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

 

 
Conhecer os aspectos de segurança para ambientes e sistemas informatizados  
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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:                                                                                                                   Módulo: 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 1. Selecionar e implementar 
política de segurança da 
informação.  

 
2. Identificar problemas de 

segurança propondo melhorias 
nos sistemas de segurança 
existentes.  
 

 
3. Identificar programas e técnicas 

de criptografia. 
  

4. Identificar e desenvolver 
funções e algoritmos para 
assinatura e certificações 
digitais.  
 

 
5. Analisar os riscos de segurança.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificar e desenvolver conceitos 
básicos de segurança em informática.  

 
2. Implementar políticas de segurança.  

 

 
3. Aplicar criptografia para segurança.  

 
4. Utilizar certificados e assinaturas 

digitais.  
 

 
5. Executar backup e restaurar dados.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 1. Conceitos básicos de segurança:  
confidencialidade;  
integridade;  
disponibilidade  
 
2. Ações a serem tomadas para 
obtenção de:  
confidencialidade;  
integridade;  
disponibilidade;  
consistência;  
uso legítimo;  
auditoria;  
confiabilidade;  
legalidade dos dados  
 
3. Política da Segurança da Informação:  
identificação de ameaças;  
formas de proteção e prevenção;  
teste de invasão;  
vulnerabilidades;  
programas maliciosos  
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4. Criptografia  
 
5. Assinatura e certificação digital  
 
6. Recuperação de dados e 
informações:  
ferramentas de backup;  
ferramentas de recuperação de dados  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Identificar e desenvolver 
conceitos básicos de 

segurança em informática. 

1. Conceitos básicos de 
segurança:  

confidencialidade;  
integridade;  

disponibilidade  
 

2. Ações a serem tomadas 
para obtenção de:  
confidencialidade;  

integridade;  
disponibilidade;  
consistência;  
uso legítimo;  

auditoria;  
confiabilidade;  

legalidade dos dados  
 
 

 Aula expositiva e dialogada com 
exercícios práticos e teóricos. 

 

 Exposições, excursões e visitas  
 

 Solução de problemas 
 

 Avaliação prática e teórica 
 

  
 

 
05 / 02  a 26 / 03 
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Implementar 
políticas de 
segurança.  

3. Política da Segurança da 
Informação:  

identificação de ameaças;  
formas de proteção e 

prevenção;  
teste de invasão;  
vulnerabilidades;  

programas maliciosos  
 

 Aula expositiva e dialogada com 
exercícios práticos e teóricos. 

 

 Estudo de caso  
 

 Ensino com pesquisa  
 

 Avaliação prática e teórica 
 

 
02 /0 4  a 23 / 04 

Aplicar criptografia para 
segurança. 

4. Criptografia  
 

 Aula expositiva e dialogada com 
exercícios práticos e teóricos. 

 

 Seminários 
 

 Palestras 
 

 Avaliação prática e teórica 
 

 

 
30 / 04 a 14 / 05 

Utilizar certificados e 
assinaturas digitais.  

 

5. Assinatura e certificação 
digital 

 Aula expositiva e dialogada com 
exercícios práticos e teóricos. 

 

 Laboratório 
 

 Avaliação prática e teórica 
 

 

 
21 / 05 a 04 / 06 
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Executar backup e restaurar 
dados. 

6. Recuperação de dados e 
informações:  

ferramentas de backup;  
ferramentas de recuperação de 

dados  
 

 Aula expositiva e dialogada com 
exercícios práticos e teóricos. 

 

 Palestras 
 

 Avaliação prática e teórica. 
 

 

 
11 / 06 a 11 / 06 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 

Selecionar e implementar 
política de segurança da 
informação.  
 

Compreensão da 
importância da informação e 
sua segurança. 

 Exercícios práticos e 
teóricos 

 
 Avaliação escrita 

Clareza de ideias (oral e 
escrita). 
 
Análise das metodologias 
para aplicação da segurança 
da informação. 

O aluno realizou a avaliação 
de forma clara e objetiva. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificar problemas de 
segurança propondo 
melhorias nos sistemas de 
segurança existentes.  

 

Aplicar as metodologias de 
segurança da informação. 

 

Analisar os pontos fortes e 
fracos em estudo de casos. 

 Seminário 
 

 Avaliação escrita 

Cumprimento dos prazos 
 
Aplicação correta das 
metodologias aprendidas. 

O aluno realizou a avaliação 
de  forma clara e objetiva. 
 
O aluno implementou 
corretamente as políticas de 
segurança. 
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Identificar programas e 
técnicas de criptografia. 
 

Conhecer as técnicas 
básicas de criptografias. 

 

Utilização de softwares de 
criptografia. 

Atividades presenciais. 
 
Avaliação escrita. 
 

Configuração e utilização de 
softwares de criptografia. 

O aluno configurou e utilizou 
corretamente os softwares 
de criptografias propostos. 

Identificar e desenvolver 
funções e algoritmos para 
assinatura e certificações 
digitais.  
 

Compreender a importância 
e a forma de uso das 
assinatura e certificados 
digitais. 

Palestra 
 
Avaliação escrita 

Cumprimento dos prazos 
 
Clareza nas ideias 

O aluno expressa suas 
ideias com clareza e 
exatidão sobre o assunto 
ministrado. 

Analisar os riscos de 
segurança 

Conhecer métodos de 
backup para amenizar 
problemas com segurança. 

Atividades presenciais 
 
Avaliação escrita 

Configuração de softwares 
de backup e sua devida 
utilização. 
 
 

O aluno configurou 
adequadamente os 
softwares de backup. 
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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 X Prova Prática X Participação/interação na aula 

X 
Prova com Testes Objetivos 

X 
Seminários 

 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

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

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

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

   Outro............................. X Comportamento e disciplina 

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

Proporcionalidade na composição da menção final 

   

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

  10%  70%   10%  70%   10%  70% 

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

 X 30%  90%  X 30%  90%   30%  90% 

  40%  100%   40%  100%  X 40%  100% 

  50%     50%     50%   

   

 
 
 

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

 

 

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

A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala 
de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo intervenções 
imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.  
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VIII – Identificação: 

Nome do professor:  

Assinatura:                                                                                        Data: 

 

IX – 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:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


