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RESOLUÇÃO CEPE/CA n0 001/2023

Reformula o Projeto Pedagógico do Curso de
Computação - Modalidade Licenciatura / EAD, a
ser implantado a partir do ano letivo de 2023.

CONSIDERANDO a Lei n
Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

o 9394/96 - Lei de

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CES n0 5, de
16 de novembro de 2016, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os
cursos de graduação na área da Computação, abrangendo os cursos de bacharelado
em Ciência da Computação, em Sistemas de Informação, em Engenharia de
Computação, em Engenharia de Software e de licenciatura em Computação, e dá
outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP n0 2, de 20
de dezembro de 2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional
Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-
Formação);

de junho de 2012, que
Educação Ambiental;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP n0 2, de 15
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a

CONSIDERANDO a Lei Estadual n° 17.505, de 11
de janeiro de 2013, que institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema
de Educação Ambiental e adota outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CP n° 1, de 30 de maio de 201 2, que estabelece Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos;

CONSIDERANDO o Parecer do Conselho Estadual
de Educação CEE/CES n° 23/1 1, sobre inclusão da Língua Brasileira de Sinais -
Libras, como disciplina nos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura,
bacharelado, tecnologia e sequenciais de formação específica, em cumprimento ao
artigo 3°, do Decreto Federal n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta
a Lei Federal n° 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira
de Sinais - Libras;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CP n° 1, de 17de junho de 2004, que institui Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o Ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;

CONSIDERANDO a Deliberação do Conselho
Estadual de Educação n° 04/10, que dá nova redação ao artigo 2° da Deliberação
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CEE/PR n° 04/06, que estabelece normas para a Educação das Relações Etnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;

CONSIDERANDO a Lei 131 46, de 6 de julho de 2015,
que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da
Pessoa com Deficiência);

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0 39/2021, que
regulamenta a Creditação Curricular da Extensão na Universidade Estadual de
Londrina;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0 71/2021,
que estabelece diretrizes dos sistemas académicos e diretrizes para criação,
reformulação e adequação de Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação na
Universidade Estadual de Londrina;

CONSIDERANDO o disposto no Regimento Geral da
UEL;

CONSIDERANDO que cada Curso de Graduação tem
um currículo organizado de acordo com a legislação em vigor, devendo ser cumprido
integralmente pelo estudante, a fim de que possa qualificar-se para a obtenção de um
grau académico;

CONSIDERANDO os pronunciamentos contidos no e-
Protocolo n° 19.967.747-0, de 23/01/2023;

CONSIDERANDO a aprovação pelo Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão no dia 02 de fevereiro de 2023;

O Vice-Reitor, no exercício do cargo de Reitor, aprova

"ad referendum" do Conselho de Administração, a seguinte Resolução:

Art. 1° Fica aprovado o Projeto Pedagógico do Curso de Computação - Modalidade
Licenciatura / EAD anexo, a vigorar a partir do ano letivo de 2023.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 02 de fevereiro, de 2023.

Prof. Bc. Airton José Petris
Reitor^effl exercício
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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE COMPUTAÇÃO - MODALIDADE
LICENCIATURA/EAD

1. APRESENTAÇÃO

O curso de Computação na modalidade licenciatura tem sua origem no Departamento de
Computação, Centro de Ciências Exatas da Universidade Estadual de Londrina. O curso

teve uma oferta única no período de agosto / 2017 até dezembro / 2021. O mesmo foi
ofertado via UAB (Universidade Aberta do Brasil). Foi o primeiro curso de graduação 100%

EAD ofertado pela Universidade. De um quantitativo de 329 (trezentos e vinte e nove)

íngressantes, concluíram o curso 63 (sessenta e três) licenciados.

Este projeto de reformulação está sendo proposto para adequar o PPC do curso às
Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação Inicial de Professores para a Educação

Básica e que institui a Base Nacional Comum Curricular (Resolução do Conselho Nacional

de Educação 02/2019). Além disto, é necessária a adequação também à resolução
CNE/CES No 7 de 18/12/2018 e da Resolução CEPE/CA 039/2021. A primeira trata da
implementação da Creditação Curricular nos Cursos de Graduação de quaisquer áreas do
conhecimento. A segunda regulamenta a Creditação Curricular da Extensão na
Universidade Estadual de Londrina.

Para atender às demandas das legislações supracitadas, são necessárias mudanças na
estrutura do curso e na sua grade curricular. Atualmente o mesmo está com 3300 (três mil

e trezentas) horas. Com este quantitativo, há a necessidade de se alcear 330 (trezentas e
trinta) horas para que sejam cumpridas em atividades de extensão. Estas atividades foram

divididas em duas categorias: 210 horas ou 63,6 % de atividades de extensão são
indicadas e as 120 horas ou 36,4% são de escolha dos alunos.

Todas estas horas de extensão, deverão ser feitas de forma presencial pêlos estudantes
nos respectivos poios de apoio presenciais que estão previstos neste PPC. Com isto, é

necessária uma ação conjunta da Universidade com as prefeituras para que estes alunos
possam atuar diretamente nos poios de apoio presenciais.

Além da adequação do PPC a nova legislação, após o final da primeira turma do curso de
graduação, são necessárias alterações na grade curricular para atender ao despacho de

30 de setembro de 2022. No referido despacho, foi homologado o parecer CNE/CEB No

02/2022, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que foi

favorável à aprovação das normas sobre Computação na Educação Básica —^
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Complemento à Base Nacional Comum Curricular - BNCC, na forma do referido Parecer

e do Projeto de Resolução a ele anexo, conforme consta do Processo No
23001.001050/2019-18.

E importante destacar também que os conteúdos: Direitos humanos, relações étnico-

raciais, história e cultura africana e afro-brasileira, educação ambiental, educação especial

e libras tem disciplinas específicas que tratam deste assunto.

1.1. Dados de Identificação do curso

a) Nome do curso: Computação - Modalidade Licenciatura / EAD

b) Centro de Estudo: CCE - Centro de Ciências Exatas

c) Departamento(s) proponente(s) do Curso: Departamento de Computação

d) Departamento(s) envolvido(s) no curso (que oferecem atividades académicas): As
ementas das disciplinas / atividades académicas foram aprovadas pêlos departamentos de

Computação, Educação (OF.CECA/EDU   01/2023 de 16 de janeiro de 2023),
Matemática (OF.CCE/MAT 41/2022 de 11 de novembro de 2022) e Estatística (OF.
CCE/DSTA 022/2022 de 11 de novembro de 2022). As atividades desenvolvidas serão
ministradas por docentes selecionados por edital específico, sendo possível que docentes
externos ministrem aulas.

e) Titulação: Licenciado em Computação

f) Grau conferido após colação de grau: Licenciado em computação

g) Modalidade: EAD

h) Número de vagas: 277 (2023) e 252 (2024). A Tabela 1 apresenta a relação dos polos
de apoio presenciais e o número respectivo de vagas para a oferta de 2023.
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Polo Vagas

Assai 25

Astorga 20

Bandeirantes 36

Bela Vista do Paraíso 20

Cidade Gaúcha 25

Congoinhas 18

Jacarezinho 18

Londrina 36

Palmital 18

Prudentópolis 25

São João do Ivaí 18

Siqueira Campos 18

Tabela 1: Polos de apoio presenciais com respectivas vagas para a oferta de 2023

i) Número de vagas inicial total: 529

j) Tempo mínimo e tempo máximo para integralização: 4 anos (mínimo) e 5 anos
(máximo)

k) Carga Horária total: 3300

l) Sistema Académico (Resolução CEPE no. 71/21): Matrícula por atividade académica:

m) Ano/semestre de início de funcionamento (da reformulação): 2023/01

n) Atos normativos (Resolução de criação, atos legais de autorização, reconhecimento e

de renovação de reconhecimento):

• Resolução CEPE/CA No 069/2015:cria o curso de Licenciatura em

Computação, na modalidade à distância, na Universidade Estadual de

Londrina.

• Portaria No 057/2021 - SETI: Autorização de funcionamento e reconhecimento

do Curso de Graduação em Computação - Licenciatura, Modalidade

Educação à Distância da Universidade Estadual de Londrina.
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1.2. Histórico do Curso de Graduação

O curso de computação, na modalidade licenciatura é uma proposta cuja construção

começou no ano de 2010. A ideia era de ofertar um curso de formação de docentes, com

conhecimentos de computação. A partir de uma reunião inicial, que contou com a presença
de diversos docentes, iniciou-se o processo de construção do PPC do referido curso. Em

2014, a DEL foi contemplada com recursos do governo federal via UAB (Universidade
Aberta do Brasil), para a oferta do curso. Com isto, em 2015 foi aprovado o PPC (resolução
69/2015), e em agosto / 2017 tivemos a oferta de uma turma única. O número de
ingressantes foi de 319. Este número de ingressantes foi maior que a soma de todos os
outros alunos dos demais cursos de formação docente da UEL. Em fevereiro / 2022,
tivemos a formatura com um total de 63 (sessenta e três) formandos. O número, bem
abaixo do número de ingressantes tem várias motivações: O processo seletivo que foi feito,
por conta do tempo que a universidade tinha para colocar em funcionamento, acabou por

não completar o número de vagas que havia sido estabelecido (360). Com isto, foi aberta

uma nova chamada para portadores de diploma de nível superior. Com este novo grupo

de alunos, foi possível preencher quase a totalidade das vagas (a previsão inicial era de

360). A faixa etária dos ingressantes, que geralmente fica entre 18 e 22 anos, subiu para

acima dos 30 anos. São profissionais, que já atuam no mercado de trabalho, viram no curso

uma oportunidade de atualização profissional. Este grupo, bastante heterogéneo sob o

ponto de vista da sua formação académica tinha pouca ou nenhuma experiência com o

ensino a distância. Aliado a isto, e com o início da pandemia em 2020, tivemos um aumento

no número de desistentes. Alunos perderam familiares, amigos, seus empregos, enfim,
uma série de fatores extras que acabaram por prejudicar o desempenho académico deles.

1.3. Contextual izações Nacional e Regional

A computação, como um todo, vem observando ao longo dos anos um crescimento

acelerado. A sua inserção em todas as áreas do conhecimento é uma realidade a cada dia

mais presente tanto em nível nacional quanto internacional. No cenário regional, onde há

a inserção do curso, Londrina, Cornélio Procópio, Maringá, etc, são cidades que

concentram um número expressivo de empresas de tecnologia, desenvolvimento de \^
software e prestação de serviços que usam a computação e suas ferramentas como apoio.

Em nível estadual, existem diversas iniciativas para a oferta de cursos de computação para

alunos do ensino fundamental e médio. De forma especial, temos o programa Edutech, do
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governo do Parana. A proposta é de oferecer cursos de programação, que contemplem o
pensamento computacional, a cultura e o letramento digital dos estudantes.

Sob o ponto de vista da formação docente, o CNE/CEB no 02/2022, da Câmara de
Educação Básica do CNE aprovou as normas sobre a Computação na Educação Básica -
Complemento à Base Nacional Comum Curricular - BNCC, na forma do referido Parecer
e do Projeto de Resolução a ele anexo, conforme consta do Processo No
23001.001050/2019-18. Em 30 de setembro de 2022 este parecer foi homologado e já está
em vigor. Com esta decisão, todas as escolas públicas e privadas que estiverem no
território nacional deverão implementar o ensino de computação. O prazo para esta
adequação é de 1 (um) ano a contar da data da homologação. Com esta decisão, o curso
passou a ser estratégico para a Universidade pois colaborará no processo de formação
docente para atender a uma exigência do CNE.

Por fim, é importante registrar que há uma demanda de profissionais na área de
computação, que nos próximos anos chegará a casa dos 800 mil postos de trabalho em
que não teremos mão de obra qualificada para atender. Nesta linha, as iniciativas que vem
ocorrendo em nível regional são basicamente em fomentar a formação de recursos
humanos em nível fundamental e médio, para que este egresso, ao chegar na
Universidade, ainda que em outros cursos, já tenha os conhecimentos básicos de
computação para poder, caso queira, seguir nesta carreira.
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2. JUSTIFICATIVA DA REFORMULAÇÃO

O PPC do curso teve sua aprovação a partir da resolução CEPE/CA No 69/2015. No

período da oferta do curso, houve mudanças substanciais na legislação brasileira para o

ensino superior. A principal delas é a Resolução   7, DE 18 DE dezembro DE 2018. Esta

resolução estabelece:

• Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto

na Meta 12.7 da Lei n° 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação -

PNE 2014-2024 e dá outras providências.

Além desta, temos também a Resolução CNE/CP n° 2, de 20 de dezembro de 2019:

• Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores

para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial

de Professores da Educação Básica (BNC-Formação).

No âmbito da Universidade Estadual de Londrina, temos as seguintes resoluções que
devem ser observadas e o PPC adequado:

• RESOLUÇÃO CEPE/CA 039/2021 Regulamenta a Creditação Curricular da
Extensão na Universidade Estadual de Londrina.

• Resolução 071/2021 Estabelece diretrizes dos sistemas académicos e diretrizes

para criação, reformulação e adequação de Projetos Pedagógicos de Cursos de
Graduação na Universidade Estadual de Londrina.

Nesta linha, em 06/10/2022 foi publicado no Diário Oficial da União a resolução CNE/CEB
No 1 de 4 de outubro de 2022 que trata das Normas sobre Computação na Educação
Básica - Complemento à BNCC. O documento apresenta as regras que devem ser
observadas por todas as escolas públicas / privadas de ensino fundamental e médio sobre

o ensino de computação na educação básica. Estes conteúdos estão contemplados no
curso em diferentes disciplinas. De forma especial, há a disciplina de Pensamento

Computacional, que tem por objetivo apresentar aos alunos os conceitos basilares que
norteiam o ensino de computação para o ensino fundamental e médio.

Mais recentemente, a   14.533, de 11 de janeiro de 2023: Institui a Política Nacional de

Educação Digital e altera as Leis n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes

e Bases da Educação Nacional), 9.448, de 14 de março de 1997, 10.260, de 12 de julho
de 2001, e 10.753, de 30 de outubro de 2003.
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De forma resumida, a referida lei apresenta os seguintes eixos estruturantes e objetivos:

Inclusão digital, Educação Digital Escolar, Capacitação e Especialização Digital, e

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).

Além destas resoluções, há a necessidade de uma atualização geral na grade curricular e

na proposta do curso. Quando foi feita a primeira proposta de PPC (ano de 2015), foram

consultados os PPCs de diferentes cursos de graduação para uma avaliação do perfil do

curso, do egresso e também da grade curricular. O que se percebeu foi que em todas as

grades curriculares, que o foco era na formação como docente. As disciplinas da área de

computação, ainda que estivessem presentes, abordavam os conteúdos de uma forma não

tão profunda quanto o curso exigia. Por conta disto, a montagem do primeiro PPC teve

uma oferta de disciplinas que são uma exigência de uma graduação em ciência da

computação, mas que não tem obrigatoriamente oferta em cursos de Licenciatura.

