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Etec: Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho 

Código: 073 Município: Jales 

Área de conhecimento: Informação e Comunicação 

Componente Curricular: Instalação para Computadores II 

Série: Módulo III C. H. Semanal: 5,0 

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  
 
Elaborar e executar rotinas de segurança em equipamentos. 
 
Executar e coordenar serviços de montagem, instalação e manutenção de  
computadores e periféricos.  
 
Orientar sobre as características técnicas e utilização de equipamentos e softwares.  
 
 

 

Plano de Trabalho Docente – 2014 

 
Ensino Técnico 
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ÁREA DE ATIVIDADES 

A – FAZER A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES  
 Levantar dados sobre o problema com o usuário.  
 Identificar defeitos e/ ou problemas dos equipamentos e softwares.  
 Analisar a causa do defeito e/ ou problema dos equipamentos e 

softwares.  
 Corrigir o defeito e/ ou problema apresentado nos equipamentos e 

softwares.  
 Cumprir plano de manutenção preventiva.  
 Monitorar desempenho e performance de equipamentos e aplicações.  
 Definir características de equipamentos e aplicações.  

 
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:                                                                                                                   Módulo: 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

 
Avaliar equipamentos e técnicas utilizados 
em estudos de luminotécnica.  
 
Analisar métodos de registro de 
informações de intervenções técnicas.  
 
 Distinguir conceitualmente arquitetura de 
organização de computadores.  
 
Avaliar os sistemas aplicativos dos 
microcontroladores e microprocessadores.  
 
 Acompanhar procedimentos de testes em 
microcontroladores e microprocessadores.  
 

 
1 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
 
5.1 
 
 
5.2 
 
5.3 
 
 
5.4 

 
Propor soluções em luminotécnica.  
 
Elaborar relatórios técnicos, com base nos 
experimentos em laboratório.  
 
Distinguir os níveis de organização das máquinas 
contemporâneas.  
 
Executar programas aplicativos em linguagem 
específica de programação dos 
microcontroladores, acionando e experimentando 
seus circuitos componentes.  
 
Programar o microcontrolador para manipular 
dados entre seus blocos internos e memórias.  
 
Programar os microcontroladores para executar 
operações matemáticas.  
 
Programar o microcontrolador para se comunicar 
com interfaces.  
 
Programar o microcontrolador para analisar nível 

 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 

 
 Luminotécnica:  

 Normas Técnicas (NBR 5413);  

 iluminação incandescente e 
fluorescente;  

 método dos lúmens . 
 
 Preenchimento e execução de ordem de 
serviço ao cliente (trabalho).  
 
 Memória de dados x memória de programa. 
 
Máquinas multiníveis contemporâneas:  

 nível de lógica digital;  

 nível de microarquitetura;  

 nível de arquitetura de conjunto de 
instruções;  

 nível de máquina de sistema 
operacional;  

 nível de linguagem Assembly;  

 nível de linguagem orientada ao 
problema  

Arquitetura de microprocessador e 
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6 

lógico de bits e tomar decisão.  
 
Elaborar e instalar programas de sistemas 
microcontrolados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 
 
7 

microcontrolador.  
Execução de instruções.  
 
 Linguagens de programação de 
microcontroladores.  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Propor soluções em 
luminotécnica.  
2. Elaborar relatórios técnicos, 
com base nos experimentos 
em laboratório.  
4. Executar programas 
aplicativos em linguagem 
específica de programação dos 
microcontroladores, acionando 
e experimentando seus 
circuitos componentes.  
 

1. Luminotécnica:  

 Normas Técnicas (NBR 
5413);  

 iluminação incandescente e 
fluorescente;  

 método dos lúmens . 
 

- Plataforma de Prototipagem Arduino 

 

Exposição e exemplificação dos conceitos 
teóricos abordados, juntamente com a 
contextualização prática e dialogada destes 
durante as aulas. 

Estabelecimento de exercícios práticos em 
laboratório do conteúdo trabalhado. 

 
22/01 a 28/02 

2. Elaborar relatórios técnicos, 
com base nos experimentos 
em laboratório.  
 

 

2. Preenchimento e execução de 
ordem de serviço ao cliente 

(trabalho). 

Exposição e exemplificação dos conceitos 
teóricos abordados, juntamente com a 
contextualização prática e dialogada destes 
durante as aulas. 

Estabelecimento de exercícios práticos em 
laboratório do conteúdo trabalhado. 

 
05/03 a 14/03 
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3. Distinguir os níveis de 
organização das máquinas 
contemporâneas. 
4. Executar programas 
aplicativos em linguagem 
específica de programação dos 
microcontroladores, acionando 
e experimentando seus 
circuitos componentes.  
 

3. Memória de dados x memória de 
programa. 

 

Exposição e exemplificação dos conceitos 
teóricos abordados, juntamente com a 
contextualização prática e dialogada destes 
durante as aulas. 

 

 
17/03 a 28/03 

 

3. Distinguir os níveis de 
organização das máquinas 
contemporâneas.  
6. Elaborar e instalar 
programas de sistemas 
microcontrolados.  

