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NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS (UAB/IFTO)
ANEXO V
CONTEÚDO DAS DISCIPLINAS
Quadro 1 – Curso de Licenciatura em Pedagogia e EPT
Disciplina

Conteúdo
Principais abordagens da psicologia do desenvolvimento da
aprendizagem humana. Teorias psicológicas que subsidiam
Psicologia do
as singularidades dos processos cogni vos do
Desenvolvimento e da
desenvolvimento da aprendizagem. A estrutura cogni va do
Aprendizagem
desenvolvimento da aprendizagem: crianças, adolescentes,
jovens e adultos. Processos educa vos em ambientes
escolares e não escolares.
Didá ca na e para a educação proﬁssional. A organização
curricular e o ciclo didá co na EPT. Pesquisa, Inovação
Didá ca na Educação
Tecnológica e Extensão como princípios educa vos.
Proﬁssional e Tecnológica Integração curricular, interdisciplinaridade e o processo de
ensino-aprendizagem em espaços escolares e não escolares.
Didá ca e práxis pedagógica na EPT.
Estado, Educação, Sociedade e Economia capitalista. Polí cas
sociais e educacionais no Brasil. Neoliberalismo, Educação e
Fundamentos
Trabalho e Reestruturação Produ va. Educação e Trabalho
Sociopolí cos e
uma perspec va emancipatória. Educação Proﬁssional:
Econômicos na Educação em
relações entre mundo e mercado de trabalho. Educação de
Jovens e Adultos e a Educação Proﬁssional.
Processos educa vos e de Concepções de Teorias Educacionais e suas interfaces na
gestão: ins tuições
gestão de processos pedagógicos. Ações educa vas em
escolares, comunitárias,
diferentes ins tuições e grupos sociais, revelando seus
assistenciais e do mundo condicionantes sociopolí cos e seus processos de Resolução
do trabalho
de Problemas.
Organização e Gestão da
Polí cas Públicas e Financiamento da Educação. Gestão
Educação
democrá ca em espaços escolares e não escolares. A
organização da educação básica brasileira no âmbito da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº
9.394/1996). Sistema(s) de ensino: a visão teórica e o marco
legal. O planejamento e ﬁnanciamento educacional em
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âmbito federal, estadual e municipal. Avaliação ins tucional.
Formação docente no âmbito das polí cas de formação no
Brasil.

Quadro 2 – Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio
Disciplina

Cadeia Produ va de
Produtos de Origem
Animal e Vegetal

Conteúdo
Considerações gerais de cadeias produ vas. Situação
econômica brasileira e mundial das principais cadeias
produ vas de produtos de origem vegetal e sua
sustentabilidade, impactos ambientais e qualidade. Análise
Compe va. Estratégias de comercialização. O sistema
Agroindustrial, exportação e mercados externos. A indústria de
alimentos e as cadeias produ vas de produtos de origem
animal: Das matérias-primas, produtos, processos e controles;
Aspectos gerais das principais técnicas de conservação de
alimentos; Processamento de carne, leite, ovos e pescados. O
proﬁssional da área de alimentos e a sua importância na
indústria e na sociedade como um agente ambiental e social.

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior, Reitor, em
30/10/2020, às 16:48, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.i o.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
veriﬁcador 1123301 e o código CRC FCD188DA.
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