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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. 

 

instalar, configurar e identificar a origem de falhas em computadores, isolados ou 
em redes, periféricos e software;  
 
identificar arquiteturas de redes, protocolos de comunicação e segurança da 
informação, reconhecendo as implicações de sua aplicação no ambiente de Internet;  
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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. Analisar as características físicas de 
uma rede de comunicação de dados.  
 
2. Compreender as técnicas e sistemas 
de transmissão de dados.  
 
3. Distinguir uma rede de comunicação 
de dados de acordo com as categorias 
existentes.  
 
4. Identificar e analisar meios físicos, 
dispositivos e padrões de comunicação, 
reconhecendo as implicações de sua 
aplicação no ambiente de rede.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Utilizar computadores conectados em 
redes. 
  
2. Utilizar ferramentas de confecção de cabos 
de redes.  
 
3. Fazer conexão de cabos a computadores e 
a equipamentos de rede segundo as diversas 
categorias de certificação.  
 
4. Executar a configuração básica de 
equipamentos de comunicação, seguindo 
orientações dos manuais.  
 
5. Identificar e caracterizar os processos que 
ocorrem nas organizações.  
 
6. Utilizar os recursos oferecidos pela rede 
atendendo especificações e necessidades 
dos usuários conforme as políticas de acesso 
do ambiente em uso.  

 

 1. Tipos de redes:  
centralizadas;  
distribuídas  
 
2. Classificação de redes em categorias:  
extensão ou área geográfica:  
o LAN, WLAN, VLAN, PAN, MAN, WAN, 
RAN, SAN, CAN  
topologias:  
o anel, barramento, estrela, árvore e 
topologias híbridas  
 
3. Componentes e meios físicos:  
HUB, switch, roteador, backbone;  
modem  
 
4. Sistemas de transmissão e 
comunicação de dados:  
físicos:  
o fibra óptica;  
o cabo coaxial;  
o par trançado  
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não físicos:  
o wireless;  
o satélite;  
o via rádio;  
o micro-ondas  
 
5. Tecnologias e padrões de redes:  
ETHERNET;  
FAST-ETHERNET;  
ATM;  
FDDI;  
Token Ring;  
Frame-Relay;  
RDSI  
 
6. Protocolos de comunicação  
7. Modelo OSI  
8. Cabeamento estruturado  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Utilizar computadores 
conectados em redes. 

1. Tipos de redes:  
centralizadas;  
distribuídas  
 
2. Classificação de redes em 
categorias:  
extensão ou área geográfica:  
o LAN, WLAN, VLAN, PAN, 
MAN, WAN, RAN, SAN, CAN  
topologias:  
o anel, barramento, estrela, 
árvore e topologias híbridas  

- Aula expositiva e dialogada com exercícios 
práticos e teóricos. 
 
- Atividades presenciais. 
 
- Avaliação prática e teórica.  
 
-Vídeo-aula para contextualização.   

 
27 / 01 a 20 / 02 

2. Utilizar ferramentas de 
confecção de cabos de 
redes.  

4. Sistemas de transmissão e 
comunicação de dados:  
físicos:  
o fibra óptica;  
o cabo coaxial;  
o par trançado  
não físicos:  
o wireless;  
o satélite;  
o via rádio;  
o micro-ondas   

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

   

 
27 / 02 a 27 / 03 
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3. Fazer conexão de cabos 
a computadores e a 
equipamentos de rede 
segundo as diversas 
categorias de certificação.  

3. Componentes e meios 
físicos:  
HUB, switch, roteador, 
backbone;  
modem  

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

  

 
03 / 04 a 15 / 05 

4. Executar a configuração 
básica de equipamentos de 
comunicação, seguindo 
orientações dos manuais.  

5. Tecnologias e padrões de 
redes:  
ETHERNET;  
FAST-ETHERNET;  
ATM;  
FDDI;  
Token Ring;  
Frame-Relay;  
RDSI 

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

  

 
22 / 05 a 05 / 06 

5. Identificar e caracterizar 
os processos que ocorrem 
nas organizações.  

8. Cabeamento estruturado  

- Aula expositiva e dialogada com exercícios 
práticos e teóricos. 
 
- Atividades presenciais. 
 
- Avaliação prática e teórica.  
 
-Vídeo-aula para contextualização.   

 
24 / 07 a 29 / 08 

6. Utilizar os recursos 
oferecidos pela rede 
atendendo especificações e 
necessidades dos usuários 
conforme as políticas de 
acesso do ambiente em 
uso.  

6. Protocolos de comunicação 
  
7. Modelo OSI  

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

  

 
04 / 09 a 11 / 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 

1. Analisar as 
características físicas de 
uma rede de comunicação 
de dados.  

Entender a estrutura física e o 
funcionamento das várias redes 
de computadores. 

- Exercícios práticos e 
teóricos. 

- Atividades presenciais. 

- Avaliação prática e teórica. 

- Trabalhos em grupo. 

 

- Clareza das ideias oral e 
escrita. 
 
- Destreza 

O aluno é capaz de identificar 
os vários tipos de redes e seu 
funcionamento. 

2. Compreender as 
técnicas e sistemas de 
transmissão de dados.  

Compreender os diversos 
métodos para a comunicação 
de dados e sua evolução. 

- Avaliação teórica 
 
- Seminário em grupo 

- Clareza das ideias oral e 
escrita. 

O aluno compreendeu as 
diversas tecnologias e sua 
evolução. 

3. Distinguir uma rede de 
comunicação de dados de 
acordo com as categorias 
existentes.  

Entender as diferenças entre 
redes de dados e sua 
estrutura. 

- Avaliação prática e teórica 
 
- Trabalhos em grupo 

- Clareza das ideias oral e 
escrita. 
 
- Cumprimento dos prazos 

O aluno aprendeu sobre as 
estruturas de redes de dados. 

4. Identificar e analisar 
meios físicos, dispositivos 
e padrões de 
comunicação, 
reconhecendo as 
implicações de sua 
aplicação no ambiente de 

Compreender os diversos 
padrões criados, seus meios 
físicos com suas vantagens e 
desvantagens. 

- Avaliação prática e teórica 
 
- Trabalhos em grupo 
 
- Atividades práticas 
 
- Seminários em grupo 

- Clareza das ideias oral e 
escrita 
 
- Cumprimento dos prazos 
 
- Participação 

O aluno foi capaz de identificar 
e explicar os vários padrões, 
suas aplicações lógica e física. 
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rede. 
 
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   Freqüência em Escala/estágio 

 Outro............................. X 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 
 
Ubuntu / Windows 7 

 

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

 

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:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


