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Etec  

Etec: Dr José Luiz Viana Coutinho 

Código: 073 Município: Jales 

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 

Componente Curricular: Desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
em Manutenção e Suporte em Informática 

Série: III C. H. Semanal: 2,5 

Professora: Isa Vannucchi de Almeida Santos 

 

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

ATRIBUIÇÕES  
 Avaliar o funcionamento dos computadores e periféricos conforme padrões de 

desempenho. 
 Conhecer e avaliar os tipos e características dos computadores e seus 

periféricos. 
 Identificar e respeitar os direitos e deveres de cidadania. 
 Analisar e interpretar circuitos analógicos. 
 Identificar e avaliar circuitos microprocessados e microcontrolados. 
 Correlacionar os tipos e dispositivos de redes e sistemas de comunicação. 
 Executar e coordenar serviços de montagem, instalação e manutenção de 

computadores e periféricos. 
 Avaliar a capacidade e planejar a qualificação da equipe de trabalho. 
 Reconhecer a arquitetura e organização dos microcomputadores. 
 Implantar e manter protocolos, mecanismos e softwares para segurança em 

ambientes informatizados. 
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ATIVIDADES  
 
A – FAZER A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS COMPUTADORES 

 Levantar dados sobre o problema com o usuário. 
 Testar os computadores e periféricos. 

 
B – FAZER MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS COMPUTADORES 

 Testar o funcionamento do equipamento. 
 Identificar os defeitos e/ ou problemas dos computadores e periféricos. 
 Analisar causa do defeito e/ ou problema dos computadores e periféricos. 
 Corrigir o defeito e/ ou problema apresentado nos computadores e periféricos. 

 
C – REDIGIR DOCUMENTOS 

 Preencher ordem de serviço. 
 Registrar ocorrências. 
 Preencher formulário de pedido de periféricos. 

 
D – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS 

 Manter sigilo profissional. 

Conhecer informática para operar aplicativos padronizados. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Manutenção e Suporte em Informática   Módulo: III 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 1. Articular o conhecimento científico e 
tecnológico numa perspectiva 
interdisciplinar 
 

2. Definir fases de execução de projetos 
com base na natureza e na complexidade 
das atividades. 
 

3. Correlacionar recursos necessários e 
plano de produção. 
 

4. Identificar fontes de recursos 
necessários para o desenvolvimento de 
projetos. 
 

5. Analisar e acompanhar o 
desenvolvimento do cronograma físico-
financeiro. 
 

6. Avaliar de forma quantitativa e qualitativa 
o desenvolvimento de projetos. 
 

7. Analisar metodologias de gestão da 
qualidade no contexto profissional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Consultar catálogos e manuais de fabricantes e 
de fornecedores de serviços técnicos. 
 
2. Classificar os recursos necessários para o 
desenvolvimento do projeto.  
 
3. Utilizar, de modo racional, os recursos 
destinados ao projeto.  
 
4. Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do 
projeto.  
 
5. Construir gráficos, planilhas, cronogramas e 
fluxogramas.  
 
6. Comunicar ideias de forma clara e objetiva por 
meio de textos e explanações orais. 
 
7. Organizar as informações, os textos e os 
dados, conforme formatação definida. 

 
 
 
 
 

  
1. Referencial teórico: 

• Pesquisa e compilação de dados; 
• Produções científicas etc. 
 

2. Construção de conceitos relativos ao 
tema do trabalho: 

• Definições; 
• Terminologia; 
• Simbologia etc 
 

3. Definição dos procedimentos 
metodológicos: 

• Cronograma de atividades; 
• Fluxograma do processo 
 

4. Dimensionamento dos recursos 
necessários 
 
5. Identificação das fontes de recursos 
 
6. Elaboração dos dados de pesquisa: 

• Seleção; 
• Codificação; 
• Tabulação 
 

7. Análise dos dados: 
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• Interpretação; 
• Explicação; 
• Especificação 
 

8. Técnicas para elaboração de relatórios, 
gráficos, histogramas. 
 
9. Sistemas de gerenciamento de projeto 
 
10. Formatação de trabalhos acadêmicos 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Manutenção e Suporte em Informática   Módulo: III                                                                
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 
fornecedores de serviços 
técnicos. 
 
