlatos.
Graduado em cursos na área de
Bancos de Dados Informática/Computação/Engenharia
Elétrica ou correlatos.

12.

De 0 a menor que 60

PROFESSOR
RESPONSÁVEL
A ser contratado ou
indicado
A ser contratado ou
indicado
A ser contratado ou
indicado
A ser contratado ou
indicado
A ser contratado ou
indicado
A ser contratado ou
indicado

INFRAESTRUTURA
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do IFTM utilizará a plataforma

Moodle, instalada em servidor quadricore, com 1.200 gigabites de capacidade de
armazenamento.Osistemadehardwarecomportaamanutençãodosconteúdospostados online e o gerenciamento de todas as informações do processo EaD na instituição. A
plataformaMoodlepermiteogerenciamentodeinformaçõesacadêmicas,administrativas
etambémdecomunicação,sendopossívelaintegraçãoentrealunos,professoresetutores

e

foi escolhida por ser um software de domínio livre e por atender perfeitamente aos
objetivos da EaD do IFTM. O servidor está instalado na unidade de EaD que fará a

alimentação do sistema de gerenciamento dasinformações.

13.

16

CERTIFICAÇÃO
Após a integralização das unidades curriculares do curso de formação inicial e

continuada ou qualificação profissional em Programador Web, na modalidade EAD,
observada a escolaridade requerida constante no Guia/Catálogo Nacional de Cursos
FIC, a frequênciad e 75% (setenta e cinco por cento) do total da carga horária e
aproveitamento superior ou igual a 60% (sessenta por cento) será conferido ao egresso
o certificado de Programador Web.

