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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO DE CURSO 
 

Aprovado pela Resolução nº 15/CONEX/IFSP, de 22 de junho de 2017. 

 

Nome do curso: Cuidadora de idosos 

 

Eixo tecnológico: Ambiente e Saúde  

 

COORDENAÇÃO 

Coordenadora: Josilda Maria Belther 

E-mail: josilda@ifsp.edu.br 

Telefone: (16) 99703 0623 

 

COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 
DO CURSO, ORIGINALMENTE: 

Aguinaldo Lucio dos Santos, Ana Paula Faustino Tieti Mendes, Claudinéia Aparecida 

Soares e Gabriela de G. C. Arduino 

 

  

RESPONSÁVEIS PELA ADAPTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROJETO 

PEDAGÓGICO DO CURSO EM ARARAQUARA:  

 

Helien Eda Rodrigues Gato, Isabela Thais Machado de Jesus, Josilda Maria Belther 

e Marta Kawamura Gonçalves 
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2. CARACTERÍSTICAS DO CURSO 
 
Nível: Educação Básica  
 
Modalidade: Formação Inicial – FIC  

 
Forma de Oferta: Presencial  
 
Tempo de duração do curso: 5 meses 
 
Turno de oferta: Vespertino 
 
Horário de oferta do curso: Tarde 
 
Carga horária Total: 160 horas 
 
Número de vagas do curso: 20 (vinte) 
 
Requisitos de acesso ao Curso: Ensino Fundamental Incompleto 
 
Periodicidade da Oferta: Semestral 
 
Instituição Parceira: Prefeitura Municipal de Araraquara – Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social; Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento 

Econômico; Centro de Referência da Mulher; Liga de Assistência Cristo Rei (ONG). 

 

 
3. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
 

3.1 Justificativas da oferta do curso 

Instituído pela Portaria nº 1.015, de 21 de julho de 2011, o Programa 

Mulheres Mil, articulado às ações do Plano Brasil sem Miséria do Governo Federal, 

passou a integrar um conjunto de ações que consolidaram as políticas públicas e 

diretrizes governamentais de inclusão educacional, social e produtiva de mulheres 

em situação de vulnerabilidade. O Programa Mulheres Mil possibilitou às mulheres 

moradoras de comunidades com baixo índice de desenvolvimento humano, sem o 

pleno acesso aos serviços públicos básicos, ou integrantes dos Territórios da 

Cidadania, o acesso a uma formação educacional, profissional e tecnológica, que 

permitisse sua elevação de escolaridade, emancipação e acesso ao mundo do 
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trabalho, por meio do estímulo ao empreendedorismo, às formas associativas 

solidárias e à empregabilidade (BRASIL, 2011). 

Em 2014, o Programa passou a integrar o Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) sem, contudo, perder suas características e 

procedimentos próprios.  

Considerando esse cenário, o Instituto Federal de São Paulo, por meio de sua 

Pró-reitoria de Extensão (PRX), criou em 2016 o “Programa Institucional de 

Formação Profissional de Mulheres do IFSP", que se fundamenta na Metodologia do 

Sistema de Acesso, Permanência e Êxito do Programa Mulheres Mil do Governo 

Federal. 

No município de Araraquara algumas instituições municipais, voltadas ao 

atendimento da mulher, tais como os Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS) e o Centro de Referência da Mulher (CRM), indicam um elevado número de 

mulheres em situação de vulnerabilidade, incluídas em programas de assistência 

social, do qual são totalmente dependentes financeiramente;  grande parte dessas 

mulheres são, ainda, vítimas de violência doméstica e não estão inseridas no 

mercado de trabalho por falta de qualificação profissional.   

A falta de qualificação profissional dessas mulheres reduz significativamente 

suas possibilidades de autonomia financeira, do exercício da cidadania, de 

rompimento com o ciclo de violência a que são submetidas e de inserirem-se no 

mundo do trabalho.  

Por outro lado, o acelerado envelhecimento da população brasileira, aliado ao 

significativo aumento da expectativa de vida – estimada hoje em 74 anos (em média) 

–, traz novos desafios para as políticas públicas, face aos reflexos que esses 

indicadores trazem para a qualidade de vida da população idosa. Um dos aspectos 

que demanda nova atuação é o cuidado com as pessoas idosas que sofrem 

comprometimento físico e/ou cognitivo, considerando a atual composição da família 

brasileira que não oferece mais a possibilidade de um cuidador familiar com 

disponibilidade para assistência integral às pessoas que necessitam de atenção 

especial. 

O envelhecimento populacional é um dos fenômenos de maior impacto no 

cenário mundial. Considerando a redução na taxa de fecundidade e reestruturação 
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na pirâmide etária, o Brasil está em processo de mudança. Calcula-se que até 2025, 

15% da população total seja idosa (SCARPELINNI et al., 2011). Com o aumento da 

expectativa de vida, demandas refletem em condições de saúde, morbidade e 

limitações funcionais nas pessoas idosas, elevando assim a incidência de 

enfermidades e incapacidades, com possíveis alterações na dependência física, 

cognitiva e emocional, gerando necessidade de cuidados permanentes (LANA; 

SCHNEIDER, 2014). Dessa forma, cuidar é e será um evento cada vez mais comum 

em nossa sociedade. Nesse contexto, o cuidador, torna-se a figura principal dos 

cuidados prestados à pessoa idosa, para oferecer suporte às suas necessidades 

cotidianas. Assim, torna-se plausível a garantia de formação de profissionais para o 

cuidado. 

Os cuidados prestados ao idoso, em sua maioria, são realizados por um 

familiar ou alguém contratado especialmente, mas que carecem de conhecimentos e 

capacitação específica para esta tarefa. A desqualificação do cuidado pode interferir 

na evolução insatisfatória do quadro clínico do idoso, havendo a necessidade da 

apreensão de informações e habilidades para lidar com as tarefas do cuidado, visto 

que o ato de cuidar envolve o cumprimento de receitas médicas, ministrar 

medicamentos, compreender orientações de profissionais além da comunicação com 

os serviços envolvidos (VIEIRA et al., 2013).  

No município de Araraquara verifica-se uma demanda pelo profissional de 

cuidador de idosos, dada a alta concentração de pessoas idosas, decorrente do já 

referido envelhecimento da população e do aumento da expectativa de vida média 

brasileira. A população idosa em Araraquara é bastante numerosa, sendo que em 

2010 foram contadas 13.825 pessoas com idade igual ou superior a 70 anos. 

Enquanto no Estado de São Paulo a população com maior de 60 anos corresponde 

a 11,56%, em Araraquara ela representa 13,95% da população local (IBGE, 2010). A 

cidade conta com 9 Instituições Longa Permanência do Idoso, sendo 4 delas 

públicas e o Centro de Referência do Idoso.  

 

3.2 Objetivos do curso 

Este curso tem como objetivo oferecer às alunas qualificação para os 

cuidados básicos às pessoas idosas com comprometimentos de saúde e 
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necessidades específicas, em domicílio, instituições de abrigo e/ou de atendimento. 

Ainda, busca capacitar familiares de idosos com esses comprometimentos, de forma 

a contribuir para um melhor cuidado e prevenção de outras disfunções de saúde. 

 

3.3 Metodologia do curso  

Os conteúdos serão trabalhados de forma a proporcionar à aluna o 

embasamento teórico e a compreensão acerca da importância e necessidade do 

estudo. Devem ser assegurados os conhecimentos a partir da criação de 

mecanismos que possibilitem a intervenção, escolha, atuação e o pleno exercício da 

cidadania. Os conteúdos deverão ser contextualizados e interdisciplinares, 

complementares e que possibilitem relações concretas e dinâmicas entre o objeto de 

estudo e a atividade profissional. Também deverá ser desenvolvida a capacidade de 

reflexão e ação das educandas através de suas experiências de vida, levando-as à 

apropriação do conhecimento científico produzido pela humanidade. 

