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01. Ambiente e saúde

Professora: Ms. Ana Maria da Conceição Silva 
Semestre a ser ofertada: 2º semestre
Obrigatória para: Biológicas
Nº. de turmas a serem ofertadas: uma turma com 25 alunos
Carga horária: 40 horas
Séries a ser oferecidas: 1ºs, 2ºs e 3ºs Anos do Ensino Médio
Horário:  3ª feira , das 14h às 15h30min
Ementa: Propiciar ao aluno do Ensino Médio conhecimentos sobre saúde 
individual  e  coletiva;  Saúde  pública;  Fatores  ambientais  que  afetam a 
saúde: poluição, radiação, alimentação, drogas; Doenças transmissíveis e 
seu controle; Prática de atividade física e a promoção da saúde.

.

02. Leitura e redação I

Professor: Ms. Gabriel Adams C. B. Aragão
Semestre a ser ofertada: 1º semestre
Obrigatória para: Humanas
Nº. de turmas a serem ofertadas: uma turma com  30 alunos
Carga horária: 40 horas
Séries a ser oferecidas: 1ºs,  2ºs e 3ºs Anos do Ensino Médio.
Horário: 2ª feira das 14h às 15h30min
Ementa: A linguagem verbal e não-verbal e a construção de sentidos nos 
diversos  gêneros  discursivos,  com  ênfase  nos  gêneros  jornalístico 
(editorial,  artigo  de  opinião,  carta  argumentativa)  e  literário  (crônica, 
conto,  fábula).  A  linguagem  como  exercício  da  percepção  do  aluno 
quanto aos diferentes textos. A produção escrita nos tipos argumentativo 
e narrativo. 

03. Leitura literária I

Professor: Ms. Gabriel Adams C. B. Aragão
Semestre a ser ofertada: 1º Semestre
Obrigatória para: Humanas
Nº. de turmas a serem ofertadas: uma turma com 30 alunos
Carga horária: 40 horas
Séries a ser oferecidas: 1ºs, 2ºs e 3ºs Anos do Ensino Médio
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Horário: Quarta-feira, das 15h45hmin às 17h15min.
Ementa: Leitura,  interpretação  e  compreensão  oral  e  escrita  do  texto 
literário  e  fílmico.  As  relações  textuais  e  o  estudo  de  autores 
representativos da literatura brasileira e universal nas diferentes espécies 
dos gêneros literários, com foco maior em contos e romances que foram 
adaptados  ao  cinema.  Estudo  comparado  entre  o  texto  literário  e  o 
fílmico, com ênfase em narrativas literárias (contos e romances) e suas 
adaptações à narrativa cinematográfica.

04. Leitura e redação II

Professor(a): A definir
Semestre a ser ofertada: 2º semestre
Obrigatória para: Humanas
Nº. de turmas a serem ofertadas: uma turma  com 30 alunos.
Carga horária: 40 horas
Séries a ser oferecidas: 1ºs, 2ºs e 3ºs Anos do Ensino Médio
Horário: Segunda-feira, das 14h às 15h30min.
Ementa: A linguagem verbal e não-verbal e a construção de sentidos nos 
diversos  gêneros  discursivos:,  com  ênfase  nos  gêneros  jornalístico 
(editorial,  artigo  de  opinião,  carta  argumentativa)  e  literário  (crônica, 
conto,  fábula).  A  linguagem  como  exercício  da  percepção  do  aluno 
quanto aos diferentes textos. A produção escrita nos tipos argumentativo 
e narrativo. 

05. Esporte de Raquete Frescobol

Professor: Dr. Alcir Horácio da Silva
Semestre a ser ofertada: 2º Semestre
Obrigatória para: Optativa
Nº. de turmas a serem ofertadas: 1 turma com 25 alunos
Carga horária: 40 horas
Horário: Terça-feira, das 14h às 15h30min.
Séries a ser oferecidas: 1ºs 2ºs 3ºs Anos do Ensino Médio.
Ementa: Compreender o esporte frescobol como manifestação da cultura 
corporal  e  como uma prática  educativa  de  desenvolvimento  pessoal  e 
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social que pode contribuir para a melhoria da educação, da cultura, do 
lazer, da saúde, da comunicação, da sociabilização dos indivíduos.