Quando estas disciplinas foram ofertadas, o que se percebeu é que os alunos da

graduação tiveram muitas dificuldades e acabaram por comprometer o desempenho

destes. Aliado a isto, estes conceitos dificilmente seriam postos em prática em salas de
aula do ensino fundamental e médio.

Além disto, e não menos importante, é que nos últimos anos, a computação teve um

avanço expressivo. De forma especial, existem dezenas de ferramentas que tem como

propósito, ensinar os conceitos básicos para pessoas de todas as idades. O pensamento

computacional, que é uma abordagem para resolução de problemas. Ele tem como função

contribuir na construção do pensamento lógico, habilidade de reconhecimento de padrões

e desenvolvimento do raciocínio em 4 pilares, a saber: decomposição, reconhecimento de
padrões, abstração de um problema e algoritmos. Estes conteúdos devem estar
contemplados em uma formação em Licenciatura.

Considerando-se as mudanças na legislação no período de 2015 - 2022, que trouxeram

alterações profundas para todos os cursos de graduação em nível nacional, e de forma
especial as legislações específicas para os cursos de Licenciatura, justifica-se esta

proposta de reformulação do curso de Computação na Modalidade Licenciatura / EAD.
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3. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO EM VIGOR

A construção do PPC do curso de Computação na modalidade Licenciatura / EAD foi

iniciado no ano de 2010. Na época, foi feita uma avaliação criteriosa dos PPCs de cursos

que já estavam em funcionamento em nível nacional. A percepção foi que todos, sem

exceção contemplavam de maneira bastante abrangente a formação docente. A formação

em computação estava presente, apresentando para o aluno os conceitos da área, sem
aprofundamento.

A partir deste estudo, e avaliação da legislação pertinente na época, foi então montado o

PPC atual. Este contempla a formação docente e também tem na sua oferta uma série de

disciplinas da área de matemática que são a base para uma parte dos conceitos da área

de computação. A distribuição das disciplinas na grade curricular, levou em consideração

uma formação em computação. Com isto, os primeiros semestres do curso tiveram um viés

mais voltado para a formação em computação, ficando a parte de formação docente para
os semestres intermediários.

Por conta de questões de prazos a serem cumpridos pela UEL, não foi possível fazer um

processo seletivo convencional como um vestibular. A opção foi abrir uma chamada em

nível nacional para alunos que tivessem feito o ENEM / 2016. Com isto, foram preenchidos

apenas 20 % das vagas. Para que pudéssemos atender a um grupo maior de estudantes,

foi feito um processo seletivo para portadores de diploma de nível superior. Com isto, a

procura aumentou e chegamos a um quantitativo inicial de 319 alunos.

Neste grupo, bastante heterogéneo, foram identificados profissionais formados nas mais

variadas áreas do conhecimento: Geografia, pedagogia, física, matemática, biologia,
administração, direito e ciência da computação, para citar alguns dos perfis que foram
identificados.

O que se observou, logo no início do curso (primeiro semestre), que os alunos vinham com
dificuldades grandes com relação aos conteúdos básicos de matemática, que deveriam ser

abordados no 2° grau, e que estavam insuficientes, ou faltando completamente. Nesta
linha, a oferta de uma disciplina de programação (sem que houvesse uma base teórica de

algoritmos no semestre anterior), foi bastante difícil e causou uma série de transtornos para
tutores, docente e coordenação do curso.

A solução em ambos os casos foi a oferta de aulas remotas síncronas, onde alunos e

docente puderam interagir e tirar dúvidas com relação aos conteúdos que estavam sendo
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abordados. Passado o impacto inicial das disciplinas supracitadas, o curso, que estava

com uma previsão de transcorrer de forma tranquila, teve que passar por uma mudança

que teve um grande impacto na formação discente. Percebeu-se, por conta dos pré-

requisites sugeridos na grade original, que haveria um grande número de alunos retidos

em diferentes semestres do curso. Com isto, foi solicitada (e aprovada) a quebra da maioria

dos pré-requisitos associados as disciplinas. Foram mantidas apenas as travas para os

estágios obrigatórios (l até IV) e o Trabalho de Conclusão de Curso.

Com isto, situações anómalas foram identificadas: Alunos próximos de fazer o TCC, com

pendências nos semestres iniciais do curso. Para mitigar esta situação, foram feitas duas

ofertas de repercurso. Com isto, boa parte dos académicos que estavam retidos,

conseguiram sua liberação e consequente avanço no curso. Ainda assim, quando do

fechamento do curso, foram identificados casos de alunos com pendências em até 4

(quatro) disciplinas do curso.

Um novo repercurso foi ofertado, e o número de alunos que efetivamente solicitaram o

repercurso e atingiram o objetivo principal foi pífio. Em relação a legislação, conhecimentos

teóricos e tecnologias quando da construção do PPC (2010 - 2014), estas eram bem

diferentes das existentes nos dias de hoje. Prova disto que o conceito de Pensamento

Computacional, ainda que já presente naqueles dias, só começou a ser discutido por volta

do ano de 2018 e a legislação respectiva, que exige que escolas do ensino fundamental e

médio ofertem a disciplina só se tornou obrigatória em 04/10/2022.

O número de ingressantes foi 319 (trezentos e dezenove) com um número de 63 (sessenta
e três) concluintes. Estes números dão um percentual aproximado de 19,7% de alunos que

finalizaram o curso. Este número, ainda que seja muito abaixo do esperado, fica próximo
da média dos cursos EAD. Uma das motivações que levou a este número baixo de

concluintes foi a pandemia. Ainda que o curso seja à distância, as perdas ocasionadas por
perda de parentes e amigos, empregos, mudanças de cidade, e infecções por conta do
COVID-19.

Há de se comentar também que o curso foi o primeiro da Universidade sendo 100% à

distância. Nesta linha, na primeira turma dentre os concluintes tivemos alunos não apenas

de Londrina, mas de outras cidades do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e uma

egressa de Boa Vista, capital de Roraima. Fica claro que a oferta aumentou a capilaridade |Q\
e abrangência da UEL, que é conhecida por todo o país.
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Um ponto extremamente positivo nesta primeira turma foi o desempenho no ENADE 2022.

O curso ficou na 4a posição na classificação GERAL entre as instituições públicas e

privadas que ofertam o curso de Computação na modalidade Licenciatura / EAD, no Brasil.

Esta classificação mostrou que a proposta original foi um sucesso, e que os egressos

tiveram uma formação, que está entre as melhores do país.

Por fim, espera-se que com o vestibular unificado entre as Instituições públicas do Paraná,

os ingressantes venham com uma formação melhor nas matérias básicas e consigam com

isto um aproveitamento melhor no curso. Além disto, há uma série de ações previstas pela

coordenação do curso para mitigar as desistências, que sempre são em um número
bastante elevado.

3.1.LABTED/NEAD

O Núcleo de Educação a Distância da Universidade Estadual de Londrina - NEAD/UEL -

foi criado em pela Resolução CA/CU n° 0069/2009, tendo como objetivos oportunizar a

democratização do conhecimento, por meio do acesso ao saber académico; estimular e

apoiar ações de educação a distância; incentivar o uso de ferramentas e tecnologias de

informação e comunicação, visando a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e da

extensão; propor política de estímulo à produção científica em educação a distância;

buscar parcerias e recursos para o desenvolvimento de educação a distância na UEL. No

segundo semestre de 2010, o NEAD foi incorporado ao Laboratório de Tecnologia

Educacional (LABTED) de forma a otimização a utilização dos recursos físicos e de pessoal
especializado. O LABTED é um órgão de apoio da Reitoria aluando há quatro décadas na

área de Educação, oferecendo apoio pedagógico à comunidade interna e externa, assim

como serviços ligados ao uso de tecnologia de educação. A Unidade não apenas capacita

professores e alunos em metodologias de ensino, criação e uso de materiais didáticos,

mas também contribui com a Educação a Distância, através de pesquisa, aprimoramento

dos recursos humanos e promoção da cultura EAD na instituição. Os setores Pedagógico,
de Produção, Secretaria e de Educação a Distância se unem na oferta de cursos

presenciais e a distância, palestras, orientação individual ou em grupo, suporte técnico,

fornecimento de material de apoio ou recursos pedagógicos, tanto para alunos, docentes,

pesquisadores, seja da própria UEL quanto de outras instituições. O LABTED se destaca
como órgão único, há mais de três décadas, dentre as universidades brasileiras po(C~^
oferecer toda esta gama de serviços técnicos educacionais, com tais características
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resultados positivos. Com a incorporação do Núcleo de Educação a Distância o LABTED

tem intensificado as ações na capacitação de todos os envolvidos na área de educação a

distância, partindo do apoio à concepção de cursos nesta modalidade até fornecendo

orientações quanto aos aspectos operacionais da EAD.

Infraestrutura - Espaço Físico

A estrutura física e o conjunto de equipamentos têm passado por constantes modificações

e atualizações. Atualmente o LABTED/NEAD ocupa em torno de 370 m2 de espaço físico,

sendo parte localizado no segundo piso do Bloco C do Centro de Letras e Ciências

Humanas (CLCH). O conjunto do espaço físico está distribuído da seguinte maneira:
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Espaço Area (em m2)

Sala de Projeção

Recepção

Secretaria

Direção

Setor Pedagógico

Sala de Atendimento Individual

Central de Cópias

Sala de Administração do Moodle

Videoteca

Almoxarifado

Setor Administrativo

Sala de Projeção II

Estúdio

Sala de Apoio do Estúdio

Sala de Edição

Sala de Gravação de Audio

Laboratório de Informática

Responsável pelo estúdio

Sala Apoio Multimídia

Setor de Artes

Setor de Produção Multimídia

78

13

13

09

23

07

07

08

21

08

19

38

26

17

12

08

18

07

11

12

14

Tabela 2: Espaços físicos do LABTED com a respectiva metragem

Equipamentos:

O LABTED/NEAD busca sempre a atualização constante dos equipamentos através
submissões de propostas a editais públicos dos órgãos de fomento, compras com recursos
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próprios e doações da Receita Federal. Basicamente os principais equipamentos utilizados

no apoio as atividades de educação a distância são:

a) Sala de projeção climatizada para 50 pessoas com televisão de 42", notebook e

projetor multimídia e sistema de som amplificado;

b) 03 Cameras de Video HD para a gravação de videos explicativos ou videoaulas;

c) Ilha de Edição não linear, marca MATROX, com software de edição de vídeo e audio

Premiere Pro da Adobe.

d) Laboratório de informática climatizado com 12 microcomputadores para capacitação

de pequenos grupos;

e) Sistema de iluminação e pintura especial no estúdio de forma a permitir o uso da

técnica chroma key na produção de vídeos;

f) Acesso ao sistema de web conferência Adobe Connect da Rede Nacional d(

Pesquisa (RNP).
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4. LEGISLAÇÃO BÁSICA

Os documentos listados abaixo foram utilizados para a construção deste documento

1. Conselho Nacional de Educação - Ministério da Educação

• Resolução CNE/CES   2 de 18/07/2007: Dispõe sobre a carga horária mínima
e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação,
bacharelados, na modalidade presencial.

• Parecer CNE/CES   136/2012 de 09/03/2012: Diretrizes Curriculares

Nacionais para os cursos de graduação em Computação.

• Resolução CNE/CES   5 de 16/11/2016: Institui Diretrizes Curriculares
Nacionais para cursos de graduação na área de Computação, abrangendo

cursos de Bacharelado em Ciência da Computação, em Sistemas de Informação,

em Engenharia de Computação, em Engenharia de Software e de Licenciatura
em Computação.

• Resolução CNE/CP   1 de 17/06/2004: Institui Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

• Resolução CNE/CP   1 de 30/05/2012: Estabelece Diretrizes Nacionais para
a Educação em Direitos Humanos.

• Resolução CNE/CP   2 de 15/06/2012: Estabelece Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Ambiental.

• Parecer CNE/CES   608/2018: Diretrizes para as Políticas de Extensão da
Educação Superior Brasileira.

• Resolução CNE/CP   7 de 18/12/2018: Estabelece as Diretrizes para a

Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7

da Lei no. 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-
2024.

2. Conselho Estadual de Educação - Estado do Paraná

• Deliberação CEE-PR no. 04/06 de 02/08/06: Normas Complementares às
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnico-Raciais e
para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

• Deliberação CEE-PR no 04/10 de 03/12/10: Dá nova redação ao artigo 2° da

Deliberação CEE/PR no 04/06, que estabelece normas para a Educação das ^
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Relações Etnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana.

• Parecer CEE/CES-PR no 23/11: Inclusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras,
como disciplina nos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, bacharelado,

tecnologia e sequenciais de formação específica, em cumprimento ao artigo 3.°, do
Decreto Federal n.° 5626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei

Federal n.° 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de
Sinais - Libras.

• Deliberação CEE-PR no 04/13 de 12/11/13: Normas estaduais para a Educação
Ambiental no Sistema Estadual de Ensino do Paraná, com fundamento na Lei

Federal no 9.795/1999, Lei Estadual n° 17.505/2013 e Resolução CNE/CP n°
02/2012.

3. Universidade Estadual de Londrina

• Resolução CEPE No 015/2011: Regulamenta a oferta de atividades académicas
de forma semipresencial e dá outras providências.

• Instrução de Serviço PROGRAD No 006/2011: Estabelece procedimentos para a
oferta de atividades académicas na modalidade semipresencial para os Cursos de
Graduação da U EL.

• Resolução CEPE No 028/2014: Altera a Resolução CEPE No 015/2011, que
regulamenta a oferta de atividades académicas de forma semipresencial e dá outras
providências.

• Resolução CU No 089/2019: Atualiza a política de Extensão da Universidade
Estadual de Londrina.

• Resolução CEPE/CA No 039/2021: Regulamenta a Creditação Curricular da
Extensão na Universidade Estadual de Londrina.

• Resolução CEPE No 071/2021: Estabelece diretrizes dos sistemas académicos e
diretrizes para criação, reformulação e adequação de Projetos Pedagógicos de
Cursos de Graduação na Universidade Estadual de Londrina

• Regimento Geral da UEL:

http://www.uel.br/Droarad/docentes/documentos/DD/reaimento geral uel.pdf

Estatuto da Universidade Estadual de Londrina:

http_://www.uel.br/proc)rad/docentes/documentos/pp/estatuto_da_uel.pdf
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Considerando os documentos indicados, é importante observar que A Câmara de

Educação Superior (CÊS) do Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou as Diretrizes

Curriculares Nacionais (DCN) para Cursos de Graduação em Computação por meio do

Parecer CNE/CSE 136/2012 de 09 de março de 2012, homologadas pela Resolução No

05 de 16/11/2016 (DCN16). O PPC do curso de Computação - Modalidade Licenciatura /

EAD foi proposto levando-se em consideração esta legislação.

página 18 de 107

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445). Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL

Fe Código 11.764 - Formato A4 (210x297)



o •%tíiiDi!P'

UNÍVERSÍdAdE
EsTAduAlde LoNdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

5. PERFIL ACADËMICO E PROFISSIONAL

As Diretrizes Curriculares Nacionais (Parecer CNE 136/2012 homologado pela Resolução
No 05 de 16/11/2016 (DCN16)) preconizam um perfil onde o licenciado tenha
conhecimento das questões sociais, profissionais, legais, éticas, políticas e humanísticas.
Também deve compreender o impacto da computação e suas tecnologias na sociedade
no que concerne ao atendimento e à antecipação estratégica das necessidades da
sociedade.