 

3.4 Perfil Profissional de Conclusão 

Espera-se que, realizado o curso, as alunas estejam aptas a realizarem ações 

de cuidados básicos nas atividades de vida diária do idoso (higiene, alimentação, 

vestir/despir, transferência, mobilidade e posicionamento); acompanhamento nas 

atividades domésticas e instrumentais diárias (por exemplo, uso do telefone, 

realização de viagens, preparo de refeições uso de medicamentos e manuseio de 

dinheiro) supervisão da administração de medicamentos; supervisão e 

acompanhamento da alimentação; estimulação do desenvolvimento psicossocial; 

prestação de primeiros socorros; observação do estado geral e auxílio nos cuidados 

de enfermagem; prevenção de quedas; comunicação e relacionamento saudável 

com os idosos e familiares; desenvolvimento de atividades de lazer, inclusive saídas 

para passeios; estimulação das áreas cognitivas, principalmente da memória; 

estimulação da comunicação e da linguagem, prioritariamente leitura e conversação; 

dentre outras atividades de reabilitação, por delegação e supervisão dos 

especialistas.  
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3.5 Critérios e procedimentos de avaliação da aprendizagem  

Conforme indicado na Lei nº 9.394/1996, que estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN/96), a avaliação do processo de 

aprendizagem das estudantes deve ser contínua e cumulativa, com prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período 

sobre os de eventuais provas finais. A avaliação da aprendizagem, tal como previsto 

na “Organização Didática do Instituto Federal de São Paulo (IFSP)”, é concebida 

como processo contínuo e cumulativo, assumindo, assim, as funções diagnóstica, 

formativa e somativa, de forma integrada ao processo de ensino e de aprendizagem. 

Essas funções devem ser observadas como princípios orientadores para a tomada 

de consciência das dificuldades, conquistas e possibilidades das estudantes e para 

nortear o trabalho dos docentes. 

Em atenção à diversidade e especificidade do alunado atendido pelo 

"Programa Institucional de Formação Profissional de Mulheres do IFSP”, 

apresentam-se, como sugestão, os seguintes instrumentos de acompanhamento e 

avaliação da aprendizagem escolar:  

 Avaliação diagnóstica por meio de diferentes instrumentos, tais como 

rodas de conversas, testes, provas, questionários etc., visando orientar o 

planejamento das atividades e o trabalho dos docentes. 

 Observação processual e registro das atividades;  

 Avaliações escritas em grupo e individual; 

 Produção de portfólios e relatos escritos e orais;  

 Relatórios de trabalhos e projetos desenvolvidos;  

 Instrumentos específicos que possibilitem a autoavaliação (do professor e 

da estudante); e 

 Assiduidade enquanto quesito a ser observado (frequência mínima de 

75%): diz respeito à frequência diária às aulas teóricas e práticas, aos 

trabalhos escolares, aos exercícios de aplicação e à realização das 

atividades.  
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3.6 Instalações e equipamentos, recursos tecnológicos e biblioteca 

O Câmpus Araraquara do IFSP conta com salas de aula equipadas com 

quadro negro e datashow, laboratório de informática, auditório com capacidade para 

200 lugares, equipamentos de som e vídeo e biblioteca. 

 

3.7 Pessoas envolvidas – docentes e técnicos 

 

Nome: 
Formação e Nível 

Escolaridade 
Regime de Trabalho 

Ana Carolina Gravena Vanalli 
Doutorado em 

Psicologia Escolar 
40 horas 

Barbara Negrini Lourençon 
Mestrado em 

Educação Escolar 
Dedicação Exclusiva 

Hellien Eda Rodrigues Gato 
Mestrado em 
Informática 

Dedicação Exclusiva 

Isabela Thaís Machado de Jesus 
Graduação em 
Gerontologia 

Voluntária 

Josilda Maria Belther 
Doutorado em 

Educação Escolar 
Dedicação Exclusiva 

Jorge Henrique de Oliveira Silva 
Graduação em 
Administração 

Pública 
40 horas 

Karla Freitas 
Doutorado em 

Matemática 
Dedicação Exclusiva 

Marta Kawamura Gonçalves 
Mestrado em 

Educação 
40 horas 

Rita de Cassia Cunha Ferreira Mestrado em História 40 horas 

 
 

 

3.8 Descrição de certificados a serem expedidos  

 
Certificado de Qualificação Profissional em CUIDADORA DE IDOSO. 
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4. MATRIZ CURRICULAR 
 

 

CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) DE CUIDADORA DE 
IDOSO 

 

COMPONENTE CURRICULAR 
Teoria / 

Prática 

Nº 

Profs. 

Total 

aulas/horas 

Núcleo Comum    

Linguagens, códigos e suas tecnologias T 1 12 

Matemática e economia doméstica T 1 10 

Inclusão digital T/P 1 10 

Desenvolvimento pessoal, autoestima e atividades 
de integração (Mapa da vida) 

T 1 10 

Cidadania e direito da mulher T 1 10 

Saúde da mulher T 1 8 

Educação socioambiental e sustentabilidade T/P 1 4 

Geração de renda e economia solidária T/P 1 8 

Subtotal de carga horária do Núcleo Comum   72 

Núcleo Tecnológico    

Aspectos biopsicossociais e legais do 

envelhecimento 
T 1 18 

Cuidados básicos ao idoso – Aspectos 

fisioterapêuticos 
T/P 1 12 

Cuidados básicos ao idoso - Aspectos terapêutico 

ocupacionais 
T/P 1 12 

Envelhecimento ativo – atividade física lazer e 

participação comunitária 
T/P 1 12 

Cuidados básicos ao idoso – aspectos 

farmacológicos  
T/P 1 8 

Cuidados básicos ao idoso – aspectos de 

enfermagem 
  10 

Cuidados básicos ao idoso – aspectos nutricionais T 1 08 

Cuidados básicos ao idoso – aspectos 

fonoaudiológicos 
T/P 1 08 

Subtotal de carga horária do Núcleo 

Tecnológico 

  88 

    

Carga horária total   160 

* Hora/aula 60 min. 
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5. EMENTAS DOS COMPONENTES CURRICULARES 

   

PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: CUIDADORA DE IDOSO 

COMPONENTE CURRICULAR Nº Aulas Total de Horas 

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS 
TECNOLOGIAS 

12 12 

2. EMENTA: 
Estudo do uso social da leitura e da escrita e das relações entre linguagem oral e escrita 
em diferentes situações comunicativas, considerando-se as condições de produção e o 
nível de letramento da aluna. 

3. OBJETIVOS: 

 Utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e escritos, de modo que 
atendam a múltiplas demandas sociais, respondendo a diferentes propósitos 
comunicativos e considerando as diferentes condições de produção. 

 Compreender, classificar e utilizar diferentes tipos de textos orais e escritos para 
comunicação pessoal, informal e profissional. 

 Despertar o interesse pela leitura. 

 Desenvolver competências e habilidades de leitura de acordo com o nível de 
letramento das alunas. 

 Desenvolver a capacidade de relacionar conteúdos de textos orais e/ou escritos a 
experiências e vivências pessoais. 

 Propiciar momentos de reflexão acerca do processo de crescimento pessoal.  

4. CONTEUDO PROGRAMATICO: 

 A leitura e a escrita em nosso cotidiano. 

 Leitura e reflexão de textos significativos para o público-alvo. 

 Leitura e interpretação de textos de diversos gêneros. 

 O processo de aquisição da língua escrita: memórias. 

 Produção de textos escritos e regras para a sua redação: cartas, diários, 
pensamentos, bilhetes, listas, receitas, anotações, resumos e relatos). 

 Variação linguística: norma culta e linguagem popular. 

 Desenvolvimento oral: fala pública. 

 Expressão corporal: jogos teatrais. 

5. METODOLOGIA: 

 Projetos temáticos. 

 Temas geradores. 

 Exposição oral. 

 Produção de textos. 

 Leitura, análise e estudos de textos. 

 Círculos de discussão e debate. 

 Dinâmicas de grupo. 

 Trabalho com música, filmes, documentários, teatro etc. 
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 Uso de editor de texto (laboratório de informática).  

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
A avaliação será contínua, com acompanhamento em relação à assimilação de 
conteúdos através de produções individuais ou coletivas realizadas em sala de aula, 
onde observará a capacidade, o interesse no desenvolvimento de atividades em grupo, 
atitudes em atividades de cooperação. Para tal, prevê-se acompanhamento diário e 
contínuo e avaliação oral e escrita. 

7. RECUPERAÇÃO: 
A recuperação será continuada e baseada nas dificuldades detectadas pelo professor no 
decorrer das aulas. Deverá ocorrer obrigatoriamente no sentido de capacitar a aluna 
para o exercício das atividades a qual se propõe o curso. 

8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ANTUNES, Irande Costa. Lutar com palavras. Coesão & Coerência. São Paulo: Editora 
Parábola, 2005.  
 
CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Tereza Cochar. Interpretação de Textos: 
competências e habilidades em leitura. São Paulo: Atual, 2009. 
 
COLOMER, Teresa; CAMPS, Anna. Ensinar a ler, ensinar a compreender. Porto 
Alegre: Artmed, 2002. 
 
