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Etec  

Etec: Dr. José Luiz Viana Coutinho 

Código: 073 Município: Jales 

Área de conhecimento: Informação e Comunicação 

Componente Curricular: Aplicativos para Projetos 

Série: Módulo: IIII C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Willian Guimarães Borges 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

 

ATRIBUIÇÕES/ RESPONSABILIDADES  

 
Avaliar a capacidade e planejar a qualificação da equipe de trabalho.  

 
Implantar e manter rotinas de trabalho e organização do ambiente.  

 
Orientar sobre as características técnicas e utilização de equipamentos e softwares.  
 

C – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS  
Manter-se atualizado tecnicamente.  

Saber comunicar-se.  

Trabalhar em equipe.  

Agir com empreendedorismo.  

Plano de Trabalho Docente – 2014 
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Manter conduta profissional ética.  
 
D – SELECIONAR RECURSOS DE TRABALHO  
Compor equipe técnica. 
Especificar recursos e estratégias de comunicação e comercialização.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

(Todas as Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas previstas no Plano de Curso para este Componente Curricular deverão ser lançadas nos campos 
abaixo) 

Componente Curricular: Fundamentos de Eletrônica                                                             Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 1. Selecionar aplicativos para atender às 
necessidades do projeto. 
2. Implementar projetos utilizando 
ferramentas adequadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Utilizar adequadamente os softwares 
aplicativos de gerenciamento de projetos. 
2.1. Identificar e utilizar aplicativos para 
elaboração e gerenciamento de projetos. 
2.2. Documentar o(s) projeto(s). 

 1. Ferramentas de apoio para 
desenvolvimento de projetos  
2. Introdução ao MS Project:  

 conceitos sobre gerenciamento de 
projetos;  

 manipulação de arquivos;  

 operação das ferramentas;  

 modos de visualização;  

 planejamento de projetos;  

 desenvolvimento de projetos;  

 recursos  
 
3. Introdução ao Microsoft Visio:  

 ferramentas no Visio;  

 manipulando objetos;  

 propriedades dos objetos;  

 grade e régua;  

 diagramas;  

 compartilhar diagramas;  

 salvar e imprimir arquivos;  

 recursos  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Fundamentos de Eletrônica                                                             Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

2. Implementar projetos 
utilizando ferramentas 
adequadas..  

Ferramentas de apoio para 

desenvolvimento de projetos  

 Apresentação do plano de ensino; 
discussão com os alunos sobre as 
competências, habilidades, bases 
tecnológicas e processo de avaliação. 
Introdução a Sistemas de Numeração. 
 

 
23/01 a 07/02 
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2. Implementar projetos 
utilizando ferramentas 
adequadas.. 

Ferramentas de apoio para 

desenvolvimento de projetos 

 Aula expositiva sobre os conceitos de 
Projetos 

o Estrutura do Gerenciamento de 
Projetos 

o O que é Gerenciamento de 
Projetos? 

o PMBOK 
o Áreas de Especialização 
o Contexto de Gerenciamento de 

Projetos 
o Escritório de projetos 
o Fatores ambientais da Empresa. 
o Características do ciclo de vida do 

projeto 
o Partes Interessadas 
o Grupos de processos 

 Grupo de processos de 
iniciação 

 Grupo de processos de 
planejamento 

 Grupo de processos de 
execução 

 Grupo de processos de 
monitoramento e controle 

 Grupo de processos de 
encerramento 

 

03/02 à 28/02 
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1. Selecionar aplicativos para 
atender às necessidades do 
projeto.  

 

 
3. Introdução ao Microsoft Visio:  

 ferramentas no Visio;  

 manipulando objetos;  

 propriedades dos objetos;  

 grade e régua;  

 diagramas;  

 compartilhar diagramas;  

 salvar e imprimir arquivos;  

 recursos  
 

 Aula expositiva sobre os conceitos  

 Exemplos e Exercícios em sala 

 Listas de exercícios de revisão. 

 Correção de exercícios  

 Atividade de Avaliação 

 Simulação em software com visão do dia-a-
dia. 
 

03/03  a 28/03 
 

1. Selecionar aplicativos para 
atender às necessidades do 
projeto.  

 

2. Introdução ao MS Project:  

 conceitos sobre 
gerenciamento de 
projetos;  

 manipulação de arquivos;  

 operação das ferramentas;  

 modos de visualização;  

 planejamento de projetos;  

 desenvolvimento de 
projetos;  

 recursos  
 

 Aula expositiva sobre os conceitos  

 Exemplos e Exercícios em sala 

 Listas de exercícios de revisão. 

 Correção de exercícios  

 Atividade de Avaliação 

 Simulação em software com visão do dia-a-
dia. 

 Criação de EAPs dos projetos 

 Avaliação do componente 

 

01/04 a 13/06 

 
                                                                                                                   
 
 
 
 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

Competência Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 
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 (por extenso) 

1. Selecionar aplicativos para 
atender às necessidades do 
projeto.  

 Saber e identificar todas  as 
fases de um projeto 

 Criar ferramentas próprias 
que facilitam o entendimento 
e o bom andamento no 
desenvolvimento de um 
projeto. 

 Criar e interpretar 
documentação e diagramas 
de projetos de sistemas 
estruturados. Interpretar e 
confeccionar diagrama 
hierárquico de programas, 
bem como inseri-los no 
projeto de documentação de 
sistemas  
 

 

- Avaliação escrita individual. 
- Atividades práticas e 
trabalhos presenciais em 
laboratório;  
- Observação direta em sala 
de aula. 

 
 
 
 
 

- Compreensão da matéria. 
- Atividades individuais. 
- Participação em sala de 
aula. 
- Destreza no manuseio dos 
equipamentos. 
 

-      Conclusão das 
atividades propostas, com 
entendimento e clareza das 
situações apresentadas. 

2. Implementar projetos 
utilizando ferramentas 
adequadas... 
 

 Escolher a ferramenta 
adequada para o 
desenvolvimento de fluxos 
(envolvendo governança, e 
serviços) de uma empresa.  

 Saber manusear de forma 
adequada ferramentas para 
gestão de Cronogramas em 
projetos e todos os seus 
envolvidos.  

 

 Atividades práticas e 
trabalhos individuais 
PRESENCIAIS em sala 
ou em laboratório;  

 Observação direta em 
sala de aula 

 Exercícios e simulações; 

 Aulas práticas. 
 

- Participação em sala de 
aula. 
- Atividades individuais. 
- Interesse e desenvolvimento 
no desenrolar do conteúdo. 
- Desenvoltura no exercício 
das atividades. 
 

Conclusão das atividades 
propostas, com entendimento 
e clareza das situações 
apresentadas. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 PMBOK 4 EDIÇÃO 

 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

O processo de recuperação ocorrerá de maneira contínua, durante todo processo permitindo que o aluno supere as 

dificuldades de aprendizagem. 

Após cada atividade avaliatória, será feito comentário e correção da mesma com o objetivo de rever os conceitos e 

sanar as possíveis dificuldades dos alunos. A revisão também será feita através dos exercícios propostos em sala de 

aula e em trabalhos extra-sala, posterior à avaliação. 

 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Willian Guimarães Borges 

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

VII – Parecer do Coordenador de Curso: 

O parecer deverá ser emitido à luz do Plano de Curso, ou seja, o Coordenador de Curso deverá verificar se o 
Plano de Trabalho Docente planejado diz respeito  ao que está estabelecido do Plano de Curso, em especial 
no que está definido para o Componente Curricular.     

 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                        Data:        

 


