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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. 

Executar análise de problemas, elaborando modelos de soluções em etapas.  

Codificar programas para Internet.  

Contextualizar estruturas de bancos de dados.  

Selecionar componentes de hardware adequados às necessidades apresentadas.  

Executar tarefas de suporte e apoio a aplicativos básicos.  

Utilizar aplicativos na elaboração de documentos, planilhas e apresentações, 
através de acesso local e remoto.  
 
A – UTILIZAR APLICATIVOS BÁSICOS E DESENVOLVER APLICAÇÕES  
Testar programas estruturados aplicando lógica de programação.  

Monitorar o desempenho de sistemas operacionais.  

Organizar informações gráficas e textuais.  
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Interpretar resultados obtidos no uso de aplicativos básicos.  

Desenvolver e criar aplicações para Internet.  
 
B – IDENTIFICAR E ANALISAR MODELOS DE BANCO DE DADOS  
Interpretar conceitos de Banco de Dados.  

Abstrair os dados, gerando informações.  

Investigar situações problemas, propondo soluções de modelagem de banco de 
dados.  
 
C – SELECIONAR RECURSOS DE TRABALHO  
Especificar componentes e configurações de hardware conforme as 
necessidades apresentadas.  

Escolher o aplicativo mais adequado para organizar e apresentar informações.  
 
D – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS  
Demonstrar raciocínio lógico e criatividade.  

Agir com respeito nas relações interpessoais.  

Apresentar iniciativa e receptividade.  
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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 operar programas de 
aplicação a partir da avaliação das 
necessidades do usuário.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Identificar, utilizar e configurar 
adequadamente os principais softwares 
aplicativos na resolução de problemas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1. Recursos e ferramentas dos principais 
editores de texto:  

 ferramentas de formatação e 
adequação de texto segundo as 
normas vigentes; 

   recursos de editores de texto na 
nuvem;  

 editor de texto:  
o quebra de seção, sumários, 

comentários, formatação de 
páginas e parágrafos, 
tabulação, cabeçalho e 
rodapé, mala direta, tabelas, 
marcadores e numeração, 
citações e bibliografia  

 
2. Recursos e ferramentas dos principais 
editores de apresentação:  

 técnicas de produção de slides para 
apresentações profissionais;  

 apresentações:  
o criação de slides, leiaute e 

design, animações, clipes 
de mídia, hyperlinks e 
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botões, métodos para 
apresentações visuais  

 recursos de editores de 
apresentação na nuvem  

 
 
3. Recursos e ferramentas das principais 
planilhas eletrônicas:  

 funções:  
o ferramentas de formatação, 

fórmulas e funções, gráficos 
estáticos dinâmicos, filtros, 
validações, formatação 
condicional subtotais, 
formulários, classificações e 
proteção  

4. Principais navegadores, ferramentas e 
particularidades:  

 principais ferramentas de busca  
5. Gerenciamento de e-mails:  

 configuração de envio e recebimento 
de e-mails, gerenciamento de 
diretórios, filtros, spam e noções de 
segurança;  

 configuração dos principais clientes 
de e-mail. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1. Identificar, utilizar e 
configurar adequadamente os 
principais softwares aplicativos 
na resolução de problemas. 

Apresentação das Habilidades, 
Bases Tecnológicas, 
Competências e Avaliação.  
Fundamentos de equipamentos de 
processamento de informações.  

Aulas teóricas, expositivas, práticas e 
participativas, com uso de quadro e atividades 
práticas em laboratório de informática, 
desenvolvimento de atividades para fixação e 
complementação do conteúdo, de forma individual 
ou em grupo. 

 
27/01/2014 a 31/01/2014 

1.1. Identificar, utilizar e 
configurar adequadamente os 
principais softwares aplicativos 
na resolução de problemas. 

1. Recursos e ferramentas dos 
principais editores de texto:  

 ferramentas de 
formatação e adequação 
de texto segundo as 
normas vigentes; 

 

Aulas teóricas, expositivas, práticas e 
participativas, com uso de quadro e atividades 
práticas em laboratório de informática, 
desenvolvimento de atividades para fixação e 
complementação do conteúdo, de forma individual 
ou em grupo. 