CORALINA, Cora. Meu livro de Cordel. 8ª Edição. São Paulo: Global, 1998. 
 
DENÓFRIO, Darcy França. Cora Coralina – coleção melhores poemas. São Paulo: 
Global Editora, 2004. (Coleção Melhores Poemas). 
 
GARCIA, Otto M. Comunicação em Prosa Moderna. São Paulo: FGV, 2010. 
 
MACHADO, I. A. Literatura e redação: os gêneros literários e a tradição oral. São 
Paulo: Scipione, 1994. 
 
MATTOS & SILVA, Rosa Virgínia. Ensaios para uma sócio-história do português 
brasileiro. São Paulo: Parábola, 2004. 
 
SOARES, Magda. Alfabetização e Letramento. São Paulo: Contexto, 2003. 
 
SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. Porto Alegre: Artmed, 1998.  
 
SPOLIN, V. Improvisação para o Teatro. São Paulo: Perspectiva, 1982. 
 
________. Jogos Teatrais para a sala de aula: um manual para o professor. São 
Paulo: Perspectiva, 2007. 
 
KOUDELA, I.D. Jogos Teatrais. São Paulo: Perspectiva, 1984. 
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9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Tereza Cochar. Gramática: texto, reflexão e 
uso. 3ª Edição. São Paulo: Atual, 2010. 
 
KOCHE, Vanilda Salton; BOFF, Odete Maria Benetti; PAVANI, Cinara Ferreira. Prática 
textual: atividades de leitura e escrita. Petrópolis: Vozes, 2006. 
 
MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. 
São Paulo: Parábola, 2008. 
 
SAVIOLLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto. 17 Edição. São 
Paulo: Ática, 2008. 
 
_____. Lições de texto: leitura e redação. 5ª Edição. São Paulo: Ática, 2006. 
SMOLKA, A. L.; GÓES, C. A linguagem e o outro no espaço escolar: Vygotsky e a 
construção do conhecimento. Campinas: Papirus, 1993. 
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PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: CUIDADORA DE IDOSO 

COMPONENTE CURRICULAR Nº Aulas Total de Horas 

MATEMÁTICA E ECONOMIA DOMÉSTICA 10 10 

2. EMENTA: 
Estudo de conceitos matemáticos: soma, subtração, multiplicação, divisão, proporção e 
regra de três. Economia doméstica: aspectos políticos, culturais e sociais que 
influenciam a formação e a prática dos cidadãos no cotidiano. A família como unidade 
econômica. Economia familiar associada à qualidade de vida e alimentar. 

3. OBJETIVOS: 
Utilizar os conteúdos matemáticos aplicados às questões diárias e inerentes à economia 
domésticas. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 Números, numerais e símbolos matemáticos. 
 Uso e grafia de numerais cardinais e ordinais. 
 Adição, subtração, multiplicação e divisão. 
 Resolução de problemas. 
 Grandezas e medidas. 
 Noções básicas de economia doméstica e aplicação de cálculos no processo de 

aquisição de produtos alimentícios. 
 Noções de economia e aquisição de produtos utilizando dinheiro, cartões e 

cheques. 
 Noções básicas de nutrição associado à utilização produtos alternativos mais 

saudáveis e de menores preços. 

5. METODOLOGIA: 

 Projetos temáticos. 

 Aula expositiva dialógica. 

 Temas geradores. 

 Exposição oral. 

 Leitura, análise e resolução de problemas. 

 Círculos de discussão e debate. 

 Dinâmicas de grupo. 

 Utilização de recursos: quebra cabeça, Tangram, bloco lógico, fita métrica, 
balança, computadores, jogos fabricados, jogos eletrônicos educativos, palitos de 
picolé, embalagens de produtos e outros materiais reciclados.  

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
A avaliação será contínua, com acompanhamento em relação à assimilação de 
conteúdos através de produções individuais ou coletivas realizadas em sala de aula, 
onde observará a capacidade, o interesse no desenvolvimento de atividades em grupo, 
atitudes em atividades de cooperação. Para tal, prevê-se acompanhamento diário e 
contínuo e avaliação oral e escrita. 
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7. RECUPERAÇÃO: 
A recuperação será continuada e baseada nas dificuldades detectadas pelo professor no 
decorrer das aulas. Deverá ocorrer obrigatoriamente no sentido de capacitar a aluna 
para o exercício das atividades a qual se propõe o curso. 

8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. 3ª Edição. São Paulo: Ática. 
2008. 
 
DOLCE, Osvaldo; IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN, David. Matemática. São Paulo: Atlas, 
2007. 
 
TAVARES, Ary Baddini; MACHADO, José Roberto. Economia Familiar. 
Recomendações para sua vida financeira não naufragar. São Paulo: Universitária de 
Direito, 2007. 
 
HARIKI, Seiji; HARIKI, Oscar João Abdounur. Matemática Aplicada à Administração, 
Economia e Contabilidade. São Paulo: Saraiva, 1999. 
 
IEZZI, Gelson et al. Fundamentos de Matemática Elementar: conjuntos e funções. 9ª 
Edição. São Paulo: Atual, 2007. 
 
IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de Matemática Elementar 1: 
conjuntos, funções. 8ª Edição. São Paulo: Atual, 2004. 

9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília, 1997. 
 
BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em educação: uma introdução 
à teoria e aos métodos. Portugal: Porto, 1999. 
 
FONSECA, Vitor da. Aprender a aprender. Porto Alegre: ArtMed, 1998. 
 
LEITBAOLD, Louis, Matemática Aplicada à Economia e Administração. São Paulo: 
Harbra Ltda, 2001. 
 
MOREIRA, Marco Antônio. Aprendizagem significativa. Brasília: UNB, 1999. 
 
MUROLO, Afrânio; BONETTO, Giácomo. Matemática Aplicada à Administração, 
Economia e Contabilidade. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 
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PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: CUIDADORA DE IDOSO 

COMPONENTE CURRICULAR Nº Aulas Total de Horas 

INCLUSÃO DIGITAL 10 10 

2. EMENTA: 
Introdução aos principais conceitos relacionados ao funcionamento de computadores; 
sistemas operacionais e ferramentas de escritório; principais mecanismos de busca e 
navegação na Internet; redes sociais; correio eletrônico; vantagens da utilização de 
dispositivos móveis no dia-a-dia; prejuízos e benefícios causados pelo uso da Internet. 
 

3. OBJETIVOS: 
Aprender a ligar e desligar um computador. Conhecer um sistema operacional e seus 
aplicativos. Manipular periféricos, tais como mouse e teclado. Conhecer e usar 
ferramentas de escritório. Aprender a acessar a internet, utilizar mecanismos de 
comunicação (redes sociais) e aplicativos de dispositivos móveis. 

4. CONTEUDO PROGRAMATICO: 

 Conhecendo o computador: ligar e desligar; manipulação de periféricos; criar, 
excluir e renomear pastas e arquivos; 

 Ferramentas de escritório: editor de texto e/ou planilha eletrônica; 

 Internet: acessando páginas e download de arquivos; 

 Correio eletrônico: edição, envio e recebimento de e-mails; anexar arquivos; 

 Acesso às redes sociais; 

 Dispositivos móveis (smartphone/tablet) uso ou conhecimento de aplicativos que 
possam auxiliar nas atividades de uma cuidadora de idoso como google agenda, 
QRCode, hora do remédio, whatsapp, entre outros. 

5. METODOLOGIA: 
Aulas práticas ministradas em laboratório de informática com acesso à internet.  
Aulas práticas em laboratório de informática com a utilização de smartphone. 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
A avaliação será contínua, com acompanhamento em relação à assimilação de 
conteúdos através de produções individuais ou coletivas realizadas em sala de aula, 
onde observará a capacidade, o interesse no desenvolvimento de atividades em grupo, 
atitudes em atividades de cooperação. Para tal, prevê-se acompanhamento diário e 
contínuo e avaliação oral e escrita. 

7. RECUPERAÇÃO: 
A recuperação será continuada e baseada nas dificuldades detectadas pelo professor no 
decorrer das aulas. Deverá ocorrer obrigatoriamente no sentido de capacitar a aluna 
para o exercício das atividades a qual se propõe o curso. 

8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ALCALDE LANCHARRO, Eduardo. Informática básica. São Paulo: Pearson Makron 
Books, 1991. 
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HUNT, T. O poder das redes sociais. São Paulo: Gente, 2009. 
 
JUNIOR, C. C.; PARIS, W. S. Informática, internet e aplicativos. Curitiba: Ibpex, 2007. 
 
KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de computadores e a internet: uma Abordagem 
Top-down. 5ª Edição. São Paulo: Pearson, 2010. 

9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ARAUJO, J. Introdução ao Linux – Como Instalar e Configurar o Linux no PC. São 
Paulo: Ciência Moderna, 2000. 
 
CAPRON, H. L; JOHNSON, J. A. Introdução à informática. 8ª Edição. São Paulo: 
Pearson / Prentice Hall, 2004. 
 
MANZANO, André Luiz N. G. Estudo dirigido de informática básica. São Paulo: Érica, 
2003. 
 
NORTON, P. Introdução à Informática. São Paulo: Makron Books, 2005. 
 
PAIXÃO, R. R. Manutenção de Computadores – Guia Prático. São Paulo: Editora 
Erica, 2010. 
 
PIRES, A. L. Treinamento Básico de Internet. São Paulo: Editora Visual Books, 2003. 
 
SCHECHTER, R. BrOffice.Org: Calc e Writer. São Paulo: Editora Campus, 2006. 
 
VELLOSO, F. C. Informática – Conceitos Básicos. São Paulo, Editora Campus, 1999. 
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PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: CUIDADORA DE IDOSO 

COMPONENTE CURRICULAR Nº Aulas Total de Horas 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL, AUTOESTIMA 
E ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO (MAPA DA 
VIDA) 

10 10 

2. EMENTA: 
Introdução aos estudos sobre Desenvolvimento pessoal; Comportamento humano; 
Autoestima/motivação; Relacionamento interpessoal; Administração de conflitos; 
Processo de humanização; Qualidade de vida. 

3. OBJETIVOS: 
Compreender a importância das relações humanas na família, na comunidade e no 
trabalho, com vistas à inserção social que dignifique as alunas como mulheres cidadãs. 
Conhecer aspectos de seu desenvolvimento pessoal como forma de construir/reconstruir 
uma autoimagem adequada para seu crescimento nos aspectos pessoal, social e 
profissional. Compreender a comunicação como elemento chave nas relações 
interpessoais na família, na comunidade e no trabalho. 

4. CONTEUDO PROGRAMATICO: 

 Desenvolvimento cognitivo e afetivo da mulher. 

 A conquista da autoestima no espaço social. 

 Motivação para aprender, empreender e transformar. 

 O papel da comunicação nas relações interpessoais. 

5. METODOLOGIA: 
Mapa da vida. Nas aulas devem estar previstos círculos de discussão, apresentações 
orais, dinâmicas de grupo, encenação teatral, música, apresentação de filmes, 
documentários etc.  

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
Nesta disciplina devem ser exploradas, fundamentalmente, práticas de auto-avaliação e 
de avaliação do curso.  

7. RECUPERAÇÃO: 
Não se aplica. 

8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ADAMI, Antônio; HELLER, Barbara; CARDOSO, Haydée Dourado de Faria (Orgs.). 
Mídia, cultura e comunicação. São Paulo: Arte & Ciência, 2003. 
 
DEL PRETTE, Almir. Psicologia das relações interpessoais: vivências para o trabalho 
em grupo. Rio de Janeiro: Vozes, 2001. 
 
MINICUCCI, Agostinho. Relações Humanas: psicologia das relações interpessoais. 6ª 
Edição. São Paulo: Atlas, 2001. 
 
MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de 
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Janeiro: Bertrand, 2004. 

9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
BOM SUCESSO, E. P. Trabalho e qualidade de vida. Rio de Janeiro: 
Qualimark/Dunyoa, 1998. 
 
OLIVEIRA, Marta Kohl de. Jovens e Adultos como sujeitos de conhecimento e 
aprendizagem. Revista Brasileira de Educação, nº. 12. São Paulo, 1999. 
 
PALÁCIOS, Jesús. O desenvolvimento após a adolescência. In: COLL, César et all. 
Desenvolvimento psicológico e educação. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

   

PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: CUIDADORA DE IDOSO 

COMPONENTE CURRICULAR Nº Aulas Total de Horas 

CIDADANIA E DIREITO DA MULHER 10 10 

2. EMENTA: 
Estudo sobre: Cidadania: resgate histórico do papel da mulher na sociedade. Princípios 
da ética e cidadania e sua relação com o contexto de vida e trabalho e sua realidade 
sociocultural. Definição de cidadania e cidadão. Exercício de cidadania e seus 
respectivos espaços. Noções gerais do direito: direitos humanos, trabalhistas, 
previdenciário, civil (família e alimentos) e direito penal (Lei Maria da Penha e medidas 
protetivas). História de mulheres, suas lutas e conquistas. 

3. OBJETIVOS: 

 Desenvolver uma compreensão básica acerca da cidadania, bem como de sua 
relação com a política e a democracia; 

 Esclarecer os principais direitos relacionados à mulher com relação ao mercado 
de trabalho, à sociedade e ao âmbito familiar. 

 Fornecer elementos para reflexão acerca da mulher na sociedade – papéis 
sociais, construções e desconstruções possíveis no sentido da emancipação. 

4. CONTEUDO PROGRAMATICO: 

 Cidadania: um breve resgate histórico do papel da mulher na sociedade. 

 Definição de cidadania e cidadão; cidadania e vida prática. 

 A relação da cidadania com a democracia; o que é democracia? 

 Direito de Trabalho: jornada de trabalho, remuneração, princípio da isonomia 
(igualdade entre homens e mulheres), férias, horas-extra, bonificações, pausas 
para descanso (gestante), condutas para o trabalho braçal da mulher (limitações);  

 Direito previdenciário: noções dos principais benefícios previdenciários, entre eles: 
licença gestante, auxílio-doença, pensão por morte, aposentadoria por idade e 
tempo de contribuição, LOAS e pensão por morte. 

 Direito Civil: divórcio, união estável e alimentos. 

 Direito Penal: estudo da Lei Maria da Penha e sua aplicabilidade. 

5. METODOLOGIA: 
Aula expositiva dialógica; temas geradores; palestras; estudo dirigido; mapa da vida. Nas 
aulas devem estar previstas círculos de discussão, dinâmicas de grupo, encenação 
teatral, apresentação de filmes, documentários etc.  

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
A avaliação será contínua, com acompanhamento em relação à assimilação de 
conteúdos através de produções individuais ou coletivas realizadas em sala de aula, 
onde observará a capacidade, o interesse no desenvolvimento de atividades em grupo, 
atitudes em atividades de cooperação. Para tal, prevê-se acompanhamento diário e 
contínuo e avaliação oral e escrita. 
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7. RECUPERAÇÃO: 
A recuperação será continuada e baseada nas dificuldades detectadas pelo professor no 
decorrer das aulas. Deverá ocorrer obrigatoriamente no sentido de capacitar a aluna 
para o exercício das atividades a qual se propõe o curso. 

8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M. H. P. Filosofando, introdução à filosofia. São Paulo: 
Moderna, 1993. 
 
BRASIL. Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher. Brasília, 2006.  
 
______. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova e consolida as leis do 
trabalho. Brasília, 1943.   
 
CENTRO FEMINISTA DE ESTUDOS E ASSESSORIA. Guia dos direitos da mulher no 
Brasil. Brasília, 1996.  
 
______. Direitos das trabalhadoras domésticas: comentários sobre legislação atual, 
conquistas e lacunas. Brasília, 2007. 
 
COELHO, T. O que é indústria cultural. São Paulo: Brasiliense, 1994. 
 
DALLARI, D. Direitos e deveres da cidadania. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/textos/deveres.htm>. Acesso em: 16 maio 2014. 
 
______. Direitos humanos e cidadania. São Paulo: Moderna, 2004. 
 
GARCIA, G. E. A. Manual de Direito do Trabalho. São Paulo: Método, 2011. 
 
IBRAHIM, F.Z Curso de Direito Previdenciário. Niterói: Impetus, 2012. 
 
NADER, P. Curso de Direito Civil: Direito de Família. São Paulo: Forense, 2011. 
 
REALE Jr., Miguel. Mulher e Direito Penal. São Paulo: Forense, 2007. 
 
ZZYGMUNT, B. Vida para consumo. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. 
 
SAFFIOTI, Heleieth I. B. A mulher na sociedade de classes: mito e realidade. 
Petrópolis: Editora Vozes, 1976. 
 
TELES, MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA. Breve história do feminismo no Brasil. São 
Paulo: Ed Brasiliense, 1993. 
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9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
LANE, S. T.; CODO, W. Psicologia social: o homem em movimento. 3ª Edição. São 
Paulo: Brasiliense, 1984. 
 
