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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. 

Fornecer suporte técnico e treinamento aos usuários.  
Documentar sistemas para Internet.  
Coletar dados.  
Desenvolver leiaute de páginas e relatórios  
Selecionar metodologias e ferramentas de desenvolvimento de sistemas para 
Internet.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

Componente Curricular: PROJETO DE APLICAÇÕES WEB I                                                                                                           Módulo: II 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 

Modelar sistematicamente aplicações na 
Web, abordando seus aspectos principais 
como interação com usuário do conteúdo e 
navegação.  
 
Identificar as técnicas de documentação de 
sistemas e programas.  
 
Interpretar documentação de sistemas e 
programas.  
 
Identificar as necessidades dos usuários 
em relação a treinamento e suporte.  
 
Organizar e apresentar os conteúdos e 
procedimentos de qualificação e 
treinamento.  

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
7. 

 
 
8. 
 
 

9. 
 
 
10. 

Utilizar estruturas de dados na resolução de 
problemas computacionais. 
 
Utilizar modelos, pseudocódigos e ferramentas na 
representação da solução de problemas.  
 
Executar procedimentos de testes de programas 
  
Aplicar as técnicas de programação (orientada a 
eventos).  
 
Redigir propostas técnicas, relatórios memorando 
e manuais de utilização de programas e operação 
de equipamentos de informática. 
  
Redigir apostilas e apresentações.  
 
Apresentar o conteúdo do treinamento de acordo 
com o programa elaborado.  
 
Fazer uso de equipamentos e recursos didáticos 
como facilitadores do aprendizado.  
 
Prestar assistência aos usuários no uso dos 
programas aplicativos instalados.  
 
Aplicar técnicas eficientes de comunicação para a 
efetiva aprendizagem em programas de 
treinamento de usuário.  

1. 
 
 
 
 

 
2. 
 
 
 
 

 
 
3. 
 
4. 
 

 

5. 
 
6. 
 

7. 

Processo de desenvolvimento de software 
na Web:  

 conceitos;  

 fatores de sucesso;  

 requisitos  
 
Modelagem da navegação:  

 navegação;  

 orientação;  

 estrutura da navegação;  

 fases do projeto de navegação;  

 esquemas de navegação  
 
Noções de arquitetura de informação  
 
Modelagem da interface:  

 conteúdo e organização da interface  
 
Aspectos de implementação  
 
Técnicas básicas de treinamento ao usuário  
 
Noções de técnicas de ensaio  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: PROJETO DE APLICAÇÕES WEB I                                                                                                           Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.Utilizar estruturas de dados 
na resolução de problemas 
computacionais. 
 
2.Utilizar modelos, 
pseudocódigos e ferramentas 
na representação da solução 
de problemas.  

1. Processo de desenvolvimento 
de software na Web:  

 conceitos;  

 fatores de sucesso;  

 requisitos  

-Aula expositiva e dialogada com exercícios 
práticos e teóricos. 
 
- Atividades presenciais. 
 
- Avaliação prática e teórica das bases 
tecnológicas. 
 
- Estudo de Caso. 
 
-Debates 

 
28/02 a 29/04 

3. Executar procedimentos de 
testes de programas 
  
4. Aplicar as técnicas de 
programação (orientada a 
eventos).  

2. Modelagem da navegação:  

 navegação;  

 orientação;  

 estrutura da navegação;  

 fases do projeto de 
navegação;  

 esquemas de navegação  

 

-Aula expositiva e dialogada com exercícios 
práticos e teóricos. 
 
- Atividades presenciais. 
 
- Avaliação prática e teórica das bases 
tecnológicas. 
 
- Estudo de Caso. 
 
-Debates 

 
06/05 a 26/08 
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5. Redigir propostas técnicas, 
relatórios memorando e 
manuais de utilização de 
programas e operação de 
equipamentos de informática. 
  