06. Geografia de Goiás

Professor(a): Jailson Silva Sousa
Semestre a ser ofertada: 1º e 2º semestres
Obrigatória para: Humanas
Nº. de turmas a serem ofertadas:  02 turmas com 30 alunos. Uma em 
cada semestre.
Carga horária: 40 horas
Séries a ser oferecidas: 1ºs, 2ºs e 3ºs Anos do Ensino Médio
Horário: 2ª feira, das 15h45 às 17h15min
Ementa: Análise  da  produção e  reprodução do  espaço geográfico em 
Goiás.  Microrregiões  e  mesorregiões,  segundo  definições  do  Instituto 
Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  IBGE.  Características  físicas  do 
estado de Goiás:  clima,  solo,  formas de relevos.  O espaço rural,  e  os  
fatores de urbanização e as cidades em Goiás. Construção de Goiânia e 
Brasília. Tópicos contemporâneos da Geografia em Goiás.

07. História e cinema

Professor(a): professores da subárea de História
Semestre que será ofertada: 1º Semestre
Obrigatória para: Humanas
Número de turmas a serem ofertadas: 1 turma com 30 alunos.
Horário: Segunda-feira, das 15h45 às 17h15min.
Carga horária: 40 horas 
Séries a ser oferecidas: 1ºs,  2ºs e 3ºs Anos do Ensino Médio

Ementa: O cinema está entre os meios de comunicação de massa que têm 
se  destacado  como  veículo  privilegiado  para  a  difusão  de  valores, 
memória e modos de vida. Buscando estudar este importante veículo de 
comunicação, a disciplina “História e cinema” analisará um conjunto de 
filmes  como  fonte  para  a  produção  de  conhecimento  histórico.  As 
produções  cinematográficas  serão  avaliadas  como  expressões  sociais, 
culturais e políticas de dado contexto histórico, considerando seu discurso 
audiovisual, assim como sua produção, divulgação e repercussão. 
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 08. Temas de História para o Vestibular

Professora: Dra. Cristina Moraes (Faculdade de História) 
Semestre que será ofertada: 1º Semestre
Obrigatória para: Humanas
Número de turmas a serem ofertadas: 1 turma com 30 alunos.
Horário: 3ª feira, das 14h às 15h30min.
Carga horária: 40 horas 
Séries a ser oferecidas: 1ºs, 2ºs e 3ºs Anos do Ensino Médio 

Ementa: Apresentar  ao  aluno  as  temáticas  mais  recorrentes  nos 
vestibulares  de  Historia  compreendidas  como  o  conjunto  de 
conhecimentos  historicamente  produzidos  e  escolhidos,  motivando-o  à 
interrogação dessa realidade social e educacional como prática de ensino 
na sala de aula. 

09. Química em Foco I

Professor(a): A definir
Semestre a ser ofertada: 2º Semestre
Obrigatória para: Exatas e Biológicas
Nº. de turmas a serem ofertadas: 1 turma com 30 alunos
Horário: 4ª feira, das 15h45min às 17h15min.
Carga horária: 40 horas
Séries a ser oferecidas: 1ºs e  2ºs Anos do Ensino Médio
Ementa: Velocidade  das  reações  químicas  a  partir  de  dados 
experimentais e/ou por analogia com a velocidade de corpos quaisquer, 
além do estudo das grandezas que influenciam na velocidade das reações 
e aplicação desse conteúdo no estudo da conservação de alimentos. O 
envolvimento do calor nas reações químicas – processos endotérmicos e 
exotérmicos  –  e  a  aplicação  desse  conhecimento  na  compreensão  e 
interpretação  da  dieta  alimentar  e  das  funções  básicas  do  organismo 
humano.