SANTOS, J. L. O que é cultura. São Paulo: Brasiliense, 2009. 
 
VALLS, A. L. M. O que é ética. São Paulo: Brasiliense, 1994. 
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PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: CUIDADORA DE IDOSO 

COMPONENTE CURRICULAR Nº Aulas Total de Horas 

SAÚDE DA MULHER 08 08 

2. EMENTA: 
Estudo da saúde segundo a OMS. Principais enfermidades que acometem o gênero 
feminino, sua prevenção e diagnóstico.  

3. OBJETIVOS: 

 Desenvolver o senso crítico e preventivo das mulheres quanto à sua saúde (física, 
psíquica e social).  

 Demonstrar as formas de prevenção e manutenção da saúde da mulher.  

 Discutir a importância de se diagnosticar precocemente as enfermidades e 
procurar tratamento correto.  

 Elencar e incorporar atos que promovam a saúde como um todo. 

4. CONTEUDO PROGRAMATICO: 

 Conceito de saúde segundo a OMS; 

 Cuidados básicos em saúde; 
- Higiene alimentar; 
- Higiene mental; 
- Higiene ambiental; 
- Higiene genital; 
- Higiene infantil; 

 Hábitos para ter um corpo saudável; 

 Hábitos para ter uma mente saudável; 

 Reconhecer quais são os alimentos necessários para uma vida saudável; 

 A pirâmide alimentar; 

 Medidas de prevenção e principais doenças da mulher; 
 Prática de exercícios e ginástica laboral. 

5. METODOLOGIA: 
Aula expositiva dialógica; temas geradores; palestras. Nas aulas devem estar previstas 
círculos de discussão, dinâmicas de grupo, encenação teatral, apresentação de filmes, 
documentários etc.  

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
A avaliação será contínua, com acompanhamento em relação à assimilação de 
conteúdos através de produções individuais ou coletivas realizadas em sala de aula, 
onde observará a capacidade, o interesse no desenvolvimento de atividades em grupo, 
atitudes em atividades de cooperação. Para tal, prevê-se acompanhamento diário e 
contínuo e avaliação oral e escrita. 
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7. RECUPERAÇÃO: 
A recuperação será continuada e baseada nas dificuldades detectadas pelo professor no 
decorrer das aulas. Deverá ocorrer obrigatoriamente no sentido de capacitar a aluna 
para o exercício das atividades a qual se propõe o curso. 

8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ANVISA. Cartilha sobre Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Resolução 
RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. 3ª Edição. Brasília, 2004. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde sexual e saúde reprodutiva. Brasília: Ministério 
da saúde, 2010. (Cadernos de atenção básica, nº 26). 
 
______. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Institui o Sistema Único de Saúde. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, 1990. 
 
______. Guia alimentar para a população brasileira: Promovendo a alimentação 
saudável. Brasília, 2005. 
 
PINOTTI, J. A. Saúde da mulher. São Paulo: Contexto, 1998. 
 
SILVA, Jr., E.A. Manual de controle higiênico-sanitário dos alimentos. 6ª edição. São 
Paulo: Varela, 2005, 624p. 
 
 

9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BERTERAT, T. As estações do corpo: aprenda a olhar o seu corpo para manter a 
forma. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 
 
CHOPRA, D. Corpo sem idade, mente sem fronteiras. Rio de Janeiro: Rocio, 1995. 
 
DAVIS, P. O poder do toque. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1990. 
 
______. O poder da transformação: a dinâmica do corpo e da mente. São Paulo: 
Summus, 1994. 
 
REGIS DE MORAES, J. F. Consciência corporal e dimensionamento o futuro. In: Wagner 
W. Moreira (Org.). Educação Física & esportes: perspectivas para o século XXI. 
Campinas: Papirus, 1992. 
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PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: CUIDADORA DE IDOSO 

COMPONENTE CURRICULAR Nº Aulas Total de Horas 

EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL E 
SUSTENTABILIDADE 

04 04 

2. EMENTA: 
Estudo do significado de meio ambiente. Histórico, conceito, princípios e práticas da 
Educação Ambiental. Pertencimento. O homem e sua relação com o meio ambiente. 
Sustentabilidade. A nova postura da humanidade perante as problemáticas 
socioambientais. 

3. OBJETIVOS: 

 Despertar no público-alvo um sentimento de pertencimento, valorizando os 
espaços de vivência do grupo;  

 Conhecer e compreender a organização funcional do meio em que as alunas 
estão inseridas, caracterizando os componentes naturais e construídos e a 
relação entre eles; 

 Compreender e refletir sobre a relação do homem com a natureza, levando em 
conta as noções de economia solidária e sustentabilidade; 

 Compreender o conceito dos 3Rs (reduzir, reutilizar e reciclar); 

 Contribuir para o desenvolvimento de práticas para a sustentabilidade local e 
regional.  

4. CONTEUDO PROGRAMATICO: 

 Conceito de Meio Ambiente e de sustentabilidade. 

 Relação do homem com a natureza, concepção sistêmica, desigualdades sociais 
e precariedade do trabalho. 

 Consumismo e meio ambiente. 

 Gestão de resíduos sólidos (Reduzir, Reutilizar e Reciclar) e sustentabilidade. 

 Práticas de educação ambiental para a sustentabilidade local e regional.  

5. METODOLOGIA: 
Aula expositiva dialógica; temas geradores; aula passeio e mapeamento ambiental; 
metodologia de projetos. Nas aulas devem estar previstos círculos de discussão, 
dinâmicas de grupo, música, apresentação de filmes, documentários etc. Além disso, é 
importante que se preveja visitas a zoológico, parques, museus ou outros espaços, 
preferencialmente aproveitando e valorizando os espaços educativos presentes na 
região onde o curso está sendo realizado e que sejam costumeiramente frequentados 
pelo público atendido. 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
A avaliação será contínua, com acompanhamento em relação à assimilação de 
conteúdos através de produções individuais ou coletivas realizadas em sala de aula, 
onde observará a capacidade, o interesse no desenvolvimento de atividades em grupo, 
atitudes em atividades de cooperação. Para tal, prevê-se acompanhamento diário e 
contínuo e avaliação oral e escrita. 
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7. RECUPERAÇÃO: 
A recuperação será continuada e baseada nas dificuldades detectadas pelo professor no 
decorrer das aulas. Deverá ocorrer obrigatoriamente no sentido de capacitar a aluna 
para o exercício das atividades a qual se propõe o curso. 

8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BALDISSARELLI, A.; LOPES, C. Q.; OROFINO, F. V. G.; MARTINS, G. C. 
Considerando mais o lixo. 2ª Edição. Florianópolis: Copiart, 2009. 90p. 
 
BRASIL. Ministério da educação. PCN de meio Ambiente. Brasília: MEC, 1999. 
 
CAPRA, Fritjot. A teia da vida. Uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. 
São Paulo: Cultrix, 1999. 
 
CASCINO, Fábio; JACOBI, Pedro; OLIVEIRA, José Flávio. Educação, meio ambiente e 
cidadania: reflexões e experiências. São Paulo: SEMA, CEAM, 1998, 122 p. 
 
GIACOMINI FILHO, G. Meio ambiente e consumismo. São Paulo: Editora Senac, 2008. 
254p. (Série Meio Ambiente). 
 
LEME, Patrícia Silva; MARTINS, João Luis Garcia; BRANDÃO, Dennis. Guia prático 
para minimização e gerenciamento de resíduos. São Carlos: USP, 2012.  
 

9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CAVALCANTI, Clóvis. Desenvolvimento e Natureza: estudos para uma sociedade 
sustentável. São Paulo: Cortez, 2003. 
 
CANEPA, Carla. Cidades Sustentáveis: o município como lócus da sustentabilidade. 
São Paulo: Editora RCS, 2007. 
 
CONTI, José Bueno. Clima e meio ambiente. São Paulo: Atual, 1998. (Série meio 
ambiente). 
 
MANO, Eloisa Biasotto; PACHECO, Elen Beatriz A. V.; BONELLI, Claudia Maria Chagas. 
Meio Ambiente, Poluição e Reciclagem. São Paulo: Edgard Blucher, 2005. 
 
REINFELD, Nyles V. Sistemas de reciclagem comunitária: do projeto à administração. 
São Paulo: Makron Books, 1994. 
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PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: CUIDADORA DE IDOSO 

COMPONENTE CURRICULAR Nº Aulas Total de Horas 

GERAÇÃO DE RENDA 08 08 

2. EMENTA: 
Reconhecimento do empreendedorismo, dos empreendimentos de economia solidária e 
das cooperativas como atividade de grande importância para a economia familiar. 
Gestão e legalização de pequenos negócios e negócios coletivos. Elaboração de Planos 
de Negócio.  