 
03/02/2014 a 28/02/2014 

1.1. Identificar, utilizar e 
configurar adequadamente os 
principais softwares aplicativos 
na resolução de problemas.  

1. Recursos e ferramentas dos 
principais editores de texto:  

   recursos de editores de 
texto na nuvem;  

 

Aulas teóricas, expositivas, práticas e 
participativas, com uso de quadro e atividades 
práticas em laboratório de informática, 
desenvolvimento de atividades para fixação e 
complementação do conteúdo, de forma individual 
ou em grupo. 

 
03/03/2014 a 28/03/2014 
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1.1. Identificar, utilizar e 
configurar adequadamente os 
principais softwares aplicativos 
na resolução de problemas. 

1. Recursos e ferramentas dos 
principais editores de texto:  

 editor de texto:  
o quebra de seção, 

sumários, 
comentários, 
formatação de 
páginas e 
parágrafos, 
tabulação, 
cabeçalho e 
rodapé, mala 
direta, tabelas, 
marcadores e 
numeração, 
citações e 
bibliografia  

 

Aulas teóricas, expositivas, práticas e 
participativas, com uso de quadro e atividades 
práticas em laboratório de informática, 
desenvolvimento de atividades para fixação e 
complementação do conteúdo, de forma individual 
ou em grupo. 

 
31/03/2014 a 11/04/2014 

1.1. Identificar, utilizar e 

configurar adequadamente os 

principais softwares aplicativos na 

resolução de problemas. 

2. Recursos e ferramentas dos 
principais editores de 
apresentação:  

 técnicas de produção de 
slides para apresentações 
profissionais;  

 

Aulas teóricas, expositivas, práticas e 
participativas, com uso de quadro e atividades 
práticas em laboratório de informática, 
desenvolvimento de atividades para fixação e 
complementação do conteúdo, de forma individual 
ou em grupo. 

 
14/04/2014 a 02/05/2014 
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1.1. Identificar, utilizar e 

configurar adequadamente os 

principais softwares aplicativos na 

resolução de problemas. 

2. Recursos e ferramentas dos 
principais editores de 
apresentação:  

 apresentações: criação de 
slides, leiaute e design, 
animações, clipes de 
mídia, hyperlinks e botões, 
métodos para 
apresentações visuais. 

Aulas teóricas, expositivas, práticas e 
participativas, com uso de quadro e atividades 
práticas em laboratório de informática, 
desenvolvimento de atividades para fixação e 
complementação do conteúdo, de forma individual 
ou em grupo. 

 
05/05/2014 a 23/05/2014  

1.1. Identificar, utilizar e 

configurar adequadamente os 

principais softwares aplicativos na 

resolução de problemas. 

2. Recursos e ferramentas dos 
principais editores de 
apresentação:  

 recursos de editores de 
apresentação na nuvem. 

Aulas teóricas, expositivas, práticas e 
participativas, com uso de quadro e atividades 
práticas em laboratório de informática, 
desenvolvimento de atividades para fixação e 
complementação do conteúdo, de forma individual 
ou em grupo. 

 
26/05/2014 a 13/06/2014 

1.1. Identificar, utilizar e 
configurar adequadamente os 
principais softwares aplicativos 
na resolução de problemas. 

3. Recursos e ferramentas das 
principais planilhas eletrônicas:  

 funções:  
o ferramentas de 

formatação, 
fórmulas e 
funções, gráficos 
estáticos 
dinâmicos, filtros, 
validações, 
formatação 
condicional 
subtotais, 
formulários, 
classificações e 
proteção  

 

Aulas teóricas, expositivas, práticas e 
participativas, com uso de quadro e atividades 
práticas em laboratório de informática, 
desenvolvimento de atividades para fixação e 
complementação do conteúdo, de forma individual 
ou em grupo. 

 
23/07/2014 a 03/10/2014 
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1.1. Identificar, utilizar e 

configurar adequadamente os 

principais softwares aplicativos na 

resolução de problemas. 

4. Principais navegadores, 
ferramentas e particularidades:  

 principais ferramentas de 
busca  

 

Aulas teóricas, expositivas, práticas e 
participativas, com uso de quadro e atividades 
práticas em laboratório de informática, 
desenvolvimento de atividades para fixação e 
complementação do conteúdo, de forma individual 
ou em grupo. 

06/10/2014 a 17/10/2014 

1.1. Identificar, utilizar e 

configurar adequadamente os 

principais softwares aplicativos na 

resolução de problemas. 