3. Utilizar, de modo racional, os 
recursos destinados ao projeto. 

1. Referencial teórico: pesquisa e 
compilação de dados, produções 
científicas etc.  

 

2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho: 
definições, terminologia, 
simbologia etc. 
 
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos  

 Cronograma de atividades  

 Fluxograma do processo 
 

 Realização de pesquisa de materiais 
bibliográficos em sala de aula e extraclasse. 

 Entendimento e escrita (parafrasear) dos dados 
pesquisados. 

 Atividade em grupo 

23/01 a 31 /01 

1. Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 
fornecedores de serviços 
técnicos. 

1. Referencial teórico: pesquisa e 
compilação de dados, produções 
científicas etc.  

 

2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho: 
definições, terminologia, 
simbologia etc. 

 Revisão das documentações propostas. 
 Realização de pesquisa de materiais 

bibliográficos em sala de aula e extraclasse. 
 Entendimento e escrita (parafrasear) dos dados 

pesquisados. 
 Atividade em grupo. 

03 /02 a 14 / 02 



 

________________________________________________________________________________________ 
 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

 

 

2. Classificar os recursos 
necessários para o 

desenvolvimento do projeto. 

4. Dimensionamento dos recursos 
necessários 

 Pesquisa para levantamento e definição dos 
recursos físicos e custos, necessários para o 
desenvolvimento do projeto.  

 Atividade em grupo. 
 Entrega da documentação, referente à etapa 

desenvolvida. 
 Revisão das documentações propostas. 
 Apresentação oral e/ou escrita de recursos 

utilizados e fontes utilizadas. 

17/02 a 28 / 02 

3. Utilizar, de modo racional, os 
recursos destinados ao projeto. 

3. Definição dos procedimentos 
metodológicos  

 Cronograma de atividades  

 Fluxograma do processo 
 
4. Dimensionamento dos recursos 
necessários  

 Elaboração da documentação no laboratório de 
informática ou em sala de aula. 

 Atividade em grupo. 
 Realização de pesquisa de materiais 

bibliográficos em sala de aula e extraclasse. 
 Entendimento e escrita (parafrasear) dos dados 

pesquisados. 
 

05 / 03 a 14 / 03 

4. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto. 

5. Identificação das fontes de 
recursos  
 
7. Análise dos dados: 
interpretação, explicação e 
especificação.  
 

 Atividade em grupo. 
 Aula prática no laboratório de informática. 
 Entrega da documentação, referente à etapa 

desenvolvida. 
 Revisão das documentações propostas 
 Apresentação oral e/ou escrita de recursos 

utilizados e fontes utilizadas. 

17 / 03 a 28 / 03 

5. Construir gráficos, planilhas, 
cronogramas e fluxogramas. 

5. Identificação das fontes de 
recursos  
 
6. Elaboração dos dados de 
pesquisa: seleção, codificação e 
tabulação.  

 Atividade em grupo. 
 Realização de pesquisa de materiais 

bibliográficos em sala de aula e extraclasse. 
 Entendimento e escrita (parafrasear) dos dados 

pesquisados. 
 

01 / 04 a 11 / 04 
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6. Comunicar ideias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais.  
7. Organizar as informações, 
os textos e os dados, conforme 
formatação definida. 

6. Elaboração dos dados de 
pesquisa: seleção, codificação e 
tabulação. 
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos  

 Cronograma de atividades  

 Fluxograma do processo 
9. Sistemas de gerenciamento de 
projeto  

 Atividade em grupo. 
 Realização de pesquisa de materiais 

bibliográficos em sala de aula e extraclasse. 
 Entendimento e escrita (parafrasear) dos dados 

pesquisados. 
 Aplicação das normas à documentação, 

utilizando laboratório de informática. 
 