3. OBJETIVOS: 

 Desenvolver habilidades e atitudes empreendedoras e fomentar a cultura da 
cooperação;  

 Entender o empreendedorismo como um fator de desenvolvimento econômico 
familiar; 

 Identificar oportunidades de negócios;  

 Proporcionar conhecimentos relativos à gestão e ao planejamento empresarial; 

 Contribuir para o desenvolvimento local, integrado e sustentável, bem como para 
a geração de emprego e renda da comunidade através da elaboração de um 
plano de negócios. 

 Desenvolver habilidades e atitudes empreendedoras; 
 

4. CONTEUDO PROGRAMATICO: 

 Conceito de empreendedorismo; 

  

 Conceito de empreendimentos de economia solidária, associativismo e 
cooperativismo; 

 Os empreendimentos de economia solidária e a comercialização (comércio justo); 

 Formas de acesso ao crédito e às finanças solidárias; 

 Planejando um negócio (individual e coletivo): reconhecendo ideias de negócios, 
controles financeiros e viabilidade do negócio. 

 Políticas públicas e estruturas de apoio às empreendedoras. 
 

5. METODOLOGIA: 
Estudos dirigidos com abordagem prática; Utilização de Software sobre Plano de 
Negócios; Exposição de trabalhos práticos. 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
A avaliação será contínua, com acompanhamento em relação à assimilação de 
conteúdos através de produções individuais ou coletivas realizadas em sala de aula, 
onde observará a capacidade, o interesse no desenvolvimento de atividades em grupo e 
atitudes em atividades de cooperação. Para tal, prevê-se o acompanhamento diário e 
contínuo e elaboração de atividades e portfólio. 
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7. RECUPERAÇÃO: 
A recuperação será continuada e baseada nas dificuldades detectadas pelo professor no 
decorrer das aulas. Deverá ocorrer obrigatoriamente no sentido de capacitar a aluna 
para o exercício das atividades a qual se propõe o curso. 

8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BARON, Robert A. Empreendedorismo: uma visão do processo. Tradução All Tasks. 
São Paulo: Cengage Learning, 2010. 
 
DORNELLAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em 
negócios. 4ª Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
 
FRANTZ, Walter. Associativismo, cooperativismo e economia solidária. Ijuí: Unijuí, 
2012. (Coleção educação à distância). 
 
SEBRAE. Como elaborar um plano de negócios. Brasília, 2013. 

9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ABRANTES, José. Associativismo e cooperativismo. Rio de Janeiro: Interciência. 
2004. 
 
DONABELA, F. Segredo de Luiza: uma ideia, uma paixão e plano de negócios. Rio de 
Janeiro: GMT, 2008. 
 
DONABELA, F. Oficina do empreendedor. Rio de Janeiro: Sextante, 2008. 
 
PESCE, Bel. A menina do Vale: como o empreendedorismo pode mudar sua vida. 
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PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: CUIDADORA DE IDOSO 

COMPONENTE CURRICULAR Nº Aulas Total de Horas 

ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DO 
ENVELHECIMENTO 

18 18 

2. EMENTA: 
Considerando o caráter multidisciplinar do processo de envelhecimento, serão 
abordados nesta disciplina os diversos aspectos biológicos, psicológicos e socioculturais 
que caracterizam esse processo e que deverão ser considerados na relação idoso-
cuidador-família. 

3. OBJETIVOS: 
Levar a aluna, pelo conhecimento da multidimensionalidade do processo de 
envelhecimento, a estabelecer um relacionamento ético e adequado com o idoso sob 
seu cuidado, bem como com os seus familiares, proporcionando atenção adequada e 
ambiente propício ao seu cotidiano. 

4. CONTEUDO PROGRAMATICO: 
1. Aumento da longevidade: aspectos demográficos do envelhecimento. 1.1 Alterações 
na estrutura familiar e a emergência dos cuidados dos mais velhos. 
2. As perdas da velhice: a redução do núcleo familiar, a viuvez, o luro e perdas sociais, 
contexto multi e intergeracional, rearranjo familiar. 
3. Aspectos sociais do envelhecimento: aposentadoria, esvaziamento de papéis sociais, 
ausência de projetos de vida para a velhice. 
4. Velhice saudável (envelhecimento ativo: uma nova proposta da OMS) x Velhice 
fragilizada. 
5. Educação permanente: recursos e possibilidades. 
6. Sexualidade na velhice. 
7. A violência contra o idoso e o seu enfrentamento. 
8. O Estatuto do Idoso. 
9. A participação da família, da comunidade e o estabelecimento de redes de apoio. 
10. Relacionamentos interpessoais: cuidador/idoso/família/comunidade. 
11. Cuidando do cuidador. Perfil do cuidador e relação cuidador/idoso. Relacionamentos 
interpessoais. Cuidados da própria saúde, principalmente, psicológica e física. 
12. Formação e responsabilidades do cuidador. 

5. METODOLOGIA: 
Aulas expositivas com utilização de recursos audiovisuais, apresentação de filmes e 
debates, estudos de caso em grupo e apresentação oral de resultados. Resumos de 
textos básicos para o trabalho de cuidador. 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
O processo de avaliação envolverá diferentes instrumentos, dentre os quais: frequência 

e participação individual nas aulas, participação em grupo, provas individuais e trabalhos 

práticos.  
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7. RECUPERAÇÃO: 
A recuperação paralela deverá ocorrer por meio de propostas de atividades 
complementares. 

8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CHAIMOWICZ, F. Os idosos brasileiros no século XXI: demografia, saúde e 

sociedade. Belo Horizonte: Postgraduate, 1998. 

 

DE ABREU, C. B.; RIBEIRO, M. I.; PIRES, N. R. Cuidando de quem já cuidou. São 

Paulo: Atheneu, 2009. 

 

NETTO, M. P.; Queiroz Z. P. V. Envelhecimento bem-sucedido. In: NETTO, M. P. (Org.). 

Tratado de Gerontologia. São Paulo: Atheneu, 2007. 

 

NERI, A.L. Palavras-Chave em Gerontologia. Campinas: Alínea, 2005.  

 

FREITAS, E. V. et al. Tratado de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. 

9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
JOIA, L. C.; RUIZ, T.; DONALISIO, M. R. Condições associadas ao grau de satisfação 

com a vida entre a população de idosos. Revista Saúde Pública, São Paulo, 2007, v. 

41, nº 1, p. 131-138. 

 
VERAS, R. P.; ALVES, M. I. C. A população idosa no Brasil: considerações acerca do 
uso de indicadores de saúde. In: MINAYO, M. C. Os muito brasis: saúde e população 
na década de 80. Rio de Janeiro: Hucitec, 1995. 
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PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: CUIDADORA DE IDOSO 

COMPONENTE CURRICULAR Nº Aulas Total de Horas 

CUIDADOS BÁSICOS AO IDOSO – ASPECTOS 
FISIOTERAPÊUTICOS 

12 12 

2. EMENTA: 
Estudo das alterações normais do envelhecimento nos sistemas corporais e orientar 
sobre formas de prevenção e tratamento de disfunções comuns relacionados ao físico do 
idoso. 

3. OBJETIVOS: 
Oferecer à cuidadora condições de compreender como estimular e cuidar do corpo e da 
capacidade funcional do idoso. 

4. CONTEUDO PROGRAMATICO: 
1. Prevenção de deformidades e úlceras. 
2. Prevenção de quedas e de acidentes. 
3. Prevenção e reabilitação da incontinência urinária. 
4. Condição cardio-respiratória na velhice e ventilação mecânica. 
5. Orientações fisioterapêuticas gerais. 

5. METODOLOGIA: 
Aulas expositivas com uso de projetor multimídia, dinâmicas e aulas práticas com 
exercícios e vivências. 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
O processo de avaliação envolverá diferentes instrumentos, dentre os quais: frequência 

e participação individual nas aulas, participação em grupo, provas individuais e trabalhos 

práticos. 

7. RECUPERAÇÃO: 
A recuperação paralela deverá ocorrer por meio de propostas de atividades 
complementares. 

8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BRASIL. Cuidar melhor e evitar a violência: manual do cuidador da pessoa idosa. In: 
BORN, Tomiko (Org.). Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Subsecretaria 
de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2008. 330p. 
 