10. Química em Foco II

Professora: Ms. Luclécia Dias Nunes
Semestre a ser ofertada: 2º Semestre
Obrigatória para: Exatas e Biológicas
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Nº. de turmas a serem ofertadas: 1 turma com 30 alunos 
Carga horária: 40 horas
Horário: Quarta-feira, das 14h às 15h30min  
Séries a ser oferecidas: 2ºs e 3ºs anos do Ensino Médio
Ementa: A  disciplina  apronfundará  os  estudos  das  propriedades  das 
soluções como diagrama de fase, pressão máxima de vapor, ebulioscopia, 
crioscopia, tonoscopia, osmose e pressão osmótica. Além do estudo das 
condições  de  equilíbrio  abordando:  grau  de  equilíbrio,  constante  de 
equilíbrio e tipos de equilíbrio. Aplicações do conhecimento de equilíbrio 
para  resolução  de  problemas  envolvendo  a  análise  quantitativa  de 
materiais.

11. Química em Foco III

Professora: Ms. Luclécia Dias Nunes
Semestre a ser ofertada: 1º semestre
Obrigatória para: Exatas e Biológicas
Nº. de turmas a serem ofertadas: 1 turma com 30 alunos
Horário: Quarta-feira, das 14h às 15h30min.
Carga horária: 40 horas
Séries a ser oferecidas: 2ºs 3ºs Anos do Ensino Médio
Ementa: Eletroquímica: estuda o envolvimento da energia nas reações 
química pilhas e eletrólises-aplicação da eletrólise no desenvolvimento 
de novos processos e dosagem de elementos traços, produção de insumos 
industriais, galvanização e utensílios domésticos. Radioatividade: estudo 
teórico  das  leis  da  radioatividade,  decaimento  radioativos,  séries 
radiativas,  processos  de  fusão  e  fissão.  Discussão  crítica  sobre  os 
benefícios  e  malefícios  dos  materiais  radioativos.  Compreensão  e 
interpretação dos acidentes radioativos.

12. Química das Abelhas

Professora: Maria José Oliveira de Faria Almeida
Semestre a ser ofertada: 2º semestre
Obrigatória para: Optativa 
Nº. de turmas a serem ofertadas: 1 turma com 25 alunos
Carga horária: 40 horas
Séries a ser oferecidas: 1ºs, 2ºs e 3ºs Anos do Ensino Médio
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Horário: 4ª feira, das 15h45min às 17h15min.
Ementa: A disciplina “Química das Abelhas” fará o estudo das abelhas 
com  enfoque  nos  aspectos  químicos  e  biológicos  de  seu 
desenvolvimento, bem como dos seus produtos com mel, cera, própolis, 
entre outros. Será dada ênfase ao estudo da importância das abelhas para 
a  preservação  do  meio  ambiente,  em  especial  à  polinização  que  as 
abelhas  realizam.  Os  alunos  terão  a  possibilidade  da  introdução  à 
pesquisa  pela  coleta  e  análise  de  dados  sobre  o  forrageamento  das 
abelhas existentes no milionário do CEPAE/UFG.

13. Tópicos de Filosofia I: Pensar o contemporâneo

Professor: Dr. Evandson Paiva Ferreira
Semestre a ser ofertada: 1º semestre
Obrigatória para: Optativa
Nº. de turmas a serem ofertadas: 1 turma com 25 alunos
Horário: 2ª feira , das 14h às 15h30min
Carga horária: 40 horas
Séries a ser oferecidas: 1ºs,  2ºs e 3ºs Anos do Ensino Médio
Ementa: que significa  ser  contemporâneo? De quem e do que somos 
contemporâneos? A contemporaneidade, o corpo a corpo entre os sujeitos 
e  os  dispositivos  (discursos,  instituições,  edifícios,  leis,  medidas  de 
polícia, proposições filosóficas etc.) e a rede que se estabelece entre esses 
elementos. A contemporaneidade e as condições de possibilidade de uma 
nova política.