14 / 04 a 25 / 04 

6. Comunicar ideias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais.  
7. Organizar as informações, 
os textos e os dados, conforme 
formatação definida. 

6. Elaboração dos dados de  
pesquisa: seleção, codificação e 
tabulação  
7. Análise dos dados: 
interpretação, explicação e  
especificação.  

 Atividade em grupo. 
 Aplicação das normas à documentação, 

utilizando laboratório de informática. 
 Entrega da documentação completa seguindo, 

contemplando as normas técnicas de 
formatação. 

 Revisão das documentações propostas.  
 Apresentação oral e/ou escrita de recursos 

utilizados e fontes utilizadas. 

28 / 04 a 09 / 05 

6. Comunicar ideias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais.  
7. Organizar as informações, 
os textos e os dados, conforme 
formatação definida. 

8. Técnicas para elaboração de 
relatórios, gráficos, histogramas.  
10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 

 Atividade em grupo. 
 Apresentação oral e/ou escrita de recursos 

utilizados e fontes utilizadas. 
 Correção da documentação e reapresentação. 
 Apresentação final para banca examinadora 
 

12/ 05 a 13/06 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1. Articular o conhecimento 
científico e tecnológico numa 
perspectiva interdisciplinar 

- Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 
fornecedores de serviços 
técnicos. 
- Pesquisar e compilar dados, 
produções científicas etc. 

- Construir conceitos relativos 
ao tema do trabalho: definições, 
terminologia, simbologia etc. 

- Pesquisa e apresentação 
escrita e oral. 
- Apresentação oral. 
- Envolvimento e participação 
no grupo. 
- Observação direta. 

- Elaboração de relatório claro, 
coeso, estruturado. 
- Domínio da informação. 
- Postura adequada na 
apresentação  

- Relatório em conformidade 
com as regras estabelecidas. 
- Segurança na transmissão da 
informação. 
- Postura condizente ao 
ambiente escolar/profissional e 
respeito ao grupo.  

2. Definir fases de execução 
de projetos com base na 
natureza e na complexidade 
das atividades. 

- Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 

- Definir cronograma de 
desenvolvimento e 
procedimentos metodológicos. 

- Cronograma impresso com a 
sequência de atividades a 
serem seguidas no 
desenvolvimento do projeto. 
- Envolvimento e participação 
no grupo. 
- Observação direta. 

- Cronograma em conformidade 
com a estrutura estabelecida. 
- Assiduidade, empenho e 
domínio das informações. 

- Cronograma dentro dos 
moldes estabelecidos. 
- Informações concisas. 

3. Correlacionar recursos 
necessários e plano de 
produção. 

- Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 
 

- Relatório e apresentação oral 
dos recursos identificados. 
- Envolvimento e participação 
no grupo. 

- Relatório claro, coeso e 
estruturado. 
- Postura adequada e domínio 
das informações 

- Relatório em conformidade 
com o estabelecido. 
- Recursos identificados 
corretamente e dentro das 
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- Utilizar, de modo racional, os 
recursos destinados ao projeto. 

- Observação direta. necessidades do que será 
desenvolvido.  
- Presença e segurança na 
apresentação das informações. 

4. Identificar fontes de 
recursos necessários para o 
desenvolvimento de 
projetos. 

- Utilizar de modo racional os 
recursos destinados ao projeto. 
 
- Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto. 

- Aplicabilidade dos recursos no 
projeto (TCC). 
- Relatório. 
- Envolvimento e participação 
no grupo. 
- Observação direta. 

- Projeto elaborado dentro do 
recursos disponíveis. 
- Relatório claro, coeso e 
estruturado. 
- Postura adequada e domínio 
das informações 

- Projeto completo e 
corretamente estruturado. 
- Relatório em conformidade 
com o estabelecido. 
- Iniciativa e segurança. 

5. Analisar e acompanhar o 
desenvolvimento do 
cronograma físico-financeiro. 

- Construir gráficos, planilhas, 
cronogramas e fluxogramas.  