GALLO, J. J. et al. Assistência ao idoso: Aspectos clínicos do envelhecimento. 5ª 
Edição. São Paulo: Guanabara Koogan, 2001. 
 
REBELLATO, J. R.; MORELLI, J. G. S. Fisioterapia geriátrica: a prática da assistência 
ao idoso. Barueri: Manole, 2004. 
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9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
FREITAS, E. V. et al. Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara-

Koogan, 2002. 

 
RODRIGUES, A. C. Reabilitação – Práticas Inclusivas e estratégias para a ação. São 
Paulo: Andreoli, 2008. 
 
TORRES, S. V. S.; SÉ E. V.G.; QUEIROZ, N. C. Fragilidade dependência e cuidado: 
desafio ao bem-estar dos idosos e de suas famílias. In: DIOGO, M. J. D.; NERI, A. L.; 
CACHIONI, M. (Orgs.). Saúde e qualidade de vida na velhice. Campinas: Alínea; 2004. 
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PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: CUIDADORA DE IDOSO 

COMPONENTE CURRICULAR Nº Aulas Total de Horas 

CUIDADOS BÁSICOS AO IDOSO – ASPECTOS 
TERAPÊUTICO-OCUPACIONAIS 

12 12 

2. EMENTA: 
Estudo da atividade e ocupação humana. Autonomia e independência da pessoa idosa. 
Como auxiliar e estimular as atividades de vida diária e de vida prática. Percepção e 
habilidades cognitivas. O que todo cuidador deve saber sobre Tecnologia Assistiva (TA). 

3. OBJETIVOS: 
Permitir que a aluna seja capaz de estimular atividades que promovam o 
desenvolvimento biopsicossocial e funcional do idoso no cuidado diário, para uma 
qualidade de vida ativa, com o máximo de autonomia e bem estar. 

4. CONTEUDO PROGRAMATICO: 
1. A atividade e o desempenho funcional da pessoa idosa.  
2. Aspectos funcionais, perceptivos e cognitivos. 
  
3. Autonomia, dependência, semidependência e independência. 
4. Atividades de vida diária e vida prática – intervenções práticas do cuidador. 
5. Tecnologia Assistiva: tipos, utilização e seus benefícios para o idoso. 
6. Acessibilidade e organização do ambiente para a mobilidade segura do idoso. 
7. Importância da estimulação do cuidador para promover a participação social e a 
ocupação do idoso na rotina.  
8. Orientações gerais terapêuticas ocupacionais. 

5. METODOLOGIA: 
Aulas expositivas com uso de projetor multimídia, dinâmicas e aulas práticas com 
exercícios e vivências. 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
O processo de avaliação envolverá diferentes instrumentos, dentre os quais: frequência 
e participação individual nas aulas, participação em grupo, provas individuais e trabalhos 
práticos. 

7. RECUPERAÇÃO: 
A recuperação paralela deverá ocorrer por meio de propostas de atividades 
complementares. 
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8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BRASIL. Cuidar melhor e evitar a violência: manual do cuidador da pessoa idosa. In: 
BORN, Tomiko (Org.). Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Subsecretaria 
de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2008. 330p. 
 
GRIEVE, J. Neuropsicologia em Terapia Ocupacional. São Paulo: Santos, 2009.  
 
MCINTYRE, A.; ATWAL, A. Terapia Ocupacional e a Terceira Idade – São Paulo: 
Santos, 2007. 
 
OVANDO, L. M. K.; COUTO, T. V. Atividades Psicomotoras como intervenção do 
desempenho funcional de idosos hospitalizados. O Mundo da Saúde, São Paulo, v. 2, nº 
34, p. 176-182, 2010. 
 

9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
FREITAS, E. V., et al. Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara-
Koogan, 2002. 
 
RODRIGUES, A. C. Reabilitação – Práticas Inclusivas e estratégias para a ação. São 
Paulo: Andreoli, 2008. 
 
ROSA, T. E. C. et al. Fatores determinantes da capacidade funcional entre idosos. 
Revista de Saúde Pública, v. 37, nº 1, p. 40-48, 2003. 
 
CREPEAU, E. B.; COHN, E. S.; SCHELL, B. A. B. Willard & Spackman´s: terapia 
ocupacional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
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PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: CUIDADORA DE IDOSO 

COMPONENTE CURRICULAR Nº Aulas Total de Horas 

ENVELHECIMENTO ATIVO – ATIVIDADE FÍSICA, 
LAZER E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA. 

12 12 

2. EMENTA: 
Estudo dos aspectos fundamentais relacionados à atividade física no envelhecimento e 
sua participação comunitária, abordando a importância dos exercícios físicos na 
interferência da qualidade de vida e melhora no desenvolvimento biopsicossocial do 
idoso. 

3. OBJETIVOS: 
Proporcionar à discente condição de reconhecer a importância da atividade física na 
rotina e desenvolvimento do idoso, de forma a habilitar o cuidador a acompanhar e 
estimular esta prática. 

4. CONTEUDO PROGRAMATICO: 
1. Atividade física no envelhecimento. 
2. Atividades aeróbicas, treinamento de força muscular e trabalho com flexibilidade. 
3. A relação do exercício físico com a mortalidade e longevidade. 
4. Promoção do estilo de vida ativo. 

5. METODOLOGIA: 
Aulas expositivas com uso de projetor multimídia, dinâmicas e aulas práticas com 
exercícios e vivências. 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
O processo de avaliação envolverá diferentes instrumentos, dentre os quais: frequência 
e participação individual nas aulas, participação em grupo, provas individuais e trabalhos 
práticos. 

7. RECUPERAÇÃO: 
A recuperação paralela deverá ocorrer por meio de atividades complementares. 

8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
NETO, T. L. B.; MATSUDO, V.K.R.; MATSUDO, S.M. Atividade física e envelhecimento: 
aspectos epidemiológicos. Rev. Bras. Med. Esporte, Niterói, v. 1, nº 7, 2001. 
 
MATSUDO, S. M. Envelhecimento, atividade física e saúde. Revista Min. Educ. Fís. 
Viçosa, v. 10, nº 1, p. 195-209, 2002. 
 
RASO, V. Exercícios com pesos para pessoas idosas: a experiência do Celafiscs. 
Revista Brasileira de Ciência e Movimento, Brasília, v. 8, p. 41-49, 2000. 
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9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
MAZO, G. Z.; LOPES, M. A.; BENEDETTI, T. B. Atividade física e o idoso: Concepção 
Gerontológica. 3ª Edição. Porto Alegre: Sulina, 2009. 
 
OKUMA, S.S. O idoso e a atividade física: Fundamentos e Pesquisa. 4ª Edição. 
Campinas: Papirus, 1998. 
 
TOSCANO, J. J. O.; OLIVEIRA, A. C. C. Qualidade de vida em idosos com distintos 
níveis de atividade física. Revista Bras. Med. Esporte, v. 15, nº 3, p. 169-173, 2009. 
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PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: CUIDADORA DE IDOSO 

COMPONENTE CURRICULAR Nº Aulas Total de Horas 

CUIDADOS BÁSICOS AO IDOSO – ASPECTOS 
FARMACOLÓGICOS  

08 08 

2. EMENTA: 
Estudo da administração de medicamentos. De acompanhante aos cuidados básicos. 
Primeiros socorros. 

3. OBJETIVOS: 
Prover a aluna de aprendizado acerca do cuidado diário do idoso, formando-o para 
acompanhar e auxiliar a pessoa idosa em diferentes condições de saúde. 

4. CONTEUDO PROGRAMATICO: 
1. Cuidados com a administração de medicamentos. 
2. Interações medicamentos-nutrientes em idosos. 
3. Orientações gerais farmacológicas. 
4. Adesão Terapêutica.  

5. METODOLOGIAS: 
Aulas expositivas com uso de projetor multimídia, dinâmicas e aulas práticas com 
exercícios e vivências. 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
O processo de avaliação envolverá diferentes instrumentos, dentre os quais: frequência 
e participação individual nas aulas, participação em grupo, provas individuais e trabalhos 
práticos. 

7. RECUPERAÇÃO: 
A recuperação paralela deverá ocorrer por meio de atividades complementares.  

8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BRASIL. Cuidar melhor e evitar a violência: manual do cuidador da pessoa idosa. 
BORN, Tomiko (Org.). Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Subsecretaria 
de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2008. 330p. 
 
GUIMARÃES, C. F. C. Saúde do idoso. Curitiba: SENAC, 2009.  
 