Nesta linha, deve ter uma visão crítica e criativa na identificação e resolução de problemas
contribuindo para o desenvolvimento de sua área. Ter capacidade de atuar de forma
empreendedora, abrangente e cooperativa no atendimento às demandas sociais da região
onde atua, do Brasil e do mundo e também de utilizar racionalmente os recursos

disponíveis de forma transdisciplinar.

Também deve compreender as necessidades da contínua atualização e aprimoramento de
suas competências e habilidades e também ter a capacidade de reconhecer a importância

do pensamento computacional na vida cotidiana, como também sua aplicação em outros

domínios e ser capaz de aplicá-lo em circunstâncias apropriadas; e da capacidade de atuar
em um mundo globalizado do trabalho.

O perfil específico dos egressos deve levar em consideração a flexibilidade necessária
para atender domínios diversificados e as vocações institucionais (Parecer 1 36/2012). Com
isto, devem possuir uma sólida formação em Ciência da Computação, Matemática e
Educação visando ao ensino de Ciência da Computação nos níveis da Educação Básica e
Técnico e suas modalidades e a formação de usuários da infraestrutura de software dos
Computadores, nas organizações.

Devem possuir a capacidade de fazer uso da interdisciplinaridade e introduzir conceitos
pedagógicos no desenvolvimento de Tecnologias Educacionais, permitindo uma interação
humano-computador inteligente, visando o ensino-aprendizagem assistidos por
computador, bem como nas interações de educação à distância. Que sejam capazes de
como docentes, estimulando a investigação científica com visão de avaliação crítica e
reflexiva e também de atuar no desenvolvimento de processos de orientação, motivação e
estimulação da aprendizagem, com a seleção de plataformas computacionais adequadas
às necessidades das organizações.

página 19 de 107

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445). Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Forni, Código 11.764 - Formrto A4 (210x297)



oUNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldELoNdmNA

GOVERNO

<lt&

DO ESTADO DO PARANA

As DCN (136/2012) também apresentam as competências e habilidades gerais dos cursos
de bacharelado e de Licenciatura. Estas levam devem permitir que os egressos consigam
identificar problemas que tenham solução algorítmica, conhecer os limites da computação,
resolver problemas usando ambientes de programação e também tomar decisões e inovar,
com base no conhecimento do funcionamento e das características técnicas de hardware

e da infraestrutura de software dos sistemas de computação consciente dos aspectos
éticos, legais e dos impactos ambientais decorrentes.

Também deve compreender e explicar as dimensões quantitativas de um problema, gerir
a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de tempo e
competências organizacionais, preparar e apresentar seus trabalhos e problemas técnicos
e suas soluções para audiências diversas, em formatos apropriados (oral e escrito).
Também deve saber avaliar criticamente projetos de sistemas de computação, adequar-se
rapidamente às mudanças tecnológicas e aos novos ambientes de trabalho. Empreender
e exercer liderança, coordenação e supervisão na sua área de atuação profissional e Ser

capaz de realizar trabalho cooperativo e entender a força que dele pode ser derivada.

5.1. Competências e Habilidades dos Egressos dos Cursos de Licenciatura em
Computação.

Levando em consideração a flexibilidade necessária para atender domínios diversificados
de aplicação e as vocações institucionais, os cursos de licenciatura em Computação devem
prover uma formação profissional que revele, pelo menos, as habilidades e competências
para: Especificar os requisitos pedagógicos na interação humano-computador, especificar
e avaliar softwares e equipamentos para aplicações educacionais e em Educação à
Distância, projetar e desenvolver softwares educacionais e para Educação à Distância em
equipes interdisciplinares.

Além disto, também poderão atuar junto ao corpo docente das Escolas nos níveis da
Educação Básica e Técnico e suas modalidades e demais organizações no uso efetivo e
adequado das tecnologias da educação. Nesta linha, terão conhecimentos para produzir
materials didáticos com a utilização de recursos computacionais, propiciando inovações
nos produtos, processos e metodologias de ensino aprendizagem e também administrar
laboratórios de informática para fins educacionais.

Os egressos também terão competência para atuar como agentes integradores
promovendo a acessibilidade digital, como docentes com a visão de avaliação crítica e
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reflexiva e propor, coordenar e avaliar, projetos de ensino-aprendizagem assistidos por

computador que propiciem a pesquisa.
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6. OBJETIVOS

6.1.0bjetivoGeraI

A Licenciatura em Computação tem como objetivo primal a formação de educadores para
aluarem no Ensino Fundamental, II ciclo (6° ao 9°), e no Ensino Médio. Além disto, estes

profissionais podem e devem atuar na Educação Profissional em instituições que tenham
a computação em seus currículos. Ressalta-se também, que estes se constituem de um
espaço em que há uma interligação biunívoca entre a Computação e a Educação, na
perspectiva de produção de conhecimentos capazes de transformar a realidade de muitas
escolas que por conta das dificuldades intrínsecas de seus professores, ficam à margem

das tecnologias emergentes. Esta realidade pode ser encontrada não apenas no Paraná,
mas também por todo o país.

6.2. Objetivos Específicos

•

•

Os objetivos específicos do curso são originários da resolução 136/2012:

Formar profissionais de nível superior aptos a identificar, elaborar e desenvolver

programas de formação em computação e suas tecnologias em ambientes
computacionais;

Formar educadores com potencial de fomentarem em suas comunidades o

desenvolvimento de projetos no campo da computação e da educação potencializando
com isto a descoberta de novos talentos para a área;

Constituir um espaço que trabalhe a questão técnico (informática) pedagógica frágeis
hoje, tanto nos espaços da educação como nas áreas tecnológicas;

Potencializar educadores para atender as demandas da sociedade da informação e do
conhecimento; Garantir um permanente processo de discussão e de pesquisa sobre as
práticas educativas frente aos avanços tecnológicos;

Compreender em profundidade os aspectos teóricos de tecnologia de informação e
transformar estes em ferramentas de auxílio aos alunos do ensino fundamental e médio;

• Dominar os conteúdos não apenas tecnológicos, mas também humanos e de forma

especial, a forma como estes são repassados para os discentes;
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Fomentar na região a formação de professores que sejam os facilitadores do

conhecimento das novas tecnologias para as gerações que estão buscando esta
maturidade, cada vez mais cedo.
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7. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A cada ano, o contato com as tecnologias fica cada vez mais próximo de todas as pessoas.

As novidades vêm em uma velocidade nunca antes vista, e as novidades de hoje, serão

obsoletas daqui há pouco. Para que possamos acompanhar esta evolução, e termos o

protagonismo no processo, é imperioso o investimento na formação de recursos humanos
na área.

Em nível estadual, há de se observar o programa Edutech. Este oportuniza a

aprendizagem da Programação, contemplando o Pensamento Computacional, a Cultura e
o Letramento Digital dos nossos estudantes que estão cada vez mais conectados e imersos
em tecnologias digitais.

Tem como objetivo dar oportunidade aos estudantes de desenvolver projetos significativos

colocando-o como protagonista na aplicação de estratégias para resolução de problemas

em suas práticas escolares e vivências pessoais. Com as propostas de mudança da grade

curricular, os alunos poderão colaborar no programa Edutech, e também poderão

contribuir com os seus conhecimentos e experiências adquiridas ao longo do curso em
outros programas similares, de formação de recursos humanos em computação nos
ensinos fundamental, médio, pós-médio e técnico.

Além disto, são apresentados na seção 7.1. , os eixos de formação, competência e
conteúdos que a SBC (Sociedade Brasileira de Computação) apresenta no documento:
Referenciais de Formação para os Cursos de Graduação em Computação 2017. Este
apresenta em detalhes todas os conteúdos que devem estar presentes na formação em
nível de graduação dos cursos de tecnologia.

7.1. Eixos de formação, competências e Conteúdos

Os eixos de formação sugerem uma organização curricular em que a interdisciplinaridade

está presente desde o seu planejamento, permeando as competências, Conteúdos,

processos e pessoas. Eles agrupam Conteúdos relacionados a natureza das necessidades

e questões reais dos Licenciados em Computação, suas transformações e possibilidades
técnicas e tecnológicas.

Os referenciais de formação para a Licenciatura em Computação estão estruturados em
seis eixos transversais de formação:

Fundamentos da Educação e suas Tecnologias
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Fundamentos da Computação

Comunicação e Expressão

Formação Docente e Tecnologias Contemporâneas

Tecnologias na Educação

Formação Humanística, Social e Empreendedora

Considerando os eixos transversais de formação mencionados, foram definidas as
competências e competências derivadas mais relacionadas a cada um desses eixos, bem
como os conteúdos relacionados a cada competência derivada, conforme será
apresentado a seguir. E importante destacar que alguns conteúdos estão relacionados a
mais de uma competência e, por isso, foram marcadas com um (*) após o seu nome apenas
como forma de identificar a repetição.

7.1.1. Eixo de formação: Fundamentos da Educação e Suas Tecnologias

Promover uma visão que integre reflexões teórico-práticas, através dos estudos de
princípios das Ciências da Educação em diálogo multidisciplinar dos fundamentos da
educação com suas tecnologias.

Competência geral esperada para o eixo. Contextualizar o conhecimento da Educação
e suas tecnologias em seu percurso histórico, a partir da antropologia, filosofia, sociologia,
psicologia e políticas públicas.

Competências derivadas Conteúdos

ICompreender e contextualizar os princípios

|históricos, antropológicos, psicológicos,

Ipolíticos e filosóficos da Educação

Filosofia da Educação

Sociologia da Educação

Antropologia da Educação

Filosofia e Epistemologia da Ciência e da

Tecnologia*

Psicologia da Educação

Compreender e se apropriar dos princípios

da Didática e tecnologias em educação

Didática

Aspectos Éticos do Trabalho Docente

Compreender a estruturação de políticas em

Educação com tecnologias

Políticas Públicas em Educação
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7.1.2. Eixo de formação: Fundamentos da computação

Entendimento dos princípios fundamentais da Computação como proposição

epistemológica singular e nas suas duas dimensões: da virtualidade lógica dos conceitos
e da realizabilidade concreta dos artefatos.

Competência geral esperada para o eixo. Relacionar os conhecimentos técnico-científicos

da Computação e da Matemática para criação e resolução de problemas em diferentes
contextos.

Competências derivadas Conteúdos

Formular e resolver problemas com a aplicação[Algoritmos*

do raciocínio lógico, matemático e computacional|Análise e Especificação de Sistemas*

Verificação e Validação de Sistemas*

Engenharia de Software*

Interação Humano-computador*

Multimídia*

Programação*

Programação para Dispositivos Móveis*

Complexidade de Algoritmos

Abstração e Estrutura de Dados*

Fundamentos de Linguagens de

Programação*

Matemática Discreta

Teoria dos Grafas

Aplicações da Matemática do Continuo

Probabilidade e Estatística

Lógica Matemática

Teoria da Computação

Linguagens Formais e Autómatos

Raciocínio/Pensamento

Computacional*
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Competências derivadas Conteúdos

Utilizar e explorar recursos tecnológicos de

hardware e software

Gestão de Tecnologia da Informação*

Sistemas Operacionais

Redes de Computadores

Sistemas Digitais

Arquitetura e

Computadores

Organização de

Robótica

Inteligência Artificial e Computacional

Computação Gráfica

Bancos de Dados*

Segurança da Informação

Acessibilidade Digital

Computação Ubíqua e Sensível ao

Contexto

Realidade Virtual e Aumentada

Pensar a ciência criticamente e estimular a

investigação científica

Metodologia Cientifica

História da Computação*

Filosofia e Epistemologia da Ciência e

da Tecnologia*

7.1.3. Eixo de formação: Comunicação e expressão

Dimensão comunicativa essencial ao desenvolvimento profissional do Licenciado em
Computação.

Competência geral esperada para o eixo. Comunicar-se com clareza e de forma

adequada a diversos contextos e espaços.

Competências derivadas Conteúdos

Comunicar-se com clareza em diferentes

espaços, mídias e modalidades

Comunicação Oral e Escrita

Mídias e Educação*
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Libras*

Inglês Técnico

Comunicação nos Espaços Públicos em
Rede

7.1.4. Eixo de Formação: Formação Docente e Tecnologias Contemporâneas

Integra saberes diretamente relacionados a atuação profissional docente do Licenciado em
Computação, contemplando o desenvolvimento das competências de formação docente
interdisciplinar, ao qual se associam também os estágios curriculares e as práticas
didáticas em Computação.

Competências gerais esperadas para o eixo:

•Aplicar e integrar tecnologias contemporâneas no desenvolvimento de atividades
didáticas.

•Organizar, planejar e desenvolver processos de ensino de Computação

•Avaliar processos de aprendizagem em Computação

•Gerir projetos, espaços e instituições de ensino

Competências. Aplicar e integrar tecnologias contemporâneas no desenvolvimento de
atividades didáticas.

Competências derivadas Conteúdos

Produzir espaços de experimentação,

criação, cooperação e colaboração a partir

de tecnologias contemporâneas

Mídias e Educação*

Raciocínio/Pensamento Computacional*

História da Informática na Educação

Ambientes Virtuais (e Interativos) de

Aprendizagem*

Aprendizagem Apoiada por Recursos

Computacionais*

Elaborar, propor e gerenciar abordagens

expressivas e comunicativas envolvendo

diversas modalidades de interação no

ensino presencial e à distância

Teorias da Aprendizagem

Desenvolvimento Humano

e do

Educação a Distância e Online*

História da Informática na Educação*
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Competências derivadas Conteúdos

Educação Aberta*

Competências. Organizar, planejar e desenvolver processos de ensino de Computação

Competências derivadas Conteúdos

Organizar e planejar processos de ensino de

Computação

Raciocínio/Pensamento Computacional

Estágio Supervisionado de Docência em

Computação

Propor e negociar consensos entre o

conteúdo programático e o conteúdo oriundo

do ambiente sociocultural, por meio

diferentes metodologias de ensino

Educação profissional

Educação Especial*

Educação do Campo*

Educação Escolar Quilombola*

Educação Escolar Indígena*

Educação de Jovens e Adultos

I
Produzir e avaliar propostas curriculares e

materiais didáticos para o ensino presencial
e a distância

Teoria, Metodologia e Prática do Ensino dei
i

Computação*
——-i

Jogos Digitais na Educação

Produção de Materiais Didáticos Digitais*

Design Instrucional

Competência. Avaliar processos de aprendizagem em Computação

Competência derivada Conteúdos

Elaborar e aplicar diversos processos de

avaliação da aprendizagem

Avaliação da Aprendizagem

Teoria, Metodologia e Prática do Ensino de

Computação*

Competência. Gerir projetos, espaços e instituições de ensino

Competêncías derivadas Conteúdos I

Propor, coordenar e avaliar projetos Didática*
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transdisciplinares de ensino com tecnologias| Educação a Distância e Online*

contemporâneas Educação Profissional

Organização e Gestão de Sistemas

Educacionais

Organização e Gestão do Trabalho

Pedagógico

Educação Aberta*

Gerir espaços de ensino com tecnologias|0rganização e Gestão de Sistemas

contemporâneas | Educacionais

Tecnologias para Gestão de Sistemas

Educacionais

Educação a Distância e Online*

Educação Aberta*

Gestão de Ambientes de Educação a

Distância e Online*

Gerir instituições de ensino Tecnologias para Gestão de Sistemas

Educacionais*

Organização e Gestão de Sistemas

Educacionais*

Organização e Gestão do Trabalho

Pedagógico*

7.1.5. Eixo deformação: Tecnologias na Educação

Concentra conhecimentos de natureza tecnológica específicos da Computação, com uma

visão abrangente e compreensiva dos seus princípios, colocando em primeiro plano os fins

e aplicações educacionais das tecnologias contemporâneas.

