código

Carga horária

Comunicação e Cultura
Digital (80h)

57265

80h

Currículo, Conhecimento e
Cultura (80h)

56714

80h

Inclusão e Estatuto da
Pessoa com Deficiência
(80h)
Não será ofertada no
1º2022.
Leitura de Textos em
Língua Inglesa (80h)

54958

80h

56503

80h

Leitura e Produção de
Textos em Ambientes
Digitais (80h)
Não será ofertada no
1º2022.
Matemática Financeira
(80h)

56524

80h

54485

80h

Metodologia do trabalho
Científico (80h)

54674

80h

Produção de Vídeo Mobile
(80h)

57266

80h

Ementa
Compreensão dos desdobramentos vinculados ao contexto da Sociedade em rede.
Agenciamento sócio técnicos no ciberespaço. Redes sociais online: elementos, dinâmicas e capital social.
Dimensões e fenômenos contemporâneos da cibercultura.
Mídias digitais: características e linguagem. Aspectos da produção, distribuição e consumo de conteúdo
nas mídias digitais.
Teorias do currículo. Currículo e disciplinas escolares. Currículo, conhecimentos e saberes. O currículo e sua
seleção cultural. Políticas curriculares contemporâneas.
Relação entre currículo, educação, sociedade democrática, trabalho e construção do conhecimento. Base
Nacional Comum Curricular.
Direito das pessoas com deficiência, histórico dos movimentos sociais, marcos regulatórios, a discussão do
processo de inclusão em diferentes contextos sociais (trabalho, educação, lazer e cultura), as
especificidades das experiências que envolvem as pessoas com deficiência, bem como os aspectos
multidimensionais que norteam a acessibilidade e
inclusão.
Desenvolvimento de estratégias de leitura e de habilidades linguístico-gramaticais de textos em língua
inglesa, em diversos níveis e registros.
Development of reading strategies and language-grammar skills in English language texts in different levels
and registers.
Estudo dos modos de circulação e consumo de textos técnicos e didáticos da mídia digital. Práticas de
produção de revista acadêmica e materiais didáticos nessa mesma mídia.

Capitalização simples, composta e contínua: juros, montante, descontos, valor presente. Séries de
pagamentos. Métodos de avaliação de fluxos de caixa. Fluxo de caixa descontado. Equivalência de
alternativas de recebimentos e pagamentos. Sistemas de amortização de empréstimos e planos de
financiamento. Sistema SAC, SACRE e PRICE. Análise de investimentos. Uso de calculadora financeira e
planilha eletrônica.
Ciência e Sociedade: pressupostos, características e limites da investigação científica. Procedimentos de
estudo, de trabalhos acadêmicos e de pesquisa científica: método científico, levantamento, tratamento de
dados e apresentação dos resultados de pesquisa. Normas de apresentação de trabalho acadêmico.
Construção de pré projeto de pesquisa.
Noções de linguagem audiovisual e das etapas de captação, edição e finalização de som e imagem para a
realização de vídeos com dispositivos móveis.