NETTO, M. P. Tratado de Gerontologia. 2ª Edição. São Paulo: Atheneu, 2007. 

9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CHAIMOWICZ, F. Os idosos brasileiros no século XXI: demografia, saúde e 
sociedade. Belo Horizonte: Postgraduate, 1998. 
 
FREITAS, E. V. et al. Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara-
Koogan, 2002. 
 
ROSA, T. E. C.; et al. Fatores determinantes da capacidade funcional entre idosos. 
Revista de Saúde Pública, n° 37, v. 1, 2003. 
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PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: CUIDADORA DE IDOSO 

COMPONENTE CURRICULAR Nº Aulas Total de Horas 

CUIDADOS BÁSICOS AO IDOSO – ASPECTOS 
DE ENFERMAGEM 

10 10 

2. EMENTA: 
Cuidados gerais de enfermagem. Prevenção de úlceras de pressão. Administração de 
medicamentos. De acompanhante aos cuidados básicos. Primeiros socorros. 

3. OBJETIVOS: 
Prover a aluna de aprendizado acerca do cuidado diário do idoso, formando-o para 
acompanhar e auxiliar a pessoa idosa em diferentes condições de saúde. 

4. CONTEUDO PROGRAMATICO: 
1. Aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento e alterações patológicas. 
2. Patologias mais frequentes na velhice. 
3. Atenção e cuidados necessários. 
4.  Iniciativas em situações de emergência 
5. Ações do cuidador com relação à saúde do idoso. 
6. Cuidador em ILPI, em Unidades de Saúde e no domicílio. 
7. Cuidados com o idoso com diagnóstico de demência. 
8. Intervenção junto à equipe de enfermagem diante dos comprometimentos biológicos e 
psicológicos. 
9.  Identificação e prevenção de úlceras de pressão. 
10. Manobra Heimlich para intervir no engasgo. 
11. Primeiros socorros. 
12. Controle de PA, destro e auxílios gerais de enfermagem. 
13. Orientações gerais de enfermagem.  

5. METODOLOGIAS: 
Aulas expositivas com uso de projetor multimídia, dinâmicas e aulas práticas com 
exercícios e vivências. 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
O processo de avaliação envolverá diferentes instrumentos, dentre os quais: frequência 
e participação individual nas aulas, participação em grupo, provas individuais e trabalhos 
práticos. 

7. RECUPERAÇÃO: 
A recuperação paralela deverá ocorrer por meio de atividades complementares. 
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8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BRASIL. Cuidar melhor e evitar a violência: manual do cuidador da pessoa idosa. 
BORN, Tomiko (Org.). Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Subsecretaria 
de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2008. 330p. 
 
GUIMARÃES, C. F. C. Saúde do idoso. Curitiba: SENAC, 2009.  
 
NETTO, M. P. Tratado de Gerontologia. 2ª Edição. São Paulo: Atheneu, 2007. 
  

9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CHAIMOWICZ, F. Os idosos brasileiros no século XXI: demografia, saúde e 
sociedade. Belo Horizonte: Postgraduate, 1998. 
 
FREITAS, E. V. et al. Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara-
Koogan, 2002. 
 
ROSA, T. E. C.; et al. Fatores determinantes da capacidade funcional entre idosos. 
Revista de Saúde Pública, n° 37, v. 1, 2003. 
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PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: CUIDADORA DE IDOSO 

COMPONENTE CURRICULAR Nº Aulas Total de Horas 

CUIDADOS BÁSICOS DO IDOSO – ASPECTOS 
NUTRICIONAIS 

08 08 

2. EMENTA: 
A disciplina apresenta aspectos nutricionais no envelhecimento, com vistas a orientar as 
alunas acerca da alimentação saudável, bem como das necessidades gerais voltadas ao 
idoso. 

3. OBJETIVOS: 
Possibilitar que a aluna seja capaz de identificar as melhores condições para a 
alimentação do idoso, reconhecendo as especificidades de suas necessidades, no que 
se refere  aos conteúdos nutricionais e forma de preparo dos alimentos, horários de 
refeições, ergonomia, e possa assim oferecer auxílio para que a alimentação do idoso 
contribua para a manutenção de sua saúde e bem estar.  

4. CONTEUDO PROGRAMATICO: 
1. Alterações nutricionais no envelhecimento – fatores intervenientes; 
2. Importância da hidratação e dos alimentos líquidos; 
3. Preparação dos alimentos e ambiente favorável da alimentação; 
4. Perda do apetite e emagrecimento; 
5. Tipos diferenciados de alimentação para idosos com comprometimentos diversos 
(diabetes, hipertensão, disfagia, alterações do sistema digestivo etc.);  
6. Orientações nutricionais gerais.  

5. METODOLOGIAS: 
Aulas expositivas com uso de projetor multimídia, dinâmicas e aulas práticas com 
exercícios e vivências. 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
O processo de avaliação envolverá diferentes instrumentos, dentre os quais: frequência 
e participação individual nas aulas, participação em grupo, provas individuais e trabalhos 
práticos. 

7. RECUPERAÇÃO: 
A recuperação paralela deverá ocorrer por meio de atividades complementares. 

8. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
PEREIRA, F. A. I. Recomendações Nutricionais. In: NETTO, M. P. Tratado de 
Gerontologia. 2ª Edição. São Paulo: Atheneu, 2007. 
 
AMADA, T. C. F.; ARRUDA, I. K. G. de.; FERREIRA, R. A. R. Aspectos alimentares, 
nutricionais e de saúde de idosas atendidas no Núcleo de Atenção ao Idoso. ALAN, 
Caracas, v. 57, nº 4, 2007. 
 
CAMPOS, M. T. F. de S.; MONTEIRO, J. B. R.; ORNELAS, A. P. R. de C. Fatores que 
afetam o consumo alimentar e a nutrição do idoso. Rev. Nutr. [online]. 2000, v.13, nº 3, 
p. 157-165. 
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9. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 

BRASIL. Cuidar melhor e evitar a violência: manual do cuidador da pessoa idosa. 
BORN, Tomiko (Org.). Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Subsecretaria 
de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2008. 330p. 
 
CAMPOS, M.T.F.S. Efeitos da suplementação alimentar em idosos. Viçosa, 1996. 
119p. Dissertação. (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Universidade 
Federal de Viçosa, Viçosa, 1996.  
 
CHAIMOWICZ, F. A saúde dos idosos brasileiros às vésperas do século XXI: problemas, 
projeções e alternativas. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 31, nº 2, p.184-200, 
1997. 
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PLANO DO COMPONENTE CURRICULAR 

1. IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: CUIDADORA DE IDOSO 

COMPONENTE CURRICULAR Nº Aulas Total de Horas 

CUIDADOS BÁSICOS AO IDOSO – ASPECTOS 
FONOAUDIOLÓGICOS 

08 08 

2. EMENTA: 
Demonstrar a importância do funcionamento e da estimulação das capacidades de 
linguagem e dos sistemas envolvidos com a comunicação da pessoa idosa, identificando 
alterações e como intervir nestes cuidados.  

3. OBJETIVOS: 
Oferecer ao cuidador condições de compreender como estimular e cuidar 
adequadamente do corpo e promover a capacidade funcional do idoso. 

4. CONTEUDO PROGRAMATICO: 
1. Importância da Comunicação. 1.1 Linguagem. 1.2 Aspectos gerais da fala e 
modificações associadas ao envelhecimento do sistema estomatognático. 
2. Recursos de comunicação e linguagem (Não alternativa, LIBRAS etc.). 2.1 
Comunicação verbal e não verbal. 
3. Função auditiva e cuidado com o aparelho de amplificação sonora individual (AASI). 4. 
Higiene Bucal. 
5. Aspectos gerais da alimentação. 
6. Cuidado com a prótese dentária. 
7. Estimulação cognitiva para a preservação e inserção social pela comunicação. 
8. Identificação de alteração do equilíbrio e reabilitação labiríntica conforme orientação 
do especialista. 
9. Recomendações para o idoso com sequelas de doenças neurológicas, psiquiátricas e 
outras disfunções que comprometem o sistema estomatognático. 
10. Orientações gerais fonoaudiológicas.  

5. METODOLOGIAS: 
Aulas expositivas com uso de projetor multimídia, dinâmicas e aulas práticas com 
exercícios e vivências. 

6. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
O processo de avaliação envolverá diferentes instrumentos, dentre os quais: uma 
avaliação prática individual e outra em grupo e trabalhos realizados em grupo.  

7. RECUPERAÇÃO: 
A recuperação paralela deverá ocorrer por meio de atividades complementares. 
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