Competência geral esperada para o eixo. Conceber, desenvolver, avaliar e geriri
recursos tecnológicos para fins educacionais.

Competências derivadas Conteúdos
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Conceber recursos tecnológicos para fins

educacionais

Projeto de Tecnologias Aplicadas a

Educação

Design de Interação de Tecnologias

Educacionais

Aprendizagem Apoiada por recursos

Computacionais*

Robótica Educacional

Ambientes Virtuais (e Interativos) de

Aprendizagem*

Desenvolver recursos tecnológicos para fins

educacionais

Inteligência Artificial aplicada a Educação

Tecnologias Móveis e Ubíquas Aplicadas a

Educação

Produção de Materiais Didáticos Digitais*

Design Instrucional*

Mineração de Dados Educacionais

Web Semântica e Ontologias na Educação

Fundamentos

Programação'

de Linguagens de
*

Engenharia de Software*

Abstração e Estrutura de Dados*

Análise e Especificação de Sistemas*

Verificação e Validação de Sistemas*

Mídias e Educação*

Interação Humano-computador*

Bancos de Dados*

Multimídia*

Programação para Dispositivos Móveis*

Tecnologias Assistivas aplicadas a

Educação*
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Projeto e Desenvolvimento de Jogos

Educacionais

Avaliar recursos tecnológicos para fins

educacionais

Avaliação de Interação de Tecnologias

Educacionais

Avaliação de Software e Hardware

Educacional

Gerir recursos tecnológicos para fins|Tecnologias para Gestão de Sistemas
educacionais l Educacionais*

Gestão de Conhecimentos, Tecnologias e

competências Organizacionais

Gestão de Tecnologia da Informação*

Gestão de Ambientes de Educação a

Distância e Online'**

7.1.6. Eixo de formação: Formação humanística, social e empreendedora

Concentra as competências de formação complementar, relacionadas as dimensões

humanística, social e empreendedora do ensino superior para formar cidadãos
transformadores da sociedade.

Competências esperadas para o eixo:

•Contribuir para destacar a importância da Computação como chave de leitura do
mundo contemporâneo.

•Compreender os efeitos da Computação como elemento de transformação da
realidade; elaborar e discutir posicionamentos diante dos dilemas éticos que se

apresentam nos planos ambiental, sociocultural e económico.

•Desenvolver e estimular a autonomia, o empreendedorismo e o trabalho
coletivo.

•I

Competência. Contribuir para destacar a importância da Computação como chave de
leitura do mundo contemporâneo.

Competências derivadas Conteúdos

Contemplar as interdependências entre a|Filosofia e Epistemologia da Ciência e da

história da Computação e a formação do/no|Tecnologia*
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mundo contemporâneo hlistória da Computação*

Competência. Compreender os efeitos da Computação como elemento de transformação
da realidade; elaborar e discutir posicionamentos diante dos dilemas éticos que se
apresentam nos planos ambiental, Sociocultural e económico.

Competências derivadas Conteúdos

Compreender a determinações]Legislação em Computação
socioeconômicas, legais e politicas do Brasil|

e do mundo a luz do conhecimento teórico el

tecnológico da Computação

Compreender os efeitos da Computação

como elemento de transformação da
realidade

Filosofia, Antropologia Computação e

Sociologia da computação

Elaborar e discutir posicionamentos diante

dos dilemas éticos que se apresentam nos

planos ambiental, sociocultural e económico

Ética em Computação

Educação do Campo*

Educação Escolar Quilombola*

Educação Escolar Indígena*

Educação Ambiental

Competência. Desenvolver e estimular a autonomia, o empreendedorismo e o trabalho
coletivo.

Competências derivadas Conteúdos

Empreender e exercer liderança, coordenação e

supervisão na sua área de atuação profissional

Empreendedorismo

Fundamentos da Administração

Fundamentos de Economia

Pesquisar, compreender e avaliar criticamente

informações

<Todos os Conteúdos>

Produzir novos conhecimentos e gerir a própria

aprendizagem

<Todos os Conteúdos>
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Atuar considerando as peculiaridades da educação

de pessoas com deficiência

Educação Especial*

Libras*

Tecnologias Assistivas aplicadas a

Educação*

Realizar trabalho cooperativo e compreender a sua

importância

<Todos os Conteúdos>

7.1.7. Relação com as Diretrizes Curriculares Nacionais

Relação de competências dos referenciais de formação com as competências descritas
nas DCN

Competências e habilidades gerais dos egressos dos Cursos de Bacharelado e
Licenciatura conforme as DCN:

Identificar problemas que tenham solução

algorítmica

Relacionar os conhecimentos técnico-

científicos da Computação e da Matemática

para resolução de problemas em diferentes

contextos.

Conhecer os limites da computação Contribuir para destacar a importância da

Computação como chave de leitura do

mundo contemporâneo.

Compreender os efeitos da Computação

como elemento de transformação da

realidade; elaborar e discutir

posicionamentos diante dos dilemas éticos

que se apresentam nos planos ambiental,

sociocultural e económico.

Resolver problemas usando ambientes de

programação

Relacionar os conhecimentos técnico-

científicos da Computação e da Matemática

para resolução de problemas em diferentes

contextos.

Tomar decisões e inovar, com base no

conhecimento do funcionamento e das

Contribuir para destacar a importância da

Computação como chave de leitura do

página 34 de 107

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Código 11.764- Formato A4 (210x297)



o ^v

LJNÍVERSÍdAdE
EsTAduAlde LoMdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

características técnicas de hardware e da

infraestrutura de software dos sistemas de

computação consciente dos aspectos éticos,

legais e dos impactos ambientais

decorrentes

mundo contemporâneo.

Compreender os efeitos da Computação

como elemento de transformação da

realidade; elaborar e discutir

posicionamentos diante dos dilemas éticos

que se apresentam nos planos ambiental,

sociocultural e económico.

Compreender e explicar as dimensões

quantitativas de um problema

Relacionar os conhecimentos técnico-

científicos da Computação e da Matemática

para resolução de problemas em diferentes

contextos.

Gerir a sua própria aprendizagem e

desenvolvimento, incluindo a gestão de

tempo e competências organizacionais

Desenvolver e estimular a autonomia, o

empreendedorismo e o trabalho coletivo.

Preparar e apresentar seus trabalhos e

problemas técnicos e suas soluções para

audiências diversas, em formatos

apropriados (oral e escrito)

Comunicar-se com clareza e de forma

adequada a diversos contextos e espaços.

Avaliar criticamente projetos de sistemas de

computação

Compreender os efeitos da Computação

como elemento de transformação da

realidade; elaborar e discutir

posicionamentos diante dos dilemas éticos

que se apresentam nos planos ambiental,

sociocultural e económico.

Adequar-se rapidamente as mudanças|Compreender os efeitos da Computação

tecnológicas e aos novos ambientes deicomo elemento de transformação da

trabalho Irealidade; elaborar e discutir

Iposicionamentos diante dos dilemas éticos

|que se apresentam nos planos ambiental,

Isociocultural e económico.

Ler textos técnicos na língua inglesa Comunicar-se com clareza e de forma
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adequada a diversos contextos e espaços.

Empreender e exercer liderança,

coordenação e supervisão na sua área de

atuação profissional

Desenvolver e estimular a autonomia, o

empreendedorismo e o trabalho coletivo.

Ser capaz de realizar trabalho cooperativo e|Desenvolver e estimular a autonomia, o
entender os benefícios que este pode|empreendedorismo e o trabalho coletivo.
produzir

Competências e habilidades dos Egressos|Competências dos Referenciais de
dos Cursos de Licenciatura em Computaçãol Formação do curso de Licenciatura em
conforme as DCN |Computação

Especificar os requisitos pedagógicos na

interação humano-computador
Conceber, desenvolver, avaliar e gerir

recursos tecnológicos para fins

educacionais.

Especificar e avaliar softwares e

equipamentos para aplicação educacionais

e de Educação a Distância

Gerir projetos, espaços e instituições de|

ensino
—J

gerirl

finsl

Conceber, desenvolver, avaliar e

recursos tecnológicos para

educacionais.

Projetar e desenvolver softwares e hardware

educacionais e de Educação a Distância em

equipes interdisciplinares

Conceber, desenvolver, avaliar e gerir

recursos tecnológicos para fins

educacionais.

Atuar junto ao corpo docente das Escolas|Aplicar e integrar tecnologias de informação
nos níveis da Educação Básica e Técnico e|e comunicação no desenvolvimento de
suas modalidades e demais organizações no|atividades didáticas.

uso efetivo e adequado das tecnologias da|

educação

Produzir materiais didáticos com a utilização|Conceber, desenvolver, avaliar e

de recursos computacionais, propiciando|recursos tecnológicos para
inovações nos produtos, processos ejeducacionais.

metodologias de ensino aprendizagem

gerir

fins

Administrar laboratórios de informática para|Aplicar e integrar tecnologias
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fins educacionais contemporâneas no desenvolvimento de

atividades didáticas

Gerir projetos, espaços e instituições de

ensino

Conceber, desenvolver, avaliar e gerir

recursos tecnológicos para fins

educacionais.

Atuar como agentes integradores|Aplicar

promovendo a acessibilidade digital

e integrar tecnologias

contemporâneas no desenvolvimento de

atividades didáticas

Gerir projetos, espaços e instituições de

ensino

Conceber, desenvolver, avaliar e gerir

recursos tecnológicos para fins

educacionais.

Atuar como docente com a visão de

avaliação critica e reflexiva

Organizar, planejar e desenvolver processos

de ensino de Computação

Avaliar processos de aprendizagem em

Computação

Proper, coordenar e avaliar, projetos de

ensino- aprendizagem assistidos por

computador que propiciem a pesquisa

Aplicar e integrar tecnologias

contemporâneas no desenvolvimento de

atividades didáticas

Gerir projetos, espaços e instituições de

ensino

Conceber, desenvolver, avaliar e gerir

recursos tecnológicos para fins

educacionais.
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8. SISTEMA ACADËMICO

O sistema académico do curso de graduação em Computação - Modalidade Licenciatura

/ EAD é o de matrícula por atividade académica. Especificidades do Sistema:

• A matrícula é realizada em disciplina/módulo e/ou atividade académica de natureza

obrigatória especial, a saber Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e Estágio
Curricular Obrigatório;

• A matrícula é definida pelo estudante a partir da primeira renovação de acordo com
a oferta indicada na matriz curricular.

• o estudante deve se matricular em, pelo menos, uma atividade académica a cada
ano letivo;

• Estudantes matriculados em cursos sob sistema de matrícula por atividade

académica terão a equivalência, para a série estabelecida por meio do ano de

ingresso e considerada cumprida, para fins académicos, quando o estudante tiver

realizado, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da carga horária das séries anteriores.

• O Regime de Dependência não é permitido no sistema de matrícula por atividade
académica.

Em caso de reprovação, e por conta da questão da especificidade do curso (financiamento

direto pela CAPES / UAB), no ano letivo subsequente será feito o repercurso das disciplinas

do semestre corrente. O currículo de graduação do curso é constituído por:
l. Disciplinas Obrigatórias.

II. Atividades Académicas de Natureza Obrigatória Especial: Estágio Supervisionado,

e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

III.Atividades Académicas Complementares.

IV. Atividades Extensionistas

O processo de avaliação dos alunos será feito da seguinte forma: As disciplinas terão oferta

blocada. Neste modelo, as disciplinas a serem ofertadas no semestre são divididas em

blocos, de acordo com a área em que se inserem. Para cada disciplina, o docente montará

um planejamento de aulas, que contemple todos os conteúdos a serem abordados com as
seguintes atividades:

• Vídeo: Neste vídeo, o conteúdo deverá ser abordado. A duração do mesmo não

deverá exceder os 15 minutos. Junto com este vídeo, deverá ser confeccionada uma

apresentação, que abranja os conteúdos que estão sendo apresentados no vídeo.
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• Atividade avaliativa: O docente deverá preparar uma atividade, a sua escolha para

que os alunos já possam demonstrar os conhecimentos adquiridos naquela aula.

• Material de apoio: Este pode ser a própria apresentação que foi feita juntamente

com o vídeo, sugestões de leitura, exercícios, outros vídeos, etc. Ficará a critério do

docente a escolha destes materiais de apoio.

Além destes materiais, e compondo a nota haverá em datas preestabelecidas pela

coordenação do curso, de uma prova presencial nos poios de apoio. Esta avaliação é uma

exigência da CAPES / UAB. A coordenação do curso fará o agendamento da prova com

pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência para que os alunos possam preparar-se

com antecedência para estes momentos presenciais.

Observação: Todos os docentes a serem contratados temporariamente para atuarem no

curso passarão por processos seletivos. Estes serão realizados por edital público e levará

em consideração o perfil docente necessário para as disciplinas correspondentes.
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9. MATRIZ CURRICULAR E CATEGORIZAÇÀO DAS ATIVIDADES ACADËMICAS

9.1. Matriz Curricular

O modelo de matrícula a ser adotado no curso é de atividade académica. Importante:

Considerando-se que o curso terá duas entradas apenas (2023) e (2024), e levando-se em

consideração a experiência adquirida na primeira oferta, os pré-requisitos estão limitados

apenas às atividades académicas de Estágio Obrigatório l - IV e TCC 1-11.

Além disto, todas as disciplinas terão sua oferta originada no departamento de

Computação. A justificativa para este detalhe importante é que o processo de seleção dos

docentes será feito por intermédio de processos seletivos simplificados, que são uma

exigência da CAPES / UAB. Estes ficarão a cargo da coordenação do curso e o LABTED/

NEAD. As tabelas Erro! Fonte de referência não encontrada.. Erro! Fonte de referência

não encontrada., Erro! Fonte de referência não encontrada, e Erro! Fonte de

referência não encontrada, apresentam a distribuição das disciplinas ao longo dos 4 anos

do curso.