14. O Ser e o Nada – Pensamento Complexo I

Professor: Dr. Danilo Rabelo
Semestre a ser ofertada: 1º Semestre
Obrigatória para: Humanas
Nº. de turmas a serem ofertadas: 1 turma com30 alunos
Horário: 2ª feira, das 14h às 15h30min
Carga horária: 40 horas
Séries a ser oferecidas: 1ºs, 2ºs  e 3ºs Anos do Ensino Médio.
Ementa: Introdução ao pensamento complexo de Edgar Morin. O curso 
de  caráter  transversal  tem  por  objetivo  indagar  sobre  as  incertezas  e 
perplexidades que constituem o Homo sapiens sapiens demens. Não se 
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trata de estudar a teoria da complexidade, mas aplicar seus pressupostos 
em  eixos  temáticos.  Nesse  curso  haverá  a  integração  e  interação  de 
diferentes áreas do conhecimento: Antropologia, Artes Visuais, Biologia, 
Filosofia,  Geografia,  História,  Linguística,  Literatura,  Sociologia  etc., 
bem como considerações sobre o senso comum. Não haverá hierarquias 
de  saberes,  mas  meta  pontos  de  vista  buscando  suas  pertinências, 
convergências, divergências e inquietações. Eixos Temáticos: Identidade, 
Linguagem e Morte.

15. Matemática Financeira

Professor(a): Esp. Marisa Gomes dos Santos
Semestre a ser ofertada: 2º semestre
Obrigatória para: Exatas
Nº. de turmas a serem ofertadas: 1 turma com 30 alunos
Horário: 4ª feira, das 14h às 15h30min
Carga horária: 40 horas
Séries a ser oferecidas: 1ºs, 2ºs e 3ºs Anos do Ensino Médio
Ementa: Matemática Comercial (noções básicas): razões e proporções; 
regra de três – direta e inversa; grandezas diretamente e inversamente 
proporcionais;  porcentagem,  variação  percentual,  taxas  de  inflação 
(índices econômicos); Matemática Financeira: Juros Simples (Progressão 
Aritmética);  Descontos  Simples,  Juros  Composto,  (Progressão 
Geométrica);  Outras  Noções:  Operações  Financeiras,  Fator  de 
Atualização,  Taxas  de  crescimento;  Valores  nominais  e  valores  reais; 
funções.

16. Coral II

Professora: Dra. Denise Álvares Campos
Semestre a ser ofertada: 2º semestre
Obrigatória para: Optativa
Nº. de turmas a serem ofertadas: 1 turma com 25 alunos
Horário: 3ª feira das 15h45min às 17h15min
Carga horária: 40 horas
Séries a ser oferecidas: 1ºs, 2ºs e 3ºs Anos do Ensino Médio
Ementa: Exercícios  de  relaxamento.  Exercícios  de  técnica  vocal. 
Atividades  de  afinação  vocal.  Canto  em  conjunto  a  partir  de  um 
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repertório de canções a 1,  2  ou 3 vozes.  Apresentações  do repertório 
preparado.

17. Estatística

Professora: Esp. Marisa Gomes dos Santos
Semestre a ser ofertada: 1º semestre
Obrigatória para: Exatas
Nº. de turmas a serem ofertadas: 1 turma com 30 alunos
Horário: 4ª feira, das 15h45min às 17h15min.
Carga horária: 40 horas
Séries a ser oferecidas: 1ºs,  2ºs e 3ºs Anos do Ensino Médio
Ementa: O  Conhecimento  Científico;  O  Processo  de  Pesquisa; 
Estatística;  Fases  do  Método Estatístico;  População  e  Amostra;  Séries 
Estatísticas;  Gráficos Estatísticos;  Distribuição de Freqüência;  Medidas 
de Posição; Medidas de Dispersão; A Probabilidade na Estatística.

18. Ginástica

Professor: Ms. Silmara Ferreira Antunes
Semestre a ser ofertada: 1º Semestre
Obrigatória para: Optativa
Nº. de turmas a serem ofertadas: 1 turma com 20 alunos.
Horário: 3ª feira, das 15h45min às 17h15min
Carga horária: 40 horas
Séries a ser oferecidas: 1ºs,  2ºs e 3ºs Anos do Ensino Médio
Ementa: Estudo teórico-prático acerca da Ginástica de nossos tempos, 
em  diferentes  contextos,  tendo  como  foco  sua  evolução  para  formas 
esportivas claramente influenciadas pelas diferentes culturas. 