 

4. Máquinas multiníveis 
contemporâneas:  

 nível de lógica digital;  

 nível de microarquitetura;  

 nível de arquitetura de 
conjunto de instruções;  

 nível de máquina de sistema 
operacional;  

 nível de linguagem 
Assembly;  

 nível de linguagem orientada 
ao problema  

 
 

Exposição e exemplificação dos conceitos 
teóricos abordados, juntamente com a 
contextualização prática e dialogada destes 
durante as aulas. 

Estabelecimento de exercícios do conteúdo 
trabalhado. 

 
01/04 a 25/04 
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5.1. Programar o 
microcontrolador para 
manipular dados entre seus 
blocos internos e memórias.  
5.2. Programar os 
microcontroladores para 
executar operações 
matemáticas.  
5.3. Programar o 
microcontrolador para se 
comunicar com interfaces.  
5.4. Programar o 
microcontrolador para analisar 
nível lógico de bits e tomar 
decisão.  
6. Elaborar e instalar 
programas de sistemas 
microcontrolados.  

5. Arquitetura de microprocessador e 
microcontrolador.  
- Microcontrolador ATMega 

Exposição e exemplificação dos conceitos 
teóricos abordados, juntamente com a 
contextualização prática e dialogada destes 
durante as aulas. 

Estabelecimento de exercícios práticos em 
laboratório do conteúdo trabalhado. 

 
28/04 a 09/05 

 

5.2. Programar os 
microcontroladores para 
executar operações 
matemáticas.  
5.3. Programar o 
microcontrolador para se 
comunicar com interfaces.  
6. Elaborar e instalar 
programas de sistemas 
microcontrolados.  

 

 

6. Execução de instruções.  

 

Exposição e exemplificação dos conceitos 
teóricos abordados, juntamente com a 
contextualização prática e dialogada destes 
durante as aulas. 

Estabelecimento de exercícios práticos em 
laboratório do conteúdo trabalhado. 

 
12/05 a 23/05 
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4. Adequar programas e 
sistema operacional às 
necessidades do usuário.  

7. Linguagens de programação de 
microcontroladores.  

- Linguagem de comunicação 
placa Arduino 

 

Exposição e exemplificação dos conceitos 
teóricos abordados, juntamente com a 
contextualização prática e dialogada destes 
durante as aulas. 

 
26/05 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. Avaliar equipamentos e 
técnicas utilizados em 
estudos de luminotécnica.  
 

Reconhecer e fazer o uso das 
técnicas apresentadas e aplicar 
da maneira correta na 
plataforma de prototipagem 
arduino. 

Trabalho Prático 
Observação Direta 
Trabalho em Grupo 
Atividades de avaliação 

Fazer uso correto do estudo da 
luminotécnica e eletrônica na 
placa arduino. 

Utilizar de maneira correta as 
técnicas e ferramentas. 

2. Analisar métodos de 
registro de informações de 
intervenções técnicas.  
 

Realizar, Interpretar e executar 
instruções técnicas de maneira 
correta de acordo com a 
necessidade. 

Trabalho em Grupo 
Atividades de avaliação 
Pesquisa 
Simulações 

Fazer uso dos métodos 
adequados de execução e 
registro de informações 
referentes à manutenção de 
computadores. 

Preencher e interpretar de 
maneira correta informações 
técnicas de computadores em  
Ordens de Serviço. 

3. Distinguir conceitualmente 
arquitetura de organização 
de computadores.  
 

Reconhecer e fazer uso dos 
diferentes tipos de arquitetura 
de computador de acordo com 
a necessidade. 

Observação Direta 
Trabalho em Grupo 
Atividades de avaliação 
Seminários 
Pesquisa 

Identificar a necessidade do 
usuário e propor o equipamento 
ideal. 

Propor soluções com diferentes 
arquiteturas de organização de 
computadores de acordo com a 
necessidade do usuário. 

4. Avaliar os sistemas 
aplicativos dos 
microcontroladores e 
microprocessadores.  
 

Reconhecer e fazer o uso das 
técnicas apresentadas e aplicar 
da maneira correta de acordo 
com a necessidade. 

Observação Direta 
Trabalho em Grupo 
Atividades de avaliação 
Seminários 
Pesquisa 
Simulações 

Programar de maneira 
adequada os 
microcontroladores estudados. 

Reconhecer o microcontrolador 
e a forma de programa-lo de 
acordo com a plataforma de 
prototipagem. 

5. Acompanhar 
procedimentos de testes em 
microcontroladores e 

Aplicar os procedimentos vistos 
e utilizar as ferramentas de 
desenvolvimento e testes de 

Observação Direta 
Trabalho em Grupo 
Atividades de avaliação 

Fazer uso das ferramentas 
trabalhadas para identificar 
falhas em microcontroladores. 

Reconhecer e interpretar falhas 
em microcontroladores e 
componentes por meio do 
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microprocessadores.  
 

maneira adequada e 
responsável 

Pesquisa 
Simulações 

ambiente de desenvolvimento.  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

BANZI, M. Primeiros passos com o Arduino. São Paulo: Novatec, 2012. 
 

SILVEIRA, J. A.. Experimentos com o Arduino. Ensino Profissional, 2011. 
 
MCROBERTS, M..Arduino Básico. Novatec, 2011. 
 

 

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

 

- Recuperação Contínua Paralela aos alunos que, através dos indicadores, não apresentarem 
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. 
 
 

 

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:        

 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=mcroberts,+michael&modo_busca=a