Tabela 3: Relação de disciplinas do 1° ano

Código Disciplina / Módulo
Ofer
ta

Carga Horária

Te
or

Pr
at

T
p

PC
c

Pré-

requisito

Tot
al

8CMPOO
1 Introdução ao EAD 1 SB 30 30

8CMPOO
2 Pensamento computacional 1SB 30 30 60

8CMPOO
3 hlistória da Educação 1SB 30 30 60

8CMPOO
4

Pré-cálculo 1 SB 60 o 60

8CMPOO
5 Filosofia da educação 1 SB 60 o 60

8CMPOO
6

Políticas Educacionais 1SB 60 60

8CMPOO
7 Matemática Discreta 1SB 60 60

8CMPOO
8 Ambientes virtuais de aprendizagem 2SB 30 30
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Código Disciplina / Módulo
Ofer
ta

Carga Horária

Te
or

Pr
at

T
p

PC
c

Pré-

requisito

Tot
al

18CMPOO
19 Educação e tecnologia 2SB 30 30

I8CMP01
lo

Psicologia - Desenvolvimento humano em|
contextos escolares

2SB 30 30 60

I8CMP01
11 Algoritmos 2SB 30 30 60

I8CMP01
12

Didática Geral 2SB 30 30

[8CMP01
13 ISociologia da Educação 2SB 30 30

I8CMP01
14

Infraestrutura de hardware 2SB 30 30

I8CMP01
15

Metodologia do Ensino de Computação para o\
Educação Infantil e Ensino Fundamental

2SB 60 60

I8CMP01
16 Algebra Vetorial e Linear para Computação 2SB 60 60

I8CMP01
|7

Pensamento computacional para o ensino
fundamental anos finais

2SB 30 30 60

o
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Tabela 4: Relação de disciplinas do 2° ano

Código Disciplina / Módulo Ofer
ta

Carga Horária
Te
or

Pr
at

T
p

PC
c

Tot
al

Pré-
requisit

o

8CMP01
8 Gestão da Educação e da Escola 1SB 60 60

8CMP01
9 Programação Orientada a Objetos 1 SB 30 30 60

8CMP02
o Educação Para a Inclusão 1SB 30 30

8CMP02
1

Estruturas de dados l 1 SB 30 30 60

8CMP02
2

Metodologia do Ensino de computação para
educação infantil e ensino fundamental

1 SB 60 60

8CMP02
3

Psicologia II - Aprendizagem em contextos
escolares

1SB 60 60

8CMP02
4

Cálculo 1 SB 60 60

8CMP02
5 Matemática computacional 2SB 30 30 60

8CMP02
6

Metodologia do ensino de computação para
os anos finais e para o ensino médio

2SB 30 30

8CMP02
7

Estruturas de dados II 2SB 30 30 60

8CMP02
8

Libras 2SB 60 60

8CMP02
9 Arquitetura de Computadores 2SB 30 30 60

8CMP03
o Probabilidade e Estatística 2SB 60 60

8CMP03
1 Empreendedorismo 2SB 60 60

Tabela 5: Relação de disciplinas do 3° ano

Código Disciplina
Ofer
ta

Carga horária
Te
or

Pr
at

T
p

PC
c

Tot
al

Pré-requisitos

8EST30
5

Estágio Supervisionado
Obrigatório l

1SB
10
o

100 49% do curso
concluído

8CMP03
2 Interação humano-computador 1 SB 30 30 60

8CMP03|Bancos de dados 1SB|60 60
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Código Disciplina
Ofer
ta

Carga horária
Te
or

Pr
at

T
p

PC
c

Tot
al

Pré-requisitos

3
8CMP03
4 Engenharia de software 1 SB 30 30 60

8CMP03
5

Introdução às linguagens formais
e compiladores

1SB 60 60

8CMP03
6 Sistemas operacionais 1 SB 60 60

8EST30
6

Estágio Supervisionado
Obrigatório II

2SB 10
o

100
8EST305 - Estágio
Supervisionado

Obrigatório l
8CMP03
7

Metodologia Científica e da
Pesquisa

2SB 60 60

8CMP03
8 Computação gráfica 2SB 30 30 60

8CMP03
9 Desenvolvimento de sistemas 2SB o 60 60

8CMP04
o

Redes e internet 2SB 30 30 60

Tabela 6 - Relação de disciplinas do 4° ano

Código Disciplinas
Ofert
a

Carga horária
Teó

r

Prá

t

T

p

PC

c

Tot

al
Pré-requisitos

8EST30
7

Estágio Supervisionado
Obrigatório III

1SB 10
o

100 8EST306 - Estágio
supervisionado II

8TCC30
3

Trabalho de conclusão de
curso l

1SB 60 60 65% do
concluído

curso

8CMPO
41

Construção de objetos de
aprendizagem

1 SB 30 30 60

8CMPO
42 Inteligência artificial 1 SB 30 30 60

8EST30
8

Estágio supervisionado
Obrigatório IV

000
<^üD

10
o

100 8EST307 - Estágio
supervisionado III

8TCC30
4

Trabalho de conclusão de
curso II

2SB 60 60
8TCC301 - Trabalho

de conclusão de
curso l

8CMPO
43 Jogos e gamificação 2SB 30 30 60
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9.2. Resumo das atividades académicas

Atividade académica Carga horária total (em horas)

Disciplinas/

(obrigatórias)

Módulos 2340

Disciplinas

(optativas)

/ Módulos 0 (zero)

Estágio obrigatório 400

TCC 120

AAC 110

AEX Indicadas 210

AEX Livres 120

TOTAL 3300

9.3. Descrição das Atividades Académicas

9.3.1. Creditação Curricular

Em conformidade com a Lei n° 13.005/2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação,

que assegura, na estratégia 12.7, uma parte do total de carga horária dos cursos de

graduação para Atividades Académicas de Extensão, a Resolução CNE/CES n0 07/2018

de 18 de dezembro de 2018 e Resolução CEPE/CA n° 039/2021, que regulamenta a

Creditação Curricular da Extensão na Universidade Estadual de Londrina, cada estudante

deve cumprir no mínimo 10% da carga horária total de seu curso de graduação em

Atividades Académicas de Extensão (AEX). As atividades extensionistas deverão seguir a

referida resolução e poderão ter instrução específica para o seu cumprimento, conforme

entendimento do Colegiado do curso.

As Atividades Académicas de Extensão, no âmbito dos cursos de graduação da DEL, são

tratadas como atividades académicas de natureza obrigatória. O projeto pedagógico do

curso de Graduação em Computação na modalidade Licenciatura / EAD estabelece que

sejam cumpridas, no mínimo, 330 (trezentos e trinta) horas para o desenvolvimento das

atividades extensionistas, sendo divididas da seguinte forma: 210 (duzentos e dez) horas
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de carga horária mínima para AEX Indicadas e 120 (cento e vinte) horas de carga horária

mínima para as AEX Livres. Estas deverão ser cumpridas de forma presencial nos poios

de apoio.

As Atividades Académicas de Extensão Indicadas - AEX Indicadas - são aquelas que se

vinculam diretamente à formação académica do estudante e que estejam articuladas aos

demais componentes curriculares, sendo escolhidas livremente pelo estudante dentre

aquelas indicadas pelo Colegiada de Curso, observada a regulamentação vigente. São

consideradas modalidades de AEX Indicadas os programas de extensão, os projetos de

extensão ou projetos integrados com ênfase em extensão, eventos, cursos e oficinas e os

projetos de prestação de serviço.

As Atividades Académicas de Extensão Livres - AEX Livres - são aquelas que não

necessariamente se vinculam diretamente à formação académica do estudante, sendo

objeto de seu interesse específico, escolhidas livremente pelo estudante dentre aquelas

regulamentadas pela Universidade Estadual de Londrina, observada a normatização

vigente. São consideradas modalidades de AEXs Livres os programas de extensão, os

projetos de extensão ou projetos integrados com ênfase em extensão, eventos, cursos e

oficinas e os projetos de prestação de serviço.

Os objetivos das atividades de extensão são:

a) Articular ações que promovam a consolidação da organização das comunidades

externas e a UEL;

b) Promover a identificação de demandas e necessidades comuns, visando ao

processo de integração e de autonomia das comunidades envolvidas;

c) Favorecer a formação do estudante como ser humano social, afetivo, emocional,

financeiro e profissional por meio das relações entre as comunidades externas.

As Atividades Extensionistas são consideradas como carga horária obrigatória e cada

atividade de extensão terá o seu objetivo e a sua regulamentação própria, sendo que todos

os critérios a serem adotados quanto à participação do estudante nas AEXs Indicadas

serão apresentados pela coordenação do curso de Computação na Modalidade

Licenciatura em consonância com as resoluções vigentes.

No caso específico do curso, para a consecução das AEX obrigatórias, será proposto um

projeto de extensão que deverá estar ative a partir do 2° semestre de funcionamento do

curso. Este contemplará atividades extensionistas de acordo com a oferta de disciplinas do
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semestre em curso, até o 8° semestre. A partir do 5° semestre do curso, os alunos

trabalharão em conjunto as questões das AEX indicadas com os estágios obrigatórios.

9.3.2. Atividade Académica Complementar (AAC)

Para a integralização curricular, o estudante deverá cumprir, além das atividades

académicas constantes do total de créditos, um total de 110 (cento e dez) horas de

Atividades Académicas Complementares - AAC.

As atividades das modalidades Estágio Curricular não Obrigatório, Eventos, Projetos,

Programas e Cursos de Extensão serão computadas como Atividades Académicas

Complementares. Estas serão creditadas somente no período de vigência do curso que é

de 5 (cinco) anos. Não serão aceitas atividades que não estejam neste período de tempo.

Caberá à coordenação do curso o controle destas horas.

9.3.3. Prática dos Componentes Curriculares (PCC) - só para Licenciaturas

(Resolução CNE/CP 02/2019)

Estão previstos no PPC do curso em todos os semestres do curso práticas associadas às

disciplinas. O objetivo é que os alunos durante o desenvolvimento de cada uma destas

disciplinas, já faça a prática associada e respectiva daquele conteúdo. Os alunos terão ao

longo do curso 660 (seiscentas e sessenta) horas de práticas como componentes

curriculares.

9.3.4. Estágio curricular obrigatório

Considerando-se a legislação CEPE no.71/2021 (Art.6°.,III), o estágio curricular obrigatório

é atividade académica de natureza especial e terá um regulamento específico, a ser

definido. Estes estão previstos no curso e ocorrerão em 4 atividades académicas de

Estágio Curricular Obrigatório e serão ofertados para os ingressantes a partir do 5°

semestre do curso. Cada uma destas disciplinas tem um total de 100 (cem) horas. A média

para aprovação será 6,0 (seis vírgula zero).

O estágio curricular obrigatório deverá acontecer preferencialmente nos poios de apoio

presencial. Para este fim, há a necessidade de se assinarem convénios entre a UEL e as

respectivas prefeituras para que os alunos possam ter acesso às dependências das

escolas. O processo de supervisão será o indireto e em grupo. Para atender aos alunos
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durante o estágio obrigatório, será feito um processo seletivo específico para a contratação

de um docente que ficará responsável pêlos estágios curriculares obrigatórios do curso.

Para que o aluno possa matricular-se no Estágio Curricular Obrigatório l, deverá ter

concluído 49% do curso. Para o Estágio II e subsequentes, o aluno deverá ter sido

aprovado na atividade académica de natureza obrigatória especial anterior de Estágio

Curricular Obrigatório.

9.3.5. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

O regulamento de TCC será objeto de deliberação específica. A Câmara de Graduação No

029/2019 aprovou o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, do Curso

de Licenciatura em Computação, modalidade EAD, a vigorar a partir do ano letivo de 2020.

Ainda que este documento tenha sido aprovado, haverá uma revisão deste documento e

proposição de um novo, atualizado.

A atividade académica Trabalho de Conclusão de Curso l possui como pré-requisito o

cumprimento de 65% da carga horária do curso, pois, devido a sua natureza, é necessário

que o estudante já tenha sido aprovado nas atividades académicas da computação de

forma a ser capaz de desenvolver adequadamente uma monografia sobre um tema

relevante da computação, o qual fatalmente envolverá mais de uma área de conhecimento.

Ao ter cumprido 65% da carga horária, o estudante já terá concluído grande parte das

atividades académicas de base tecnológica, estando apto a desenvolver projetos de

natureza interdisciplinar, pois uma monografia, por mais que o enfoque seja em um tema

específico, o seu desenvolvimento se dá com a utilização de diversos conhecimentos

diferentes, os quais o estudante adquiriu ao cursar as diversas atividades académicas do

curso. A média para aprovação será 6,0 (seis vírgula zero).

O processo de orientação será feito da mesma forma como ocorreu na primeira oferta. A

coordenação do curso abrirá um processo seletivo para a contratação de docentes

interessados na orientação. Estes serão alceados pela coordenação de TCC para atender

ao grupo de alunos. As linhas de pesquisa a serem ofertadas para os trabalhos serão

definidas pelas comissões de pesquisa dos departamentos de Computação, Educaçã<z0
Matemática e Estatística.
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10. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E PROMOÇÃO

A avaliação do aproveitamento escolar será feita por disciplinas, atividades académicas

obrigatórias e atividades académicas complementares. Como resultante dessa avaliação,

será atribuída uma nota parcial (ou média parcial), resultante da média de no mínimo 2

(duas) avaliações, realizadas durante o período letivo, independentemente da carga

horária da disciplina ou atividade.

Uma das avaliações será feita a partir de atividades a serem desenvolvidas no Ambiente

Virtual de Aprendizado durante a oferta da disciplina. A segunda avaliação deverá ser

obrigatoriamente presencial, de acordo com a legislação vigente, nos poios de apoio em

que o aluno está vinculado. Estas ocorrerão em datas específicas no calendário escolar,

previamente determinados pela coordenação e com um prazo de pelo menos 60 (sessenta)

dias a contar do dia da sua divulgação, para que os alunos tenham tempo hábil de

organizar-se para poderem estar presentes nos dias / horas agendados.

A avaliação do estudante realizada pelo professor será expressa através de notas,

variáveis de O (zero) a 10 (dez). O estudante será considerado aprovado na atividade

académica quando obtiver média parcial igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero).

Entende-se como média parcial a nota anterior ao exame obtida pelo aluno de acordo com

a formula estabelecida pelo docente da disciplina.