6. Redigir apostilas e 
apresentações.  
 
7. Apresentar o conteúdo do 
treinamento de acordo com o 
programa elaborado.  
 
8. Fazer uso de equipamentos 
e recursos didáticos como 
facilitadores do aprendizado.  
 
9. Prestar assistência aos 
usuários no uso dos programas 
aplicativos instalados.  
 
10. Aplicar técnicas eficientes 
de comunicação para a efetiva 
aprendizagem em programas 
de treinamento de usuário. 

5. Técnicas básicas de 
treinamento ao usuário  
 
6. Noções de técnicas de ensaio  
 
7. Noções de técnicas de ensaio  
 
3. Noções de arquitetura de 
informação  
 
4. Modelagem da interface:  

 conteúdo e organização 
da interface  

 
 

-Aula expositiva e dialogada com exercícios 
práticos e teóricos. 
 
- Atividades presenciais. 
 
- Avaliação prática e teórica das bases 
tecnológicas. 
 
- Estudo de Caso. 
 
-Debates 

 
02/09 a 09/12 
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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 

Modelar sistematicamente 
aplicações na Web, 
abordando seus 
aspectos principais como 
interação com usuário do 
conteúdo e navegação. 
 
 
Identificar as técnicas de 
documentação de projetos de 
websites. 
 
 
Desenvolver técnicas 
eficientes de 
comunicação para o 
desenvolvimento do projeto 
de 
website. 
 
 

Identificar as necessidades 
dos usuários e propor o 
desenvolvimento de um 
website. 
 
Redigir propostas técnicas, 
relatórios e apostilas e tutoriais. 
 
Identificar técnicas 
Eficientes de comunicação do 
desenvolvimento de 
websites. 
 
Desenvolver treinamento a 
usuários. 

Pesquisa e apresentação escrita / 
oral 
 
Elaboração de Projetos Técnicos 
 
Relatórios de práticas / ensaios / 
experimentos 
 
Relatório de trabalho de campo e 
estudos do meio 
 
Avaliação escrita individual 
 
Estudo de caso 
 
Entrevistas 

 
Aula expositiva e dialogada com 
exercícios práticos e teóricos. 
 
 Atividades presenciais. 
 
 Avaliação prática e teórica das 
bases tecnológicas. 

Domínio de conceitos, 
raciocínio, destreza, 
relacionamento de ideias. 
 
 
Domínio de conceitos, 
raciocínio, destreza, 
relacionamento de ideias. 
 
 
Relacionamento 
interpessoal, participação e 
organização. 

Demonstrar que 
identificou as necessidades 
dos usuários e propôs o 
desenvolvimento de um 
website.  
 
Redigiu propostas técnicas, 
relatórios e memorando. 
Identificou técnicas eficientes 
de comunicação do 
desenvolvimento de 
websites. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Pressman, Roger S., Engenharia de Software 

 Dias, Cláudia, Usabilidade na Web 

 Góes, Wilson M., Aprenda UML por meio de estudos de casos. 

 Guedes, Gilleanes T. A., UML2 – Uma abordagem prática 2ª edição  

 

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

As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua, sempre que for diagnosticada 
insuficiência na apropriação de competências pelo aluno, durante o desenvolvimento do curso. 

A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a existência de 
aluno(s) demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas estratégias que 
favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de metodologia diversificada 
e mais adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de atividades de apoio, a revisão de 
aulas ou bases tecnológicas, orientação de estudos, atividades complementares de reforço e até 
mesmo o replanejamento do processo de ensino-aprendizagem. 

A recuperação paralela acontecerá em período e características diversos do funcionamento das 
aulas. A recuperação será realizada mediante tarefas, pesquisas, módulos, aulas ou outras 
atividades adequadas, levadas a cabo individualmente ou em pequenos grupos, sob a 
coordenação e a supervisão do professor ou, na sua falta, por outro professor habilitado e 
vinculado ao estabelecimento de ensino. 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Evelyn Ketherine Ramos Matos 

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://novatec.com.br/autores/gilleanesguedes