. 5. Gerenciamento de e-mails:  

 configuração de envio e 
recebimento de e-mails, 
gerenciamento de 
diretórios, filtros, spam e 
noções de segurança;  

 

Aulas teóricas, expositivas, práticas e 
participativas, com uso de quadro e atividades 
práticas em laboratório de informática, 
desenvolvimento de atividades para fixação e 
complementação do conteúdo, de forma individual 
ou em grupo. 

27/10/2014 a 14/11/2014 

1.1. Identificar, utilizar e 
configurar adequadamente os 
principais softwares aplicativos 
na resolução de problemas. 

5. Gerenciamento de e-mails:  

 configuração dos 
principais clientes de e-
mail. 

Aulas teóricas, expositivas, práticas e 
participativas, com uso de quadro e atividades 
práticas em laboratório de informática, 
desenvolvimento de atividades para fixação e 
complementação do conteúdo, de forma individual 
ou em grupo. 

17/11/2014 a 12/12/2014 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumentos e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Selecionar e operar programas 

de aplicação a partir da 

avaliação das necessidades do 

usuário. 

Identificar os recursos dos 
editores de texto e editores de 
apresentação.   

Identificar os recursos das 
ferramentas de navegação e 
gerenciamento de e-mails. 

 Avaliação escrita 
individual. 

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

 Observação direta em sala 
de aula 

 Exercícios e simulações; 

 Aulas práticas. 

 Estudo se Caso (aplicação 
no dia a dia) 

 Avaliação oral e/ou escrita 
individual e/ou em grupo. 

 Pesquisa sobre assunto 
extraclasse. 

 

Clareza, Criticidade, 
Complexidade e Precisão.  
  
Interesse, participação, 
pontualidade, precisão e 
clareza no desenvolvimento das 
atividades propostas em sala 
de aula e/ou extraclasse e 
avaliações. 
Interesse e desenvolvimento no 
desenrolar do conteúdo. 
Desenvoltura no exercício das 
atividades 

 Uso correto dos termos; 

 Clareza; 

 Precisão;  

 Organização; 

 Objetividade; 

 Criticidade; 

 Raciocínio lógico; 
 

Identifica e utiliza corretamente 
as ferramentas dos softwares 
na resolução das situações-
problemas propostas.  
 
 
Conclusão das atividades 
propostas, com entendimento e 
clareza das situações 
apresentadas. 
 
Clareza, rapidez e precisão na 
apresentação dos resultados.   
Apresentação da prova e 
relatórios que evidenciem o  
aprendizado, a aquisição do 
conhecimento e a compreensão 
da aplicação da técnica. 
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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 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%  70%   10%  70% 

  20%  80%  X 20%  80%   20%  80% 

  30%  90%   30%  90%   30%  90% 

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

  50%     50%     50%   

   

 
 
 

VI – Material de Apoio Didático para Aluno inclusive bibliografia 

Softwares: sistema operacional (MS-Windows), navegador para Internet (MS-Explorer ou Mozila  
Firefox), planilha eletrônica (MS-Excel) e banco de dados (MS-Access).  
 
CHAVES, Eduardo Oscar de Campos, CARNEVALLI, Adriana Aparecida; ARROYO, Gisele  
Magalhães. Informática 2007. Campinas: Komedi, 2009. 192 p.  
 
ARROYO, Gisele Magalhães; CARNEVALLI, Adriana Aparecida. Microsoft Windows XP.  
Campinas: Komedi, 2006. 120 p. Padrão.  
 
ARROYO, Gisele Magalhães; CARNEVALLI, Adriana Aparecida. Microsoft Excel 2003.  
Campinas: Komedi, 2006. 112 p. Padrão.  
 
CARNEVALLI, Adriana Aparecida; RIMOLI, Gisele Magalhães. Informática 2007. Campinas:  
Komedi, 2009. 192 p.  
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SILVA, Mário Gomes. Informática: terminologia básica – Microsoft Windows XP – Microsoft  
Word 2007 – Microsoft Office Excel 2007 – Microsoft Office Access 2007 – Microsoft Office  
 
PowerPoint 2007. 2ª ed.. São Paulo: Érica, 2009. 384 p.  

 

VII – 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. 

 

 

VIII – Identificação: 

Nome do professor: Willian Guimarães Borges 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014 

 

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: 

Assinatura:                                                                                        Data:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