Observação: Para que o aluno possa fazer a prova presencial, deve ter uma nota superior

a zero na primeira avaliação. Além disto, ao final de cada bloco o aluno deverá responder

a um questionário de avaliação das disciplinas e do bloco, para que possa ter acesso a

prova presencial. Esta ação é imprescindível para que a coordenação do curso consiga

avaliar a oferta da disciplina / módulo. A reprovação do estudante, após publicação da

média parcial, ocorre por nota (RN): quando obtém média parcial inferior a 3,0 (três vírgula

zero);

O estudante terá direito a Exame Final somente se obtiver média parcial na atividade

académica igual ou superior a 3,0 (três vírgula zero) e inferior a 6,0 (seis vírgula zero). Ao

realizar o Exame Final, será computada a média final, calculada como a média entre a

média parcial e a nota do Exame Final da respectiva atividade. O estudante será

considerado aprovado, após a realização do Exame Final, quando obtiver média final igua( \^|

ou superior a 6,0 (seis vírgula zero). O estudante será considerado reprovado quando
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obtiver média parcial inferior a 3,0 (três vírgula zero) ou média final inferior a 6,0 (seis

vírgula zero).

As atividades académicas de natureza especiais consideradas obrigatórias, Estágio

Curricular Obrigatório e Trabalho de Conclusão de Curso, devem atender aos objetivos do

Projeto Pedagógico do Curso, e terão sistema de avaliação e controle de frequência

definidos em resoluções próprias, aprovadas pela Câmara de Graduação.
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11. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ

h^ouve uma reformulação e atualização na grade curricular. Caso os alunos que

frequentaram o curso na primeira oferta e não a concluíram, poderão reingressar no curso,

fazendo o processo seletivo e solicitar o aproveitamento das disciplinas que já foram

cursadas e que permaneceram na nova grade curricular. Os alunos só poderão cursar as

novas disciplinas da grade no período de oferta da turma regular.

Página 50 de 107

Campus Universitário; Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Forni. Código 11.764-FormaloA4 (210x297)



LJNÍVERSÍdAdE
^ly EsTAduAl dE Lo^dRiNA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

12. EXPLICITAÇÀO DAS AÇÕES E/OU PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DO PPC

Na primeira oferta do curso de computação na modalidade Licenciatura / EAD, não foram

feitas avaliações por disciplina. Nesta nova oferta, está previsto um projeto de pesquisa

em ensino cujo título é: Percepção dos alunos com relação ao curso de Computação na

modalidade Licenciatura / EAD. O objetivo deste projeto é de avaliar, por meio de

questionários que avaliem o nível de aderência dos alunos com relação ao curso. Ao final

do período de consulta as informações serão processadas e analisadas por meio de

estatística descritiva e validação interna do instrumento de pesquisa. Os resultados serão

apresentados ao colegiada do curso e poderão servir como subsídio para ações de

melhoria e aperfeiçoamento dos processos de ensino-aprendizagem do curso de

Computação - Modalidade Licenciatura / EAD.

Esta análise também será utilizada para identificar possíveis comportamentos anómalos

(alunos em processo de desistência do curso). O objetivo aqui é mitigar o percentual

elevado de alunos desistentes na primeira oferta do curso, que foi da ordem de 80%. Nesta

linha, também estão previstas ações de formação continuada com alunos, professores,

tutores e equipe de apoio para que estes consigam identificar alunos com dificuldades, de

qualquer natureza, e que possam ser encaminhados para acompanhamentos

personalizados.

Outra ação importante que está sendo prevista para antes do início das atividades

académicas do curso é um estudo criterioso sobre as metodologias de ensino na

modalidade EAD. O objetivo aqui é identificar quais são as técnicas que vêm sendo

utilizadas pela comunidade académica para propiciar ao aluno um maior engajamento e

uma maior efetividade no aprendizado e avaliação.

Também estão previstas ações específicas para orientação docente. O objetivo aqui é que

todos tenham um mesmo padrão de apresentação de conteúdos. Nesta linha, o processo

de avaliação discente também será revisto e organizado de uma forma que todos os

envolvidos no processo saibam com antecedência o que efetivamente acontecerá.

<
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ANEXO 1 - EMENTÁRIO DAS ATIVIDADES ACADÉMICAS

Haverá Atividades Académicas com o uso das Tecnologias da Informação e

Comunicação - TIC (semipresencial)?

sim U não

Considerando-se que o curso é de oferta na modalidade à distância, o uso das Tecnologias

da Informação e Comunicação são mandatárias.

8CMP001 - Introdução ao EAD

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação 1^1 sim D não sim Q não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _30_horas

Teórico/prática_30_horas, EAD: _30_horas

Modalidade curricular: |^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): ^ sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Fundamentos da EAD; Organização de sistemas de EAD: Processo de comunicação em

EAD, Processo de Tutoria, Avaliação na EAD, Processo de Gestão e Material Didático;

Relação dos sujeitos da prática pedagógica no contexto da EAD; Ambiente Virtuais de

Aprendizagem na EAD; Apropriação do ambiente de Aprendizagem (específico).

Forma de desenvolvimento da atividade

1^1 Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)
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Contribuição ao perfil do egresso

Possibilitará ao egresso a compreensão do processo de organização de sistemas de

EAD. Com isto terá a preparação necessária e imprescindível para entender o cenário

em que está inserido.
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8CMP002 - Pensamento Computacional

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento

quanto:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim Q não sim U não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _30_horas

Teórico/prática_30_ .horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória \_\ Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): |^| sim* |_| não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Introdução ao pensamento computacional. Pensamento computacional desplugado.

Estratégias de resolução de problemas com base em lógica algorítmica. Apresentar

aplicações práticas dos elementos do Pensamento Computacional com ênfase na

resolução de problemas do cotidiano.

Forma de desenvolvimento da atividade

^ Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Propiciará ao egresso todo um arcabouço de conhecimentos imprescindíveis sobre

pensamento computacional.
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8CMP003 - História da Educação

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim l J não sim Q não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_ horas , Teórica: 30_horas

Teórico/prática_30_ _horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): ^ sim* |_| não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Campo da História da educação. hfistória da escola e da formação de professores no

Brasil, com ênfase nos cursos profissionalizantes (século XIX-XXI). Uso das tecnologias

na perspectiva da História da educação.

Forma de desenvolvimento da atividade

^ Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Possibilitará ao egresso compreender as transformações históricas da educação e da

profissão docente, bem como a utilização de ferramentas tecnológicas no contexto

educacional formal.
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8CMP004 - Pré-cálculo

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim U não sim U não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _60_horas

Teórico/prática_0_ _horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): ^ sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Conjuntos numéricos. Potenciação. Polinómios. Equações e inequações. Trigonometria.

Funções de uma variável real a valores reais. Função polinomial. Função trigonométrica.

Função exponencial. Função logarítmica.

Forma de desenvolvimento da atividade

1^ Disciplina D Módulo D Estágio D Internato Q TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

A disciplina propiciará ao egresso os conhecimentos básicos de cálculo, imprescindíveis

para sua carreira como licenciado em computação.
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8CMP005 - Filosofia da Educação

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim l l não sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _60_horas

Teórico/prática_0_ _horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): |^| sim* [_] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

A técnica moderna como objeto da Filosofia. Os limites éticos da técnica. Os desafios

éticos de liberdade e responsabilidade na produção tecnológica.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Possibilitará compreender e refletir que a tecnologia precisa ser compreendida como

resultado da produção humana à luz de suas necessidades, no entanto, é fato que a

máquina em muitas vezes é tomada como substituta do homem ou utilizada para

promover o mal do próprio homem. Assim, torna-se imperativo que o licenciado em

Computação seja capaz de trazer para sua prática pedagógica, de forma constantes,

reflexões éticas sobre a relação homem e tecnologia.
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8CMP006 - Políticas Educacionais

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim U não sim |_| não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _60_horas

Teórico/prática_ horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n0 03/09): ^ sim* Q não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Estrutura da Educação brasileira; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas

regulamentações complementares; Plano Nacional de Educação; Política Nacional de

Direitos Humanos; Base Nacional Comum Curricular: Referencial Curricular do Estado do

Paraná; a formação tecnológica digital nas políticas públicas nacionais e regionais.

Forma de desenvolvimento da atividade

IE1 Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

A disciplina possibilitará o licenciado em computação e compreensão de sua condição

como cidadão, das políticas educacionais como resultado das lutas pelo poder e do papel

dos saberes da computação na formação de cidadãos que poderão promover a

transformação social no sentido da justiça social.
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8CMP007 - Matemática Discreta

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim U não sim |_| não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _60_horas

Teórico/prática_ horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): |^ sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Teoria dos Conjuntos, Indução e Recursão. Divisão nos Inteiros. Sequências e somas.

Análise Combinatória. Relações: Propriedades das Relações, Relações de Equivalência,

Relações de Ordem.

Forma de desenvolvimento da atividade

^ Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

A disciplina contribuirá para a formação do licenciado com os conceitos basilares de

matemática discreta. Estes são fundamentais para profissionais egressos de cursos de

tecnologia.
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8CMP008 - Ambientes Virtuais de Aprendizagem

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação IZIsim não sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _30_horas

Teórico/prática_30_horas, EAD: _30_horas

Modalidade curricular: [^ Obrigatória d Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): ^ sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Conceitos básicos de AVAs. Aspectos pedagógicos destes ambientes. Estratégias de

ensino e aprendizagem destes ambientes. Instalação e configuração de AVAs.

Identificação e configuração de funcionalidades dos ambientes virtuais. Implementação

de um curso de curta duração em um AVA.

Forma de desenvolvimento da atividade

IZ] Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC d PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

A disciplina contribuirá para a formação do licenciado apresentando os conceitos de

ambientes virtuais de aprendizado, aspectos pedagógicos e técnicos dos mesmos.

Permitirá que no futuro, o licenciado possa desenvolver e ofertar cursos nestes ambientes

virtuais.
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8CMP009 - Educação e Tecnologia

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim U não sim Q não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _30_horas

Prática:_horas , Teórica: _30_horas

Teórico/prática_ choras, EAD: _30_horas

Modalidade curricular: [^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): |^| sim* |_| não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Conceito, origem e a evolução da tecnologia, seu papel na sociedade e no contexto

educacional. Cibercultura no contexto social e educacional. As tecnologias digitais no

processo de ensino e aprendizagem.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina Q Módulo Q Estágio D Internato Q TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

A disciplina contrinbuirá para a formação do licenciado em computação no sentido de

propiciar a compreensão dos cenários histórico e social e apropriação dos

artefatostecnológicos como ferramentas mediadoras do ensino e da aprendizagem, bem

como no sentido de promover experiências significativas com a utilização desses

artefatos como mediadores da aprendizagem escolar.
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LlNIVERSÍdAdE
EsTAduAl dE LONdRÍNA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

8CMP010 - Psicologia - Desenvolvimento Humano em Contextos Escolares

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim |_| não sim U não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _30_horas

Teórico/prática_30_ _horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: |^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): 1^1 sim* |_J não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Psicologia do desenvolvimento: temas, perspectivas atuais e pesquisas no Brasil.

Principais perspectivas teóricas do desenvolvimento e suas interfaces com a educação.

Os artefatos digitais e suas implicações no desenvolvimento humano.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)
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UNIVERSÍdAdE
ESTAduAl dE LONdRÍNA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Contribuição ao perfil do egresso

Possibilitará compreender a abrangência da atuação do profissional que o curso formará,

fazendo-se necessário reconhecer as diferenças nos processos desenvolvimentais em

diferentes momentos (infância, adolescência, vida adulta) e destacar suas principais

características para subsidiar as práticas pedagógicas a serem desenvolvidas. Além

disso, é tema da psicologia do desenvolvimento, o estudo dos processos cognitivos,

afetivos e sociais que subsidiam a atuação de professores junto aos estudantes da

educação básica, nas variadas e complexas interações proximais que constituem os

contextos de aprendizagem na escola. Por fim, a disciplina se integra às demais

proposições que buscam discutir os conhecimentos científicos e técnicos sem separá-los

do processo de constituição humana, em curso ao longo da formação do estudante no

ensino superior.
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UNÍVERSÍdAdE
EsTAduAl dE LONdRÍNA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

8CMP011 -Algoritmos

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim Q não sim U não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: 30_horas

Teórico/prática_30_ horas, EAD: 60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): |^| sim* |_J não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Elementos básicos de algoritmos, Estruturas de Controle, Estruturas de Repetição.

Vetares e Matrizes. Linguagem de programação. Implementação de problemas usando

uma linguagem de programação.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Compreender os conceitos de algoritmos, e suas possíveis aplicações
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LtNÍVERSÍdAdE
EsTAduAl ÓE LONdRÍNA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

8CMP012-DidáticaGeral

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim Q não sim l l não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _30_horas

Prática:_horas , Teórica: _30_horas

Teórico/prática_ horas, EAD: _30_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): |^| sim* |_| não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

A teoria e a prática da atuação do professor no processo ensino-aprendizagem.

Concepções de ensinar e aprender. O ato de ensinar: planejamento, execução e

avaliação.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio Q Internato D TCC Q PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Compreender de forma crítica a ação docente, considerando as concepções teóricas que

balizam a prática docente e sua intencionalidade no processo de ensino e aprendizagem

em cada momento histórico como base para compreender a contemporaneidade, bem

como a didática enquanto mediadora da praxis docente na geração de ações de ensino

que promovam a aprendizagem. Além disso, contribuir com a formação da identidade

docente.
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UNÍVERSÍdAdE
EsTAduAl dE LONdRÍNA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

8CMP013 - Sociologia da Educação

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim Q não sim Q não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _30_horas

Prática:_horas , Teórica: _30_horas

Teórico/prática_ _horas, EAD: _30_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividadê académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): 1X1 sim* |_| não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Aspectos sociais do processo educacional; as categorias da diversidade (género, raça,

etnia, religião, classe social e geração) e seu impacto no processo educativo escolar; a

escola como espaço de transformação social. A tecnologia digital como parte da cultura

infantil e juvenil. Educação das Relações Etnico-Raciais e para o Ensino de História e

Cultura Afro-Brasileira e Africana.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina Q Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

A contribuição desta disciplina será no sentido de levar o licenciado em computação a

compreender o contexto social mais amplo e o papel social da escola e dos conteúdos

da área de computação. Também possibilitará relacionar a função social da escola com

as demandas oriundas da luta pêlos direitos à diferença e à diversidade como uma das

condições para a promoção da cidadania na atualidade.
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UlMÍVERSÍdAdE
EsTAduAl dE LONdRÍNA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

8CMP014 - Infraestrutura de Hardware

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação 1^ sim Q não sim Q não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _30_horas

Teórico/prática_30_horas, EAD: _30_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): ^ sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Modelo de um sistema de comptuação. Histórico de Processadores e Arquiteturas.

Operações Aritméticas. Conjunto de Instruções. Processador: Controle e Dados. Pipeline.

Hierarquia de Memória. Interface entre Processadores e Periféricos. Fundamentos de

sistemas operacionais.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina contribuirá com os egressos com os conhecimentos basilares de sistemas

de computação. Estes são a base para a compreensão do funcionamento dos diferentes

tipos de hardware que o egresso terá contato ao longo da sua vida profissional.
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UNÍVERSÍdAdE
EsTAduAl dE LONdRÍNA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

8CMP015 - Metodologia do Ensino de Computação para a Educação Infantil e
Ensino Fundamental l

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim Q não sim U não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _60_horas

Teórico/prática_ _horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): |^| sim* |_| não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Cultura digital na infância. Pensamento computacional e prática pedagógica: as diferentes

linguagens midiáticas. Cidadania digital e a parceria entre escola, família e as redes de

proteção e segurança online. Letramento digital e formação de professores.