19. Matemática Aplicada à Física Básica

Professor: Dr. Guilherme Colherinhas de Oliveira
Semestre a ser ofertada: 1º semestre
Obrigatória para: Exatas / Biológicas
Nº. de turmas a serem ofertadas: 1 turma  com 30 alunos
Horário: Quarta-feira, das 14h às 15h30min.
Carga horária: 40 horas
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Séries a ser oferecidas: 2ºs e 3ºs Anos do Ensino Médio
Ementa: Operações básicas aplicadas a exercícios de física básica. Serão 
Abordados assuntos como: MMC, MDC, Proporções Diretas e Inversas, 
Funções de 1º e 2º Grau e seus gráficos, Funções Exponenciais, Funções 
Logarítmicas,  Análise  Gráfica  de  Histogramas  e  Distribuições  de 
Probabilidades.

20. Física Óptica Geométrica

Professor: Ms. Alésio Isaac
Semestre a ser ofertada: 2º semestre
Obrigatória para: Exatas e Biológicas
Nº. de turmas a serem ofertadas: 1 turma com 30 alunos
Horário: 4ª feira, das 14h às 15h30min
Carga horária: 40 horas
Séries a ser oferecidas: 1ºs anos do Ensino Médio
Ementa: Princípio da Óptica Geométrica, reflexão da luz-espelho plano 
esférico, refração da luz, lentes esféricas, instrumento óptico.

21. Língua Estrangeira: Inglês, Francês e Espanhol
Professores coordenadores:  Dr.  Newton,  Dra.  Magali,  Dra.  Sirlene e 
Dra. Fabiana
Semestre a ser ofertada: 1º semestre
Obrigatória para: Humanas
Nº. de turmas a serem ofertadas: 1 turma com 30 alunos
Horário: 4ª feira, das 14h às 15h30min.
Carga horária: 40 horas
Séries a ser oferecidas: 1ºs e 2ºs Anos do Ensino Médio
Ementa: Leitura,  apreciação,  interpretação  e  escrita  de  textos.  Aulas 
expositivas,  apresentações orais e escritas,  feitas individualmente e em 
grupos. A avaliação será feita de acordo com a participação individual e 
em grupo dos alunos. 
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22. Metodologia de Pesquisa no Ensino Médio

Professor: Dr. Wanderley Alves
Semestre que será ofertada: 2º semestre
Obrigatória para: Humanas
Número de turmas a serem ofertadas: 1 turma com 25 alunos
Carga horária: 40 horas
Horário: 2ª feira, das 14h às 15h30min 
Séries a ser oferecidas: 1ºs, 2ºs 3ºs Anos do Ensino Médio
Ementa:  é  um  curso  introdutório  teórico-prático  de  metodologia  de 
pesquisa,  ética  e  redação  científica  e,  também,  de  técnicas  de 
apresentação  oral  para  seminários.  Visa  instrumentalizar  o  estudante 
para  apresentar  um  trabalho  de  final  de  curso,  no  Ensino  Médio  e 
Graduação, com excelência e desenvolver, por outro lado, compreensão 
crítica  dos  processos  de  aquisição  sistematizada  do  conhecimento  na 
sociedade contemporânea.

 

23. Língua Italiana no Cepae 1 e 2 

Professora: Dra. Margareth e estagiários (Faculdade de Letras)
Semestre a ser ofertada: 1º e 2º semestres
Obrigatória para: Humanas
Nº. de turmas a serem ofertadas:  2 turmas com 25 alunos. Uma em 
cada semestre.
Horário: 3ª feira, das 14h às 15h30min.
Carga horária: 40 horas
Séries a ser oferecidas: 1ºs, 2ºs e 3º s Anos do Ensino Médio
Ementa: Desenvolvimento da capacidade de compreensão oral e escrita, 
com ênfase nas competências:  gramatical,  discursiva sociolingüística e 
estratégicas.
Obs.: Só poderão se inscrever na Disciplina  Língua Italiana no Cepae 2 os alunos que 
tiverem cursado a disciplina Língua Italiana no Cepae 1.
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24. Matemática e suas Tecnologias:  Uma perspectiva 
crítica e criativa

