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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. 

 

 
Avaliar o funcionamento dos computadores e periféricos conforme padrões de 
desempenho.  
 
Conhecer e comparar os tipos e características dos computadores e seus periféricos  
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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. Identificar o funcionamento dos 
principais periféricos e identificar o(s) 
problema(s) de funcionamento do 
periférico.  
 
2. Planejar e desenvolver técnicas de 
manutenção preventiva e corretiva.  
 
3. Prestar suporte de manutenção de 
periféricos ao usuário final.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Operar, testar e realizar consertos básicos 
em microcomputadores pessoais (desktops e 
móveis) e seus periféricos.  

 
2. Aplicar técnicas de manutenção corretiva e 
preventiva.  

 
3. Prestar assistência técnica ao usuário.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1. Filtros de linha e estabilizadores de 
tensão:  
funcionamento, diagrama em blocos, 
dimensionamento em função da 
demanda e defeitos mais comuns;  
técnicas de reparo  
 
2. Nobreaks e UPS:  
funcionamento, diagrama em blocos, 
dimensionamento em função da 
demanda e defeitos mais comuns;  
técnicas de reparo  
 
3. Periféricos:  
instalação, configuração e operação;  
identificação dos principais problemas;  
manutenção preventiva e corretiva;  
trocas de mecanismos e componentes 
(muito genérico)  
 
4. Impressoras e tecnologias de 
impressão:  
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matricial, jato de tinta, laser, jato de 
cera, térmica;  
princípios de funcionamento, defeitos 
mais comuns, técnicas de diagnóstico e 
reparo;  
montagem e desmontagem, ajustes e 
calibrações mecânicas  
 
5. Impressoras multifuncionais:  
princípios de funcionamento, defeitos 
mais comuns, técnicas de diagnóstico e 
reparo;  
montagem e desmontagem, ajustes e 
calibrações mecânicas  
 
6. Periféricos ópticos:  
scanner, leitores de códigos de barras e 
biométricos, fotocélulas e câmeras;  
 
princípios de funcionamento, defeitos 
mais comuns, técnicas de diagnóstico e 
reparo  
 
7. Notebooks, netbooks e ultrabooks:  
tecnologias, defeitos mais comuns, 
técnicas de diagnóstico e reparo  
 
8. Desktops:  
tecnologias, defeitos mais comuns, 
técnicas de diagnóstico e reparo  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 
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1. Operar, testar e realizar 
consertos básicos em 
microcomputadores 
pessoais (desktops e 
móveis) e seus periféricos.  

1. Filtros de linha e 
estabilizadores de tensão:  
funcionamento, diagrama em 
blocos, dimensionamento em 
função da demanda e defeitos 
mais comuns;  
técnicas de reparo  
 
2. Nobreaks e UPS:  
funcionamento, diagrama em 
blocos, dimensionamento em 
função da demanda e defeitos 
mais comuns;  
técnicas de reparo  
 
4. Impressoras e tecnologias 
de impressão:  
matricial, jato de tinta, laser, 
jato de cera, térmica;  
princípios de funcionamento, 
defeitos mais comuns, técnicas 
de diagnóstico e reparo;  
montagem e desmontagem, 
ajustes e calibrações 
mecânicas  
 
8. Desktops:  
tecnologias, defeitos mais 
comuns, técnicas de 
diagnóstico e reparo  

- Aula expositiva e dialogada com exercícios 
práticos e teóricos. 
 
- Atividades presenciais. 
 
- Avaliação prática e teórica. 

 
27 / 01 a 10 / 03 
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2. Aplicar técnicas de 
manutenção corretiva e 
preventiva.  

3. Periféricos:  
instalação, configuração e 
operação;  
identificação dos principais 
problemas;  
manutenção preventiva e 
corretiva;  
trocas de mecanismos e 
componentes (muito genérico)  
 
 
 

 

- Aula expositiva e dialogada com exercícios 
práticos e teóricos. 
 
- Atividades presenciais. 
 
- Avaliação prática e teórica. 
 
- Seminário em grupo 

 
17 / 03 a 04 / 04 
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3. Prestar assistência 
técnica ao usuário. 

5. Impressoras multifuncionais:  
princípios de funcionamento, 
defeitos mais comuns, técnicas 
de diagnóstico e reparo;  
montagem e desmontagem, 
ajustes e calibrações 
mecânicas  
 
6. Periféricos ópticos:  
scanner, leitores de códigos de 
barras e biométricos, 
fotocélulas e câmeras;  
 
princípios de funcionamento, 
defeitos mais comuns, técnicas 
de diagnóstico e reparo  
 
7. Notebooks, netbooks e 
ultrabooks:  
tecnologias, defeitos mais 
comuns, técnicas de 
diagnóstico e reparo  

- Aula expositiva e dialogada com exercícios 
práticos e teóricos. 
 
- Atividades presenciais. 
 
- Avaliação prática e teórica. 
 
- Palestras com profissionais da área 

 
07 / 04 a 09 / 06 

IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 
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1. Identificar o 
funcionamento dos 
principais periféricos e 
identificar o(s) problema(s) 
de funcionamento do 
periférico.  

 
Identificar e reparar problemas 
básicos nos periféricos de 
computadores. 

 
- Avaliação escrita 
 
- Avaliação prática em grupo 

 
- Destreza 
 
- Conhecimento em identificar 
problemas 

 
Aluno conseguiu identificar e 
solucionar problemas simples. 

2. Planejar e desenvolver 
técnicas de manutenção 
preventiva e corretiva.  

Preservar os equipamentos em 
perfeito funcionamento tanto 
hardware quanto software 

- Avaliação escrita 
 
- Avaliação prática individual 

- Destreza 
 
- Conhecimento para identificar 
possíveis problemas e preveni-
los. 

- Aluno realizou a manutenção 
corretamente. 

3. Prestar suporte de 
manutenção de periféricos 
ao usuário final.  

Reparo em periféricos de 
informática. 

- Avaliação escrita 
 
- Trabalhos práticos em grupo. 

- Destreza 
 
- Habilidade em reconhecer e 
solucionar problemas básicos 

- Aluno reparou os principais 
problemas básicos dos 
principais periféricos. 

 
Exemplo: 
 
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  
Componente Curricular: Visita Domiciliária 
 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Analisar as necessidades 
do cliente a ser atendido no 
domicílio, assegurando uma 
melhor qualidade de vida 

Identificar os principais 
problemas de saúde do 
cliente 

Relacionar as prioridades de 
atendimento 

Registrar as visitas 
domiciliares 

Prontuários 
Planos de Cuidados 
Relatórios de visitas 
domiciliares 
Exposição oral 

Clareza 
Objetividade 
Uso correto de termos 
técnicos 
Linguagem adequada 
Coerência 
Embasamento conceitual 
 

Registros e exposições 
orais baseados nas 
necessidades do cliente, 
com orientações claras e 
propositivas, devidamente  
fundamentadas em 
preceitos teóricos. 
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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 

X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

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

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

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

   Outro.............................  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) 

Laboratório 
 
Sala de aula 
 

 

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

- Propõe-se recuperação contínua, acompanhando individualmente o desempenho do aluno. 

- Todas as atividades do aluno(a) – escrita, verbal ou prática – será objeto de análise dos erros ou 
dificuldades e conseqüente correção. 

- Análise dos erros e dificuldades do aluno(a) com posterior atividade extra classe simulando situações 
problemas. 
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VIII – Identificação: 

Nome do professor: Rodrigo Martinelli Shibata 

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:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