Forma de desenvolvimento da atividade

1^ Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina contribuirá com a formação do egresso municiando-o com a metodologia

de ensino adequada para o ensino de computação no ensino infantil e fundamental.
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UNIVERSldAdE
EsTAduAl dE LONdRÍNA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

8CMP016 - Algebra Vetorial e Linear para Computação

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim U não sim l l não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _60_horas

Teórico/prática_ _horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): ^ sim* Q não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Sistemas de equações lineares e Eliminação Gaussiana. Matrizes e determinante.

Espaços vetoriais Euclidianos. Transformações lineares. Espaços vetoriais com produto

interno. Ortogonalidade. Autovalores e autovetores.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina F] Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

A disciplina apresenta os conceitos de álgebra linhear e vetorial, com um viés específico

para o curso de computação. Com estes conhecimentos, o egresso terá uma

compreensão bastante grande sobre a base da computação gráfica.
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UNÍVERSÍdAdE
EsTAduAl de LoNdmNA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

8CMP017 - Pensamento Computacional para o Ensino Fundamental e Anos Finais

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento

quanto:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim Q não sim l l não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _30_horas

Teórico/prática_30_ .horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: |^ Obrigatória I_] Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): ^ sim* U não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Conhecendo o computador, utilizando o computador no dia a dia, conhecendo

programação, melhorando as habilidades de programação. Criando jogos. Simulação,

manipulação de imagens, programação Python.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

A disciplina apresenta os conceitos específicos que devem ser abortados para apresentar

o pensamento computacional para alunos do ensino fundamental, anos finais. Com estes

conhecimentos, o egresso terá a compreensão destes conceitos habilitando-o para

ministrar cursos de formação em pensamento computacional.
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UNÍVERSÍdAdE
EsTAduAl dE LONdRÍNA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

8CMP018 - Gestão da Educação e da Escola

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim [_] não sim Q não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: 60_horas

Teórico/prática_ _horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): ^ sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Formas de organizaçãodo trabalho pedagógico e gestão democrática da escola pública.

Abordagens e formas de implementação do planejamento educacional e do projeto

pedagógico.

Forma de desenvolvimento da atividade

IZI Disciplina Q Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Possibilitará compreender o papel do professor na gestão da escola. A Lei de diretrizes

e Bases da Educação Nacional determina em seus artigos 3° que um dos princípios da
educação escolar brasileira é a gestão democrática do ensino público. Em seu Art. 12

determina que cabe a cada escola elaborar seu proejto pedagógico de forma democrática
e em seu artigo 13° que cabe ao professor participar da elaboração do Projeto

Pedagógico. Com isso deixa claro que cabe aos professores participar da gestão escolar
seja na condição de professor, seja na condição de professor, o que requer formação
crítica sobre o tema no que diz respeito aos processos de gestão da escola.
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LlNÍVERSÍdAdE
EsTAduAl JE LONdRÍNA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

8CMP019 - Programação Orientada a Objetos

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim Q não sim Q não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_ horas , Teórica: 30_horas

Teórico/prática_30_ _horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória \_\ Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): |^| sim* |_| não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Paradigmas da Programação Orientada a Objetos. Classes, objetos, atributos e métodos

(estáticos e da classe). Encapsulamento. Construtores e destrutores. Sobrecarga de

operadores e métodos. Herança. Polimorfismo. Classes Abstratas. Desenvolvimento de

aplicações utilizando uma linguagem orientada a objetos.

Forma de desenvolvimento da atividade

1^ Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina fornecerá os conhecimentos necessários para o egresso compreender, de

forma profunda os conceitos de programação orientada à objetos. Com estes

conhecimentos, os egresses poderão aprender a programar em quaisquer linguagens de

programação que tenham este conceito em sua estrutura.
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UNÍVERSÍdAdE
EsTAduAl de LoNdpÍNA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

8CMP020 - Educação para a Inclusão

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação IKI sim Q não sim Q não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _30_horas

Prática:_horas , Teórica: _30_horas

Teórico/prática_ _horas, EAD: _30_horas

Modalidade curricular: [^ Obrigatória \_\ Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): ^ sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Conceito de inclusão e exclusão. Caracterização das necessidades educacionais

especiais. Práticas pedagógicas favorecedoras da inclusão no contexto escolar.

Contribuição das tecnologias digitais na educação de pessoas com necessidades

educacionais especiais. Educação Ambiental.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina Q Módulo Q Estágio D Internato Q TCC Q PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Possiblitará ao egresso do curso de computação refletir sobre a importância de se discutir

a articulação entre educação e licenciatura em computação na medida em que

possibilitará a aprendizagem e o acesso a pesquisas sobre tecnologias assistivas,

inclusão digital, deficiências e as tecnologias como meio favorecedor de práticas

inclusivas, possibilitando o acesso ao conhecimento produzido pela humanidade, assim

como o estabelecimento de relações e participação social.
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LJNÍVERSÍdAdE
EsTAduAl dE LONdRÍNA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

8CMP021 - Estruturas de Dados l

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento

quanto:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim Q não sim Q não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática: horas , Teórica: 30_horas

Teórico/prática_30_ _horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): |^ sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Tipos Abstratos de Dados. Formas de armazenamento: estática e dinâmica (utilização de

ponteiros). Conceito de listas lineares: pilhas, filas, listas. Utilização de recursividade:

propriedades da recursão, noções de complexidade de algoritmos. Arvores: conceitos,

árvores binárias, árvores n-árias. Algoritmos de ordenação de dados: busca binária e

árvore de busca binária, algoritmo da bolha, quick sort, merge sort, insert sort, heap sort

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo Q Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Possibilitará ao egresso uma compreensão das estruturas de dados, que são um dos

conseitos fundamentais na ciência da computação. Com estes conhecimentos poderá

desenvolver sistemas computacionais que utilizem-se destas estruturas, e também

resolver problemas de computação mais complexos.
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UNÍVERSÍdAdE
EsTAduAl dE LONdRÍNA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

8CMP022 - Metodologia de Ensino de Computação para Educação Infantil e
Ensino Fundamental II

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim D não sim Q não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _60_horas

Teórico/prática_ horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): |^ sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Cultura digital na infância. Pensamento computacional e prática pedagógica: as diferentes
linguagens midiáticas. Cidadania digital e a parceria entre escola, família e as redes de
proteção e segurança online. Letramento digital e formação de professores.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo Q Estágio Q Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Possibilitará ao egresso do curso de computação compreender as especificidades,

necessidades e fragilidades das crianças da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do

Ensino fundamental, bem como auxiliar o licenciado em computação na escolha de

estratégias que promovam a aprendizagem das crianças no que tange ao pensamento

computacional e ao letramento digital.
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8CMP023 - Psicologia II - Aprendizagem em Contextos Escolares

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim l ]não sim U não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _60_horas

Teórico/prática_ _horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): ^ sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Introdução às concepções behaviorista e cognitivista da aprendizagem. Teoria

behaviorista de Skinner. Ensinar e aprender como processos comportamentais. Teoria

Social Cognitiva, autoeficácia e motivação. Teoria do Processamento da Informação e o

papel do professor. Implicações dos campos teóricos para a aprendizagem por meio de

tecnologias digitais.

Forma de desenvolvimento da atividade

^| Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)
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Contribuição ao perfil do egresso

Contribuição para a formação do egresso Permitirá ao egresso compreender que a

aprendizagem humana tem centralidade nos cursos de formação de professores por seu

duplo papel: a reflexão dos aprendentes em processo de formação de professores e o

desenvolvimento de expertise para promover a aprendizagem de estudantes em

diferentes níveis de escolarização quando em atuação nos diferentes níveis de

escolarização. Nesse sentido, a disciplina é fundamental na grade formativa de cursos de

licenciatura em qualquer área do conhecimento com a finalidade de refletir sobre os

processes de aprendizagem e permitir que os licenciandos construam pontes de ligação

com as demais disciplinas do curso que tratam de conhecimentos específicos e técnicos,

bem como de conhecimentos metodológicos, políticos e institucionais, também presentes

na formação do licenciando.
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8CMP024 - Cálculo

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento

quanto:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim Q não sim |_| não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _60_horas

Teórico/prática_ _horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: [^] Obrigatória U Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): ^ sim* U não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Funções de uma variável real a valores reais. Noções sobre limite e continuidade. A

derivada. Aplicações da derivada. A integral indefinida e definida de funções de uma

variável real. Integrals impróprias. Aplicações da integral.

Forma de desenvolvimento da atividade

IZ1 Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina possibilitará ao licenciado em computação os conceitos de cálculo,

imprescindíveis em uma formação básica em ciência da computação, e que poderão ser

utilizados no seu dia a dia para odesenvolvimento de sistemas com um viés científico.

Página 78 de 107

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Código 11.764-FomiatoA4 (210x297)



® '^•\iró--

LJNÍVERsÍdAdE
EsTAduAl dE LONdRÍNA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

8CMP025 - Matemática Computacional

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim D não sim Q não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _30_horas

Teórico/prática_30_ _horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): ^ sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Introdução à matemática computacional, resolução de sistemas de equações lineares

utilizando métodos computacionais, interpolação polinomial, método dos mínimos

quadrados, integração numérica simples e dupla, utilização de software matemático.

Forma de desenvolvimento da atividade

1^1 Disciplina Q Módulo Q Estágio Q Internato Q TCC Q PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina propiciará aos egressos uma formação sólida em matemática

computacional. Com estes conhecimentos poderá desenvolver aplicações científicas do
mais alto nível.
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8CMP026 - Metodologia do Ensino de Computação para os Anos Finais do Ensino

Fundamental e para o Ensino Médio

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim Q não sim U não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _30_horas

Prática: _horas , Teórica: 30_horas

Teórico/prática_ _horas, EAD: _30_horas

Modalidade curricular: |^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): |E1 sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

A cultura digital como parte da vida do adolescente; Base Nacional Comum Curricular e

os conteúdos relacionados à computação; a transversalidade da computação no

currículo; estratégias de ensino para o trabalho pedagógico com os objetos de

conhecimento da computação (algoritmos, programação, modelagem computacional,

elaboração de projetos, inteligência artificial, solução de problemas de ordem

computacional).

Forma de desenvolvimento da atividade

[^ Disciplina Q Módulo Q Estágio Q Internato Q TCC Q PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Possibilitará ao licenciado em computação compreender os sujeitos de sua prática, bem

como buscar com autonomia selecionar e construir metodologias e estratégias para que

seus objetivos docentes sejam atingidos pêlos estudantes sob sua condução.
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8CMP027 - Estruturas de Dados

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim U não sim U não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática: _horas , Teórica: _30_horas

Teórico/prática_30_ _horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): |^| sim* |_| não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Tabelas de espalhamento. Arvores Balanceadas: AVL, B, B+, B*. Métodos de pesquisa:

Heaps e Listas de Prioridades. Grafas: busca em profundidade, busca em largura,

caminhos mínimos, ordenação topológica, compressão de dados (códigos de hluffman,

algoritmo LZW). Organização de arquivos.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina Q Módulo Q Estágio D Internato Q TCC Q PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Possibilitará ao egresso uma compreensão das estruturas de dados avançados. Estes

conceitos servem de base para bancos de dados, computação gráfica, inteligência

artificial, para citar algumas das mais importantes áreas da computação.
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8CMP028 - Libras

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento

quanto:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim LJ não sim U não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _60_horas

Teórico/prática_ horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n0 03/09): |Z| sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

O sujeito surdo: conceitos, cultura e a relação histórica da surdez com a língua de sinais.

Noções linguísticas de Libras: parâmetros, classificados e intensificadores no discurso. A

gramática da língua de sinais. Noções básicas da língua de sinais. A leitura e a escrita

dos surdos. Papel do intérprete. Teoria sobre interpretação e tradução- português/Libras.

Libras/Português. Avaliação das produções do surdo em aulas de Língua Portuguesa

como segunda língua.

Forma de desenvolvimento da atividade

^ Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Compreender a especificidade linguística do aluno surdo, bem como, o modo como o

mesmo se apropria da Língua de Sinais e da língua Portuguesa na modalidade escrita.
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8CMP029 - Arquitetura de Computadores

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim U não sim |_| não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _30_horas

Teórico/prática_30_ _horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): |^| sim* |_| não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Modelo de um sistema de computação. Histórico de Processadores e Arquiteturas.

Operações Aritméticas. Conjunto de Instruções. Processador: Controle e Dados. Pipeline.

Hierarquia de Memória. Interface entre Processadores e Periféricos. Fundamentos de

Sistemas Operacionais. Multiprocessadores. Arquiteturas Avançadas.

Forma de desenvolvimento da atividade

^ Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina propiciará aos egressos do curso, os conceitos de arquitetura de

computadores. Com estes conhecimentos, poderá especializar-se em infraestrura de

software, fundamental para a area.
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8CMP030 - Probabilidade e Estatística

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim U não sim U não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _60_horas

Teórico/prática_ _horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): |Z| sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Análise exploratória de dados. Probabilidades. Variáveis aleatórias discretas e contínuas.

Estimação de parâmetros. Intervalos de confiança. Testes de hipóteses. Correlação e

regressão. Uso de programa estatístico.

Forma de desenvolvimento da atividade

1^1 Disciplina L] Módulo D Estágio D Internato F] TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina fornecerá os conceitos mais importantes de probabilidade e estatística.

Estes são imprescindíveis para profissionais da área de computação pois servem como

base para estudos de inteligência artificial.
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8CMP031 - Empreendedorismo

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim U não sim U não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática: _horas , Teórica: _60_horas

Teórico/prática_ _horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): ^ sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Empreendedorismo e espírito empreendedor. Habilidades, atitudes e características dos

empreendedores. Oportunidades de negócios; identificação, seleção e definição do

negócio. Liderança. Elementos essenciais para iniciar um novo negócio: O plano de

negócios.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina Q Módulo D Estágio D Internato Q TCC Q PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina fornecerá os conceitos de empreendedorismo. Com esta formação, o

egresso ficará apto a constituir uma empresa, entender de processos de negócios,

liderança, trabalho em grupo e plano de negócios.
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8EST305 - Estágio Supervisionado Obrigatório l

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Estágio sim Q não sim Q não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _200_horas

Prática:_200_horas , Teórica: _horas

Teórico/prática_ _horas, EAD: _200_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): ^ sim* \_\ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

O estágio como atividade de pesquisa, análise e reflexão das organizações educativas.

Atividades orientadas e supervisionadas no contexto escolar visando o exercício da

profissão docente. Estágio supervisionado nas instituições de ensino pública ou

particular. Visão geral da realidade educacional da educação no ensino fundamental e

médio e EJA. Observação escolar dos processos de ensino e aprendizagem, da prática

pedagógica do professor como: relação professor-aluno, aluno-aluno, aluno-construção

do conhecimento; planejamento, currículo, plano de curso, plano de aula, objetivos de

ensino, tipos de avaliação (diagnostica, formativa, somativa) e instrumentos avaliativos

(informal e formal).