Professores que ministrarão a disciplina: Profs. Esp. Greiton Toledo de 
Azevedo, Dra. Gene Maria Vieira  Lyra Silva e Esp. Marisa Gomes dos 
Santos.
Semestre a ser ofertada:   2º semestre   
Obrigatória para: Exatas
Nº. de turmas a serem ofertadas: 1 turma com 30 alunos. 
Horário: 2ª feira, das 15h45 às 17h15min.
Carga horária: 40 horas
Séries a ser oferecidas: 1ºs, 2ºs e 3º s Anos do Ensino Médio
                            
Ementa: Esta disciplina tem como principal objetivo relacionar e promover 
um ensino significativo de conceitos e propriedades no âmbito aritmético, 
algébrico e geométrico. A construção do conhecimento matemático, desta 
disciplina,  se  dará  de  forma  lúdica,  criativa  e  crítica.  Serão  utilizados 
diversos  materiais  didático-tecnológicos  para  explicação,  mediação, 
produção  e  desenvolvimento  das  atividades,  a  saber:  jogos,  materiais 
concretos  e  softwares Matemáticos  (Geogebra,  Cabri-3D,  Poly  1.2, 
SketchUp e  Hagáquê).  Os  conteúdos  serão  explorados  no  sentido  de 
resgatar e aprofundar os conceitos, propriedades e aplicações matemáticas 
aprendidas no Ensino Fundamental II.  Para tanto, serão contemplados os 
seguintes  conteúdos:  1  -  Áreas  e  perímetros  de  polígonos  e  não 
polígonos.  2 - Volumes de sólidos poliédricos e corpos redondos.  3 - 
Teorema de Pitágoras e  suas aplicações.  4  -  Construções de casas e 
prédios,  em ambientes  virtuais,  envolvendo  cálculos  e  medidas.   5  - 
Estruturas e procedimentos de conjuntos numéricos (naturais, inteiros, 
racionais, irracionais e reais) aplicados às situações-problema do dia a 
dia.  6  -  Noções  intuitivas,  lógicas  e  dedutivas  de  operações  e 
propriedades de matemática.  
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25. Química experimental
Professora: Profs. Ms.Marilene Barcelos Moreira.
Semestre a ser ofertada:   2º semestre   
Obrigatória para: Exatas
Nº. de turmas a serem ofertadas: 1 turma com 30 alunos. 
Horário: 2ª feira, das 14h às 15h.30min.
Carga horária: 40 horas
Séries a ser oferecidas: 1ºs, 2ºs e 3º s Anos do Ensino Médio.

Ementa: A  disciplina  “Química  experimental”  fará  o  estudo  dos 
conteúdos  estudados  pelos  alunos  ao  logo  do  ensino  médio, 
principalmente aqueles cujos alunos apresentam maiores dificuldades 
de  aprendizagem,  através  de  atividades  lúdicas  e  experimentos 
laboratoriais.
Objetivos:Ampliar  e  aprofundar  os  conhecimentos,  bem  como 
interesse dos alunos sobre os vários conteúdos da química através da 
realização de aulas práticas e atividades lúdicas.
Metodologia:  As aulas serão preferencialmente práticas,  realizadas 
no  laboratório  de  química,  no  entanto  haverá  também  aulas 
expositivas com discussão em grupo durante as mesmas. Durante a 
realização  das  aulas,  haverá  resolução  de  exercícios  como  parte 
integrante do processo de aprendizagem. Como metodos de avaliação 
serão utilizados exercícios feitos em sala, a participação dos alunos 
durante as aulas práticas, relatórios das aulas práticas, bem como uma 
atividade avaliativa (prova) realizada ao longo de cada escala.
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	Ementa: Estudo teórico-prático acerca da Ginástica de nossos tempos, em diferentes contextos, tendo como foco sua evolução para formas esportivas claramente influenciadas pelas diferentes culturas.