- Elaboração de projeto técnico, 
segundo metodologia 
selecionada. 
- Documentação do projeto  
- Observação direta. 
- Envolvimento e participação 
no grupo. 

- Projeto dentro das normas 
pré-estabelecidas. 
- Postura adequada e domínio 
das informações 
- Entrega na data estabelecida. 

- Documentação coesa com o 
tema do trabalho. 
- Postura condizente ao 
ambiente escolar/profissional e 
respeito ao grupo. 
- Entrega de trabalho dentro do 
prazo. 

6. Avaliar de forma 
quantitativa e qualitativa o 
desenvolvimento de projetos. 

- Comunicar ideias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais. 
- Redigir laudos e pareceres 
sobre o desenvolvimento do 
projeto. 

- Apresentação oral e escrita. 
- Relatório de desenvolvimento. 
- Observação direta 

- Domínio do conteúdo na 
redação da documentação e 
apresentação oral. 
- Relatório claro, coeso e 
estruturado. 
 

- Relatório e documentação em 
conformidade com o 
estabelecido. 
- Segurança na apresentação 
das informações. 

7. Analisar metodologias de 
gestão da qualidade no 
contexto profissional. 

- Selecionar metodologias 
adequada a cada tipo de 
projeto. 
- Organizar as informações, os 
textos e os dados, conforme 
formatação definida. 

- Elaboração de projeto técnico, 
segundo metodologia 
selecionada. 
- Documentação do projeto. 
- Observação direta 

- Documentação dentro das 
características estabelecidas 
pela metodologia. 
- Formatação segundo as 
normas estabelecidas. 

- Documentação dentro das 
normas. 
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V – Critérios para Avaliação do Rendimento dos Alunos  

Os critérios explicitam como serão realizadas as atividades avaliativas, sendo atribuídos os devidos valores. 
É “de onde surge a nota/menção do ”. O professor deve estabelecer os critérios adotados para avaliação de 
aprendizagem e na apresentação do Plano de Trabalho do Componente Curricular no início do semestre 
deve apresentar aos alunos. 

Conhecimentos Habilidades Comportamentos 

x Prova Dissertativa  Prova Prática x Participação/interação na aula 

 
Prova com Testes Objetivos 

 
Seminários 

x 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

 Prova com Consulta  Resolução de Exercícios x Compromisso c/ prazos/datas 

x Prova Oral x Trabalhos/Pesq Individuais  x Freqüência em Escala/estágio 

 Outro............................. x Trabalhos/Pesq em grupo x Iniciativa e proatividade 

   Outro............................. x Comportamento e disciplina 

     Outro............................. 

Proporcionalidade na composição da menção final 

   

  0%  60%   0%  60%   0%  60% 

  10%  70%   10% x 70%   10%  70% 

  20%  80%   20%  80%   20%  80% 

  30%  90%   30%  90%   30% x 90% 

  40%  100%   40%  100%   40%  100% 

 x 50%     50%     50%   

   

 
 
 

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Datashow; 
 
Laboratório de informática; 
 
Manual de normas baseados na ABNT disponível na nternet.  
 

SEVERINO, A. J. - Metodologia do Trabalho Científico – 22 ed. - São Paulo: Cortez, 2002. 
 

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

- Recuperação Contínua Paralela aos alunos que, através dos indicadores, não apresentarem 
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rendimento satisfatório, onde os mesmos serão submetidos à realização de trabalhos e 
atividades (teóricas e práticas), tendo em seu conteúdo os temas discutidos durante o período 
em questão. 

- Atendimento individualizado em aula. 
- Trabalhos e atividades extraclasses. 
 

 

VIII – Identificação: 

Nome da professora: Isa Vannucchi de Almeida Santos 

Assinatura:                                                                                        Data: 13/02/2014 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso:     

 

Nome do coordenador(a): Yuri André Vioto Silva 

Assinatura:                                                                                        Data:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