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina Q Módulo Q Estágio D Internato TCC U PCC (Licenciaturas)
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Contribuição ao perfil do egresso

Desenvolvimento formativo teórico e prático pedagógico para as funções referentes à

profissão docente em sala de aula, associada ao domínio da informática. O egresso

enquanto licenciado em Computação, é capaz de refletir e contribuir para a formação dos

alunos para o conhecimento em computação, ferramentas tecnológicas e sistemas.
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8CMP032 - Interação Humano-computador

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim |_| não sim U não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _30_horas

Teórico/prática_30_ _horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): ^ sim* Q não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Fundamentos teóricos em interação humano-computador. h^istórico. Fatores humanos.

Fatores psicológicos. Aspectos cognitivos. Ergonomia. Engenharia semiótica. Arquitetura

da informação. Usabilidade e acessibilidade. Especificação e projeto de interfaces

centrado no usuário. Avaliação de interfaces.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina Q Módulo Q Estágio Q Internato Q TCC Q PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina fornecerá os conceitos teóricos e práticos de interação humano

computador. Com estes conhecimentos o egresso poderá colaborar no processo de

projeto e construção de interfaces que atendam à diferentes demandas profissionais e

pessoais. De forma especial, projetar interfaces que colaborem com os processos de

aprendizagem utilizando-se de tecnologias de informação e comunicação.
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8CMP033 - Bancos de Dados

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim D não sim não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _60_horas

Teórico/prática_ horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): |^ sim* \__\ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Conceitos básicos de banco de dados. Modelagem de dados e técnicas de projeto de

banco de dados. Linguagens de definição e manipulação de dados. Arquitetura de banco

de dados. Aspectos Operacionais de Banco de Dados.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato d TCC d PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina fornecerá os conceitos teóricos e práticos de bancos de dados. De forma

especial, os conceitos de SQL (Standard Query Language), que formama base de
conhecimento para quaisquer sistemas de computação e que utilizem-se de bancos de
dados, em nível mundial.
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8CMP034 - Engenharia de Software

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim U não sim |_J não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _30_horas

Teórico/prática_30_horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): ^ sim* U não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Conceitos e Fundamentos da Engenharia de Software; Processo (paradigmas) de
desenvolvimento de software. Metodologias de análise de requisitos. Qualidade de
Software.Métricas de Software.

Forma de desenvolvimento da atividade

^1 Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina fornecerá os fundamentos de engenharia de software. Comestes
conceitos, o egresso estará habilitado para colaborar / capitanear processos de
desenvolvimento de software, utilizando-se das mais modernas metodologias na área.
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8CMP035 - Introdução às Linguagens Formais e Compiladores

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim l l não sim ] J não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _60_horas

Teórico/prática_ _horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): ^ sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Autómatos Finitos e Gramáticas Regulares. Autómatos de Pilha e Gramáticas Livres de

Contexto. Linguagens Sensível ao Contexto, Irrestrita e suas Máquinas de Turing.

Compiladores: análise léxica, análise sintática, análise semântica, geração de código.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina O Módulo Q Estágio O Internato d TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina fornecerá os conceitos fundamentais de linguagens formais e
compiladores. Com estes conceitos, os egressos poderão desenvolver suas habilidades

de construção de linguagens de programação, sejam estas para fins gerais e também
específicos, de acordo com as suas escolhas.
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8CM POSe - Sistemas Operacionais

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim U não sim U não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _60_horas

Teórico/prática_ _horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): |^ sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Conceitos Básicos. Evolução dos Sistemas Operacionais. Estrutura e Funções dos
Sistemas Operacionais. Gerenciamento de processos. Gerência de Memória. Gerência
de Dispositivos. Sistemas de Arquivos. Sistema Operacional Distribuído.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

A disciplina apresenta os conceitos teóricos e práticos de sistemas operacionais.
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8EST306 - Estágio Supervisionado Obrigatório

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Estágio sim |_| não sim l j não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _0_horas

Teórico/prática_horas, EAD: _O_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): |^ sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

O estágio como atividade de pesquisa, análise e reflexão das organizações educativas.
Atividades orientadas e supervisionadas no contexto escolar visando o exercício da

profissão docente. Estágio supervisionado nas instituições de ensino pública ou

particular. Visão geral da realidade educacional da educação no ensino fundamental II.

Imersão, atuação e acompanhamento das atividades desenvolvidas em laboratórios

educacionais voltados ao uso de práticas computacionais. A importância da preparação
das aulas. Observação, orientação, acompanhamento e desenvolvimento de atividades

vinculadas ao ensino de computação nas Séries Finais do Ensino Fundamental. Plano de

ensino e planos de aulas. Aspectos histórico-críticos do conhecimento computacional do

Ensino Fundamental II. Pensamento Computacional. BNCC e a computação.

Forma de desenvolvimento da atividade

Kl Disciplina D Módulo Q Estágio D Internato Q TCC Q PCC (Licenciaturas)
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PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Contribuição ao perfil do egresso

Desenvolvimento formativo teórico e prático pedagógico para as funções referentes à

profissão docente em sala de aula, associada ao domínio da informática. O egresso

enquanto licenciado em Computação, é capaz de refletir e contribuir para a formação dos

alunos para o conhecimento em computação, ferramentas tecnológicas e sistemas.

Página 94 de 107

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http;//www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Código 11.764-FomiatoA4 (210x297)



'^í^ü.v^T'

LJNÍVERSÍdAdE
EsTAduAl dE LONdRÍNA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

8CMP037 - Metodologia Científica e da Pesquisa

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim l J não sim Q não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60__horas

Prática:_horas , Teórica: _60_horas

Teórico/prática_ _horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: [^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): ^ sim* Q não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Estilos de pesquisa em computação. Preparação de um trabalho de pesquisa.

Forma de desenvolvimento da atividade

^ Disciplina d Módulo D Estágio D Internato D TCC Q PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

O objetivo desta disciplina é de apresentar os conceitos de metodologia científica e da
pesquisa. Estes terão um papel preponderante entre os egressos, não apenas para os
que queiram seguir carreira académica, mas também nas experiências profissionais seja
na escola ou em qualquer outro ambiente.
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8CMP038 - Computação Gráfica

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim U não sim l l não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _30_horas

Teórico/prática_30_ _horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: |^| Obrigatória |_| Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): ^ sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Sistemas e equipamentos gráficos. Representação vetorial e matricial. Algoritmos de

conversão matricial de primitivas gráficas. Transformações geométricas. Sistemas de
Coordenadas. Algoritmos de recorte. Algoritmos de projeção. Sintetização de imagens.

Modelagem de objetos sólidos.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina fornece os conceitos de computação gráfica. Com estes conceitos o
egresso poderá desenvolver códigos computacionais que utilizem-se de cenários em

duas e três dimensões, desenvolver simuladores científicos e jogos educativos.
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8CMP039 - Desenvolvimento de Sistemas

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim Q não sim Q não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _0_horas

Teórico/prática_60_ _horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): ^ sim* [_] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Metodologias de desenvolvimento de sistemas. Desenvolvimento de um sistema

específico voltado para o Pensamento Computacional.

Forma de desenvolvimento da atividade

1^1 Disciplina D Módulo d Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina, que é totalmente prática levará para o egresso a vivência do

desenvolvimento de um sistema de computação completo, voltado para o Pensamento

Computacional.
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8CMP040 - Redes e Internet

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim D não sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _30_horas

Teórico/prática_30_ horas, EAD: 60 horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): ^ sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Redes de Computadores (MAN, WAN, LAN). Arquitetura TCP/IP. Nível de Enlace:

características, padrão IEEE 802. Nível de Rede: características, protocolos de rede da

pilha TCP/IP, endereçamento, e roteamento. Nível de Transporte: características e
protocolos da camada de transporte da pilha TCP/IP. Nível de Aplicação: conceitos,
exemplos de aplicações.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina Q Módulo Q Estágio Q Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Esta disciplina apresenta os conceitos de redes de computadores. Com estes

conhecimentos o egresso poderá desenvolver suas habilidades e competências na área,

e de forma especial terá a base para trabalhar com computação em nuvem.
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8EST307 - Estágio Supervisionado Obrigatório

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Estágio sim \_\ não sim D não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _200_horas

Prática:_200_horas , Teórica: _horas

Teórico/prática_ _horas, EAD: _200_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): |^ sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

O estágio como atividade de pesquisa, análise e reflexão das organizações educativas.
Atividades orientadas e supervisionadas no contexto escolar visando o exercício da

profissão docente. Estágio supervisionado nas instituições de ensino pública. Visão geral
da realidade educacional da educação no ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos

- EJA. Subsídios teórico-práticos para o exercício da docência: observação, intervenção
direta do académico nas atividades escolares, conhecimentos sobre o Novo Ensino

Médio, análise de Projetos de Ensino e Avaliação.

Forma de desenvolvimento da atividade

1^ Disciplina Q Módulo Q Estágio D Internato TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

Desenvolvimento formativo teórico e prático pedagógico para as funções referentes à
profissão docente em sala de aula, associada ao domínio da informática. O egresso
enquanto licenciado em Computação, é capaz de refletir e contribuir para a formação dos
alunos para o conhecimento em computação, ferramentas tecnológicas e sistemas.
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8TCC303 - Trabalho de Conclusão de Curso l

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

TCC 1^ sim Q não sim U não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _60_horas

Teórico/prática_ horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): |^ sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Técnicas de revisão bibliográfica e sistemática. Construção de um projeto de pesquisa.

Estruturação de um trabalho de conclusão. Técnicas de apresentação de trabalhos
científicos. Softwares de apoio para revisões e escrita científica. Metodologias de
desenvolvimento de um trabalho científico.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo |_] Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

A disciplina é a primeira de um conjunto composto por TCC l e II. Nesta primeira, o

egresso tem ao seu dispor os conhecimentos teóricos de desenvolvimento do trabalho de

conclusão de curso. Estes conhecimentos serão importantes para que ele possa na sua
vida profissional desenvolver projetos de pesquisa voltados para situações da sua vida
profissional.
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8CMP041 - Construção de Objetos de Aprendizagem

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim Q não sim U não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _30_horas

Teórico/prática_30_ _horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): |^ sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Ferramentas para desenvolvimento de objetos de aprendizagem. O processo de criação

e construção. Os diferentes tipos de objetos e sua aplicação na educação.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina Q Módulo Q Estágio D Internato D TCC Q PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

A disciplina de construção de objetos de aprendizagem tem por proposta transmitir os

conhecimentos teóricos e práticos sobre o assunto em tela. Com estes conhecimentos o

egresso poderá desenvolver objetos de aprendizagem com fins específicos de acordo

com as demandas profissionais que surgirem.
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8CMP042 - Inteligência Artificial

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim Q não sim |_| não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _30_horas

Teórico/prática_30_ .horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: |^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): |^| sim* |_J não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

hiistórico da IA. Métodos de resolução de problemas. Busca em espaço de estados.

Redução de problemas. Heurísticas. Representação do conhecimento. Sistemas

baseados em conhecimento. Tratamento de incerteza . Regras de produção. Redes

semânticas. Lógica Fuzuê. Redes Neurais. Conjuntos aproximados. Processamento de

linguagem natural.

Forma de desenvolvimento da atividade

1^ Disciplina Q Módulo Q Estágio D Internato D TCC Q PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

A disciplina de inteligência artificial apresenta os conceitos teóricos e práticos da área.

Com estes conhecimentos o egresso poderá desenvolver soluções voltadas para o

ensino que utilizem IA.
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GOVERNO DO ESTADO

8EST308 - Estágio Supervisionado Obrigatório IV

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Estágio sim U não sim Q não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _0_horas

Teórico/prática_horas, EAD: _O_horas

Modalidade curricular: |^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): |^ sim* [_| não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

O estágio como atividade de pesquisa, análise e reflexão das organizações educativas.
Atividades orientadas e supervisionadas no contexto escolar visando o exercício da

profissão docente. Estágio supervisionado nas instituições de ensino pública ou privada.

Visão geral da realidade educacional da educação no Ensino Profissionalizante na

modalidade da educação de jovens e adultos e no nível do ensino médio, na forma

articulada de oferta (integrada, concomitante ou intercomplementar - concomitante na

forma e integrado no conteúdo) e na forma subsequente. Estudos teórico-práticos para o
exercício da docência: observação, intervenção direta do académico nas atividades

escolares, conhecimentos sobre educação profissional e tecnológica, análise de Projetos

de Ensino e Avaliação.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina Q Módulo Q Estágio Q Internato TCC U PCC (Licenciaturas)
\
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Contribuição ao perfil do egresso

Desenvolvimento formativo teórico e prático pedagógico para as funções referentes à

profissão docente em sala de aula, associada ao domínio da informática. O egresso

enquanto licenciado em Computação, é capaz de refletir e contribuir para a formação dos

alunos para o conhecimento em computação, ferramentas tecnológicas e sistemas.
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8TCC304 - Trabalho de Conclusão de Curso

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

TCC 1^] sim D não sim Q não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: _60_horas

Teórico/prática_ _horas, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): [^] sim* |_J não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Metodologias de desenvolvimento de trabalhos científicos. O processo de escrita

científica. Orientações específicas para o desenvolvimento de um trabalho de conclusão

de curso. Formatação de um TCC sob o prisma da ABNT.

Forma de desenvolvimento da atividade

1^ Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

A disciplina apresenta os conceitos teóricos necessários para a construção de um

trabalho de conclusão de curso.

Além disto, os alunos deverão apresentar o desenvolvimento de um artefato e também

um documento, que é o de trabalho de conclusão de curso. Este exercício, para os

egressos é de vital importância pois terão contato com a escrita científica e o

desenvolivmento de um projeto na sua totalidade.
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8CMP043 - Jogos e Gamificação

Depto(s) responsável(eis):

Concordância do Departamento

quanta:

Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de

Departamento

Computação sim D não sim U não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_horas

Prática:_horas , Teórica: 30_horas

Teórico/prática_30_ choras, EAD: _60_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09): ^ sim* |_| não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)

Jogos Digitais: Conceito Fundamental de jogo: Circuito mágico, hlistória dos jogos digitais.

Impactos tecnológicos e sociais dos jogos digitais na sociedade. Conceitos básicos:

elementos de construção, mecânicas e géneros. Gamification: Conceito fundamental: O

que é gamification? Histórico do processo. Áreas de atuação. Perfis de usuários /

jogadores. Engajamento e motivação.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso

A disciplina apresenta os conceitos teóricos e práticos de jogos e gamificação. Com esta

formação, os egresses estarão aptos a trabalhar no desenvolvimento de jogos didáticos

e lúdicos e também desenvolver aplicações que utilizem conceitos de gamificação.
